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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

คําวินิจฉัยท่ี  ๙/๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๔/๒๕๕๗ 

 

 วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
 

นายไพบูลย  นิตติะวัน  สมาชิกวุฒิสภา  และคณะ  รวม  ๒๘  คน 

 

นางสาวยิ่งลกัษณ  ชินวัตร  นายกรฐัมนตร ี

เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  ความเปน 

 รัฐมนตรีของ  นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ   

 มาตรา  ๑๘๒  วรรคหน่ึง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)   

 หรือไม 

ประธานวุฒิสภาสงคํารองของนายไพบูลย  นิติตะวัน  สมาชิกวุฒิสภา  และคณะ  รวม  ๒๘  คน  

ผูรอง  เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  ประกอบมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม 

วา  ความเปนรัฐมนตรีของนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  ส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)   

หรือไม 

ระหว่าง 
ผู้ถูกร้อง 

ผู้ร้อง 
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ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ  สรุปไดดังนี้ 

๑.  นายถวิล  เปล่ียนศรี  เดิมดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหาร

ระดับสูง)  มีหนาที่รับผิดชอบในฐานะหัวหนาหนวยงานของสภาความมั่นคงแหงชาตท่ีิมีฐานะเทียบเทากรม  

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติงานขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔   

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘  ลงวันที่   

๔  กันยายน  ๒๕๕๔  เรื่อง  การโอนขาราชการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา   

สีหลักษณ)  แจงวาสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอัตราตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  

(นักบริหารระดับสูง)  ตําแหนงเลขที่  ๖  วางอยู  และมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  มาดํารงตําแหนงดังกลาว  เห็นควรใหความเห็นชอบและยินยอม 

การรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  และดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจาก 

รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด  โดยรัฐมนตรีประจํา 

สํานักนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ลงวันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรองนายกรัฐมนตร ี 

(พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เห็นชอบและมีความประสงค 

จะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  

(นักบริหารระดับสูง)  ตําแหนงเลขท่ี  ๖  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  และ

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนดังกลาวแลว  จึงขอเสนอรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  

โกวิท  วัฒนะ)  ใหความเห็นชอบและยินยอมการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ดังกลาว  โดยรองนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ตอมารัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔   

ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพ่ือขอใหนําเรื่องการโอนขาราชการดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

อนุมัติ  และขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ผูถูกรอง 

ไดลงนามอนุมัติ  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔  ลงวันท่ี  
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๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี   

๖  กันยายน  ๒๕๕๔  อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  

พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป  จากนั้นสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ไดมีหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  ลงวันท่ี  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงคําส่ังของผูถูกรอง

ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ทราบ  ตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  

๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิม

ไปพลางกอน  ตอมานายถวิล  เปล่ียนศรี  ไดย่ืนคํารองทุกขเปนหนังสือลงวันท่ี  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔  

ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  ซึ่งตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  

๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธกิารสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรฝีายขาราชการประจํา  

(นักบริหารระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ตั้งแตวันที่  ๓๐  กันยายน  

๒๕๕๔  และไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  

พจนโพธิ์ศรี  พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติ  ตั้งแตวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  

๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตั้งแตวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  ไดย่ืนฟองนายกรัฐมนตรี  เปนผูถูกฟองคดีที่  ๑  และคณะกรรมการ 

พิทักษระบบคุณธรรม  เปนผูถูกฟองคดีที่  ๒  ตอศาลปกครอง  และตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมี 

คําพิพากษาใหเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แตงตั้งขาราชการพลเรือน  ลงวันที่   

๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ที่ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  

(นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีป่รึกษานายกรัฐมนตรี

ฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้  

ใหการเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมีผลยอนหลังไปถึงวันท่ีประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ  
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คือ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา  การที่ผูถูกรอง 

ออกประกาศสํานกันายกรัฐมนตรีดังกลาวเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

๒.  การใชดุลพินิจของผูถูกรองตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  เปนการดําเนินการ 

โดยมิไดคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและมิไดอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย  ทั้งยังไมมีเหตุผลรองรับ

ที่มีอยูจริงและอธิบายได  จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

ดวยเหตดุังกลาว  การที่ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการพลเรือน  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  เลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ซึ่งเปนขาราชการ 

ที่มีตําแหนงหรือเงนิเดือนประจํา  และมิใชขาราชการการเมือง  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  

(นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีป่รึกษานายกรัฐมนตรี

ฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดบัสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ

ดวยกฎหมาย  จึงเปนกรณีที่ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงในเรื่อง

การแตงตั้งหรือโอนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  และ 

ในการใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมืองพนจากตําแหนง   

อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  อยางชัดแจง  สําหรับประเด็นวา  

การกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอ

รัฐสภาหรือไมนั้น  ศาลปกครองกลางไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจง  และไมปรากฏวาศาลปกครองสูงสุด 

จะไดพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองกลางแตอยางใด  โดยมีคําพิพากษาไวอยางชัดแจงวา   

การท่ีผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี  ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  

การแตงตั้งขาราชการพลเรือน  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  เลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติ  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ซึ่งเปนขาราชการท่ีมีตําแหนงหรือ 

เงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   

(นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีป่รึกษานายกรัฐมนตรี 

ฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  นั้น  

มิใชการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภาแตอยางใด 
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สวนประเด็นวา  การกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือไม   

ศาลปกครองสูงสุดไดวินจิฉัยไวอยางชัดแจงวา  ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุด

ของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค  มีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล

หมุนเวียนสับเปล่ียนบทบาทหรือการทําหนาท่ีของขาราชการ  เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป

ตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภา  แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรองนั้น  

นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว  ยังจะตองมี

เหตุผลรองรับท่ีมีอยูจริงและอธิบายได  ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอนวา 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  ไดปฏิบัติหนาท่ีโดยไมมีประสิทธิภาพ  มีขอบกพรอง  หรือไมสนองนโยบายของ

รัฐบาล  ซึ่งจะถือไดวามีเหตผุลอันสมควรท่ีผูบงัคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความเหมาะสม  จึงถือไดวา

เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ  อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่ง  ตามพระราชบัญญัติ 

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๑)  ดังนั้น   

การโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  

๒๕๕๔  จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  จากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวขางตน  

ศาลไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา  การกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ  อันเปนการกระทํา

ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้น  การกระทําของผูถูกรองในคดีดังกลาวนี้จึงรับฟงเปนที่ยุติวามิไดเปน 

การกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติ  และมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการ 

ตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  อันจะเขาขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๖๘  แตอยางใด 

๓.  ผูรองเห็นวา  ปจจัยสําคัญอันเปนท่ีมาของการเปล่ียนแปลงการดํารงตําแหนงของนายถวิล  

เปล่ียนศรี  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ไปเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น  

เชื่อไดวาเปนความประสงคที่จะใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  

ดํารงอยูในขณะนั้นวางลง  เพ่ือแตงตั้งใหบุคคลอื่นดํารงตําแหนงดังกลาวแทน  ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงวา  

เมื่อมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจาก

ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  
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และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)   

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ตั้งแตวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ไปแลวนั้น  

ตอมาวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  

พนจากตําแหนงผูบัญชาการตาํรวจแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมัน่คงแหงชาติ  

ตั้งแตวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และเมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ผูถูกรองในฐานะประธาน

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ  (ก.ต.ช.)  ไดเปนประธานการประชุม  ก.ต.ช.  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  

เพ่ือพิจารณาวาระการแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   

ซึ่งเปนพ่ีชายของคุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  อดีตภริยาของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  พ่ีชาย

ของผูถูกรอง  เพ่ือใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  แทนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  

ที่ยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ซึ่ง  ก.ต.ช.  ก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก  

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามที่ผูถูกรองเสนอ  จากนั้นวันที่  

๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  พนจาก

ตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   

ตั้งแตวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  อยางไรก็ตาม  การจะใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ   

ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได  ก็ตองทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลงเสียกอน   

รัฐบาลของผูถูกรองจึงหาทางโยกยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ใหไปดํารงตําแหนงอื่น  แตเนื่องจาก 

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ระบุวา  การโยกยายผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได   

ตองใหเจาตัวสมัครใจ  รัฐบาลของผูถูกรองจึงใชวิธีกึ่งบีบกึ่งเจรจาใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  

ยอมท้ิงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ซึ่งพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ไดออกมายอมรับ 

เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔  วา  ตนถูกการเมืองบีบใหพนตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจริง  

พรอมกับตอรองวาสวนตัวพรอมไปในตําแหนงใหม  แตตองเปนตําแหนงท่ีเหมาะสม  มีเกียรติและศักดิ์ศรี

พอสมควร  เพราะตนไมไดทําอะไรผิด  ผลจึงไปตกที่ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาต ิ ที่นายถวิล  

เปล่ียนศรี  ดํารงตําแหนงอยู  ซึ่งรัฐบาลของผูถูกรองมองวา  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี   

นาจะยอมรับตําแหนงนี้ได  ขณะที่รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง  รองนายกรัฐมนตรี  ไดชวยสนับสนุนวา  

พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  สามารถดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติได   



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

พรอมพูดตําหนินายถวิล  เปล่ียนศรี  เพ่ือใหยอมท้ิงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติโดยดี   

โดยกลาววา  หากตนเปนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จะขอยายตัวเอง  เพราะที่ผานมาทําหนาที่เปนเลขานุการ

ศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  (ศอฉ.)  ในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ดังนั้น  รัฐบาล 

คงไมตองการใหอยูในตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง   

ยังกลาวอีกดวยวา  เหตุที่ตองยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ก็เพ่ือใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี   

ไปดํารงตําแหนงดังกลาว  เพ่ือจะไดใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นเปนผูบัญชาการ 

ตํารวจแหงชาติ  จนในที่สุดผูถูกรองสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เครือญาติ

ของผูถูกรองขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดอยางรวดเร็ว 

จากขอเท็จจริงและพฤติการณที่ปรากฏดังกลาว  ผูรองจึงเห็นวา  การดําเนินการของผูถูกรอง 

ในการเปล่ียนแปลงนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   

ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น  มิไดเปนไปเพ่ือประโยชนของประเทศชาติ

และประชาชนแตอยางใด  หากแตเปนกระบวนการท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนแกตัวผูถูกรองเอง  แกเครือญาติ

ของผูถูกรอง  ไมวาจะเปนพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  คุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  พลตํารวจเอก  

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ตลอดจนพรรคเพ่ือไทยที่ผูถูกรองสังกัด  จากการที่สามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก  

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นไปดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได  ท้ัง ๆ  ที่ในขณะนั้นยังมี 

พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  อยูในตําแหนงดังกลาว  ดังนั้น  เมื่อปรากฏวาผูถูกรองในฐานะ

นายกรัฐมนตรีไดใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแตงตั้งหรือโอน  หรือทําใหนายถวิล  

เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะเปดชองใหสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก  

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เครือญาติของผูถูกรองขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  การกระทําดังกลาว 

จึงเปนการใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง   

ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ในเรื่องการแตงตั้ง  หรือโอนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน

ประจําและมิใชขาราชการการเมือง  และในการใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและ 

มิใชขาราชการการเมืองพนจากตําแหนง  โดยการกระทําของผูถูกรองดังกลาวมิใชเปนการกระทํา 

ตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาและมิไดเปนไปตามที่กฎหมาย
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บัญญัติ  อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)   

อยางชัดแจง  มีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  

ส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)   

ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  ผูถูกรองกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๖๘  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒   

วรรคหนึ่ง  (๗)  จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐   

วรรคหนึ่ง  (๑)  และจะตองดําเนินการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๒   

และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม  หรือไม 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ 

ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  ประกอบมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และวรรคสาม  

หรือไม   

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรี

ส้ินสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ  ...  (๗)  กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือ 

มาตรา  ๒๖๙  ...”  มาตรา  ๒๖๘  บัญญัติวา  “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไว

ในมาตรา  ๒๖๖  มิได  เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบาย 

ที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ  และมาตรา  ๒๖๖  บัญญัติวา  “สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

เขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรง

หรือทางออม  ในเรื่องดังตอไปนี้  ...  (๒)  การบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  และ 

เล่ือนเงินเดือนของขาราชการซึง่มีตาํแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงานหรือ

ลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิน่  

หรือ  (๓)  การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  

หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการ 

สวนทองถิ่น  พนจากตําแหนง”  โดยมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  บัญญัติวา  “ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙๑  
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และมาตรา  ๙๒  มาใชบังคับกับการส้ินสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๗)  ...  ”  

และมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา

หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา  มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภา 

ที่ตนเปนสมาชิกวา  สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นส้ินสุดลง  ...  และใหประธานแหงสภา

ที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นส้ินสุดลงหรือไม”  

ดังนั้น  เมื่อผูรองซึ่งประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภา  รวม  ๒๘  คน  ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ 

ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา  ไดเขาชื่อรองตอประธานวุฒิสภาวาความเปน

รัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบ 

มาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  และประธานวุฒิสภาสงคํารองดังกลาวมายัง 

ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย  กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  ประกอบ 

มาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๑๗  (๑๐)  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย   

ผูถูกรองย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา  คําชี้แจงแกขอกลาวเพ่ิมเติม  และเอกสารประกอบ  สรุปได

ดังนี้ 

๑.  ผูถูกรองมิไดกระทําการใดอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบ 

มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  หรือมาตราอื่นใดอันจะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง 

ตองส้ินสุดลงเฉพาะตัว  การกระทําของผูถกูรองตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดงักลาว  ไมถือเปน

การกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญตามที่ผูรองกลาวอาง  และศาลรัฐธรรมนูญไมอาจมีคําวินิจฉัย 

ตามคําขอของผูรองได  เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  มีหนาที่ตามกฎหมายจะตองกําหนดนโยบาย

และทิศทางในการบริหารประเทศใหเกดิผลดทีี่สุดตอประเทศชาตแิละประชาชน  นายกรัฐมนตรเีปนผูบังคับบัญชา 

ขาราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีและขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  สวนรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการในกระทรวง  ตามมาตรา  ๒๐  จึงตองยกเวนใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบังคับบัญชาและ 

ส่ังการผูปฏิบัติหนาที่ในระบบราชการและหนวยงานตาง ๆ  โดยไมถือเปนการกาวกายหรือแทรกแซง 
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แตอยางใด  และการกระทําอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๖  และมาตรา  ๒๖๘  นั้น  รัฐธรรมนูญบัญญัติ

หามไวเฉพาะตัวผูที่ใชสถานะหรือตําแหนงหนาที่เทานั้น  และกําหนดผลทางกฎหมายไวเฉพาะตัวผูกระทํา 

สวนคําวา  “กาวกายหรือแทรกแซง”  นั้น  ไมมีการนิยามไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย   

แตเมื่อพิจารณาแนวทางการตีความของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

(คณะกรรมการ  ป.ป.ช.)  ไดเคยใหความหมายไววา  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของไมไดนิยามคําวา  “การกาวกายหรือแทรกแซง”  จึงตองพิจารณาความหมาย 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คําวา  “กาวกาย”  หมายความวา  ลวงลํ้า  เขาไป

ยุงเกี่ยวหนาที่ผูอื่น  เหล่ือมลํ้าไมเปนระเบียบ  สวนคําวา  “แทรกแซง”  หมายความวา  แทรกเขาไป

เกี่ยวของในกิจการของผูอื่น”  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีความเห็นวา  การกระทําในคดีนั้นไมไดกระทํา

ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติไว  และไมไดกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบาย 

ที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา  จึงเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบ 

มาตรา  ๒๖๖  (๑)  ดังนั้น  การกระทําของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  อันจะถือวาเปนการกาวกาย 

หรือแทรกแซง  ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  นั้น  ตองเปนการกระทําที่เปนการเขาไป

กาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัตหินาที่ของผูอื่น  อันมิใชอยูในอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรหีรอืรัฐมนตรี  

เพราะการกระทําท่ีอยูในอํานาจหนาที่นอกจากจะไมถือวาเปนการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง  ตามที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  แลว  ยังถือวานายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีอํานาจกระทําได 

ตามมาตรา  ๒๖๘  โดยไมถือวาเปนการกระทําอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๖  ดวยเหตุนี้หากการกระทํา

ของนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  หรือตามอํานาจหนาที่ท่ีกฎหมาย 

ใหอํานาจไว  ยอมไมถือเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  สวนความสมบูรณ 

ของการกระทําทางปกครองยอมเปนไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมาย  รวมทั้งการใชดุลพินิจ 

ในการออกคําส่ังทางปกครองเปนเรื่องที่ถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได  แตไมเกี่ยวของกับการใชสถานะ

หรือตําแหนงกาวกายหรือแทรกแซงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  แตอยางใด 

๒. ขอเท็จจริงและผลแหงคดีตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงท่ี   

อ.๓๓/๒๕๕๗  ก็ไมอาจถือไดวา  ผูถูกรองกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  

ประกอบมาตรา  ๒๖๖  ดวยเหตุผลดังนี้   
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 (๑)  เนื่องจากการใชอํานาจของผูถูกรอง  นอกจากเปนการใชอํานาจในทางการเมือง 

ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดบกพรองขึ้นยอมตองมีความรับผิดชอบทางการเมืองแลว  ยังเปนการใชอํานาจ

ในทางปกครองซึ่งอยูในอํานาจการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายโดยศาลปกครอง  และเมื่อพิจารณา

อํานาจหนาที่ของผูถูกรองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม  มาตรา  ๑๑  แลว  เห็นไดวา  เปนอํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  ที่ผูถูกรอง

ในฐานะเปนผูบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงและมีอํานาจหนาท่ีในการส่ังใหขาราชการ 

ซึ่งสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรม  มาปฏิบัติราชการท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี  และอํานาจหนาท่ีในการแตงตั้ง

ขาราชการ  ประกอบกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๖๓  วรรคหนึ่ง  และหนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่  นร.  ๑๐๐๖/ว  ๔  ลงวันที่   

๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  การโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  จึงเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรี

ที่สามารถดําเนินการไดตามกฎหมาย  อันเปนการใชอํานาจทางปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

แมศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาวาการดําเนินการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  และมีคําส่ังเพิกถอน

ประกาศเกี่ยวกับการโอนยายดังกลาวแลว  และกําหนดใหผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีดําเนินการ 

ตามกฎหมาย  เพ่ือใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไดกลับสูตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติภายใน  

๔๕  วัน  นับแตวันที่มีคําพิพากษาก็ตาม  กรณีดังกลาวก็เปนเรื่องของขอพิพาทในขอบเขตของกฎหมาย

ปกครอง  และมาตรการเยียวยาแกไขปญหาอันเกิดจากการออกคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

มิใชเปนเรื่องของการใชสถานะ  หรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง 

การแตงตั้งขาราชการอันอยูในขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  และมาตรา  ๒๖๘  อีกทั้งภายหลังที่ศาลปกครองสูงสุดไดมี 

คําพิพากษาแลว  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือที่  นร  ๑๔๐๑.๒/๐๗๗๓  เมื่อวันที่   

๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  

๒๕๕๔  ท่ีอนุมัติรับโอนและแตงตั้งนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  

มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ 

ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลว  ดังนั้น  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจึงมีผลเสมือนวา  นายถวิล  

เปล่ียนศรี  ไมเคยถูกคําส่ังโอนยายจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเลย  และเมื่อไดมี 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงตั้งใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  กลับเขาดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติ  ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  ถือวาผูถูกรองและฝายท่ีเกี่ยวของ 

ไดปฏิบัติตามคําพิพากษาครบถวนแลว  ทําใหขอพิพาทและการดําเนินมาตรการเยียวยาทางปกครอง 

ไดยุติและเสร็จส้ินลง  อีกทั้งในอดีตที่ผานมาไดมีการใชอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการแผนดินตามที่

กฎหมายบัญญัติในการโอนยายผูดํารงตําแหนงดังกลาวมาแลวเชนเดียวกัน   

 (๒)  ผูถูกรองมิไดใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี  เขาไปกาวกายหรือแทรกแซง

การแตงตั้งโยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  กลาวคือ  ภายหลังผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาล  ไดแถลง

นโยบายของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศตอรัฐสภาแลว  ผูถูกรองไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่  

๑๔๑/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการ  และส่ังและปฏิบัติราชการแทนผูถูกรอง  

โดยใหพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  รองนายกรัฐมนตรี  กํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการ

ในงานของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และมอบหมายและมอบอํานาจใหนางสาวกฤษณา  สีหลักษณ  

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ส่ังและปฏิบัติราชการในงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ดังนั้น  ผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งที่ตองใหความยินยอมในการใหโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารง

ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  จึงไดแก  พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  รองนายกรัฐมนตรี  

ในขณะนั้น  ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

มาตรา  ๕๗  (๑)  สวนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ ง ผูดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ฝายขาราชการประจํา  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี จึงไดแก  เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี ในฐานะหัวหนา 

สวนราชการระดับกรมตามมาตรา  ๕๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  เมื่อผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งคือ  เลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี  บุคคลดังกลาวจึงเปนผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยาย  นายถวิล  เปล่ียนศรี  

มิใชผูถูกรองซึ่งเปนนายกรัฐมนตรี  และแมจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนภายหลังตอจากนั้นจนกระทั่ง 

ไดมีการประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจาก

ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติก็ตาม  เห็นไดวา  ในขั้นตอนการแตงตั้งโอนยายตําแหนงของ

นายถวิล  เปล่ียนศรี  ผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีมิไดเปนผูดําเนินการ  แตเปนการดําเนินการ 

ของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติไว  สวนขั้นตอนการประชุม 
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ใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  แมผูถูกรองจะมีฐานะเปนหัวหนารัฐบาล  และเปนประธานการประชุม

คณะรัฐมนตรี  แตก็เปนการปฏิบัตหินาที่ตามปกติในการประชุมคณะรัฐมนตรี  มิไดใชสถานะหรือตําแหนง

ของการเปนนายกรัฐมนตรีในการส่ังอนุมัติโดยลําพังแตอยางใด  สวนการลงนามในคําส่ังหลังจากท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติ  และไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงตั้งนั้น  ก็เปนการดําเนินการ 

ตามอํานาจหนาที่ปกติตามแบบพิธีการเทานั้น 

 (๓)  สวนท่ีผูรองอางในคํารองวา  ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา   

การกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ  อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและ 

ผูรองสรุปวา  การกระทําของผูถูกรองในคดีดังกลาวนี้รับฟงเปนยุติวา  มิไดเปนการกระทําตามที่กฎหมาย 

บัญญัติ  ผูถูกรองเห็นวา  การกลาวสรุปจากคําพิพากษาดังกลาวที่วินิจฉัยวา  เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ

อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายวา  มิไดเปนการกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติ  นั้น  เปนการสรุป

ที่ไมถูกตองทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  เนื่องจากไมปรากฏในคําฟองวาคําส่ังของผูถูกรองไมชอบ 

ดวยกฎหมาย  เพราะเปนคําส่ังที่ออกโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือไมไดกระทําตามที่

กฎหมายบัญญัติหรอืไมถูกตองตามกฎหมายประการใด  และแมคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษา

วาการกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่ง  

แตก็มิไดพิพากษาวาการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไมชอบดวยกฎหมาย  เพราะไมไดกระทําตามที่กฎหมาย

บัญญัติหรือไมถูกตองตามกฎหมายแตประการใด  รวมท้ังการแตงตั้งโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี   

ของผูที่เกี่ยวของก็มิใชเปนการกาวกายหรือแทรกแซงตามความหมายของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖   

และรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ก็บัญญัติใหกระทําไดโดยไมถือเปนการกระทําอันตองหามตาม 

มาตรา  ๒๖๖  แตอยางใด 

 (๔)  ขอกลาวหาของผูรองกรณีการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  วาเปนไปเพ่ือแตงตั้ง 

พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นั้น  เปนขอกลาวหาท่ีไมเปน

ความจริง  ไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวอาง  เนื่องจากการโอนยายดังกลาวเปนการดําเนินการ

ของพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  ซึ่งไดแจงดวยวาจาใหผูถูกรองทราบถึงความจําเปนที่ตองโอนยาย 

เพราะตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติควรเปนบุคคลที่รัฐบาลใหความไววางใจ  แตนายถวิล  

เปล่ียนศรี  ขณะปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  
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ไดเกิดเหตุการณความรุนแรงจนมีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก  นอกจากนี้  ยังมี 

การกระทําท่ีไมเหมาะสมหลายอยาง  และผูถูกรองไมไดโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  เพ่ือใหมีการแตงตั้ง

พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  แตเปนการดําเนินการ 

ตามกฎหมายของผูที่ เกี่ยวของ  กลาวคือ  เมื่อมีการโอนยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี   

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  มีการแตงตั้งให 

พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ซึ่งมีอาวุโสลําดับที่  ๑   

เปนผูรักษาราชการแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตอมา  ก.ต.ช.  ซึ่งมีผูถูกรองเปนประธานกรรมการ

โดยตําแหนง  ไดมีการประชุมเพ่ือมีมติแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ซึ่งตามกฎหมายผูถูกรองตองเขาประชุมดวยตนเอง  จะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนมาประชุมแทนมิได  และ 

ผูถูกรองจะตองเปนผูเสนอชื่อขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจเอก  เสนอตอ  ก.ต.ช.  เพ่ือมีมติแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ซึ่งในการประชุม  ก.ต.ช.  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  ที่ประชุม 

ไดมีมติเปนเอกฉนัทเห็นชอบใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

จึงเห็นไดวา  การแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นั้น  

เปนไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ  ขอกฎหมายและขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นจากการแตงตั้ง 

พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เห็นไดวาขณะที่ไดรับการแตงตั้งนั้น  

พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ซึ่งมีอาวุโสลําดับท่ีหนึ่ง  

โดยในการประชุม  ก.ต.ช.  เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ผูถูกรองจึงไดเสนอชื่อพลตํารวจเอก   

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ  มีความประพฤติและผลงานดีเดน  และ 

มีคุณสมบัติครบถวนที่จะไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ซึ่งท่ีประชุม  ก.ต.ช.  ไดมีมติ

เปนเอกฉันท  ๙  เสียง  เลือกใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

โดยผูถูกรองและพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ไดงดออกเสียง  และพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  

ดามาพงศ  ไดเดินออกจากที่ประชุม   

ท้ังนี้  ในการบริหารราชการแผนดินของผูถูกรองไดยึดมั่นประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก  

มิไดดําเนินการเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอื่น  โดยขอกลาวอางดังกลาวไมเปนประเด็นในการพิพากษา

ของศาลปกครองสูงสุดจึงยังมิไดมีการตรวจสอบพิสูจนความมีอยูจริงของขอเท็จจริงนั้น  และยังไมเคย 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

มีการวินิจฉัยวาผูถูกรองไดมีการกระทําเชนวานั้น  ซึ่งผูถูกรองขอปฏิเสธวา  ไมมีการกระทําดังท่ีมีการกลาวอาง  

แตการโอนยายเปนไปเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินตามความรับผิดชอบของ 

บุคคลที่เกี่ยวของและผูถูกรองทําตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน

ประสบผลสําเร็จตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา   

๓. คําขอของผูรองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเปนคําขอท่ีขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  

ศาลรัฐธรรมนูญไมอาจมีคําวินิจฉัยตามคําขอได  ดวยเหตุผลดังนี้ 

 (๑)  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  (๒)  รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงแลว  ตั้งแตวันที่

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรมีผลบังคับใช  แตคณะรัฐมนตรทีี่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนง

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑   

จึงเห็นไดวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีไดส้ินสุดลงแลว  พรอมกับรัฐมนตรี 

คนอื่น ๆ  ทั้งคณะ  การที่ผูรองย่ืนคํารองเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหความเปนรัฐมนตรีของ 

ผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ยอมไมมีวัตถุแหงคดี  คือ  

ความเปน  “รัฐมนตร”ี  ของผูถูกรองที่จะตองส้ินสุดลงอีก  ซึ่งเมื่อผูถูกรองพนจากความเปนรัฐมนตรีแลว

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  จะใหมาพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๘๒  อีกไมได  และ 

จากแนวคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรณีดังกลาว  จะเห็นไดวา  ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําส่ังไมรับ 

คํารองหรือมีคําส่ังใหจําหนายคดี  แลวแตกรณี 

 (๒)  เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  รัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  (๒)  แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง

ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ซึ่งเหตุแหง 

การพนจากตําแหนงของรฐัมนตรีท้ังคณะตามมาตรา  ๑๘๐  นั้น  อาจมาจากเหตุหนึ่งเหตุใดตาม  (๑)  (๒)  

หรือ  (๓)  ก็ยอมทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงแลว  และเมื่อพนจากตําแหนงทั้งคณะ 

เพราะเหตุหนึ่งเหตุใดแลว  จะใหพนจากตําแหนงท้ังคณะซ้ําอีกยอมไมได  สถานะทางกฎหมายของ

รัฐมนตรีภายหลังท่ีพนจากตําแหนงก็คือ  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๑๘๑  เทานั้น  

ทั้งนี้  เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีความตอเนื่องไมใหเกิดปญหาอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ในระหวางที่รอคณะรัฐมนตรีที่แตงตั้งขึ้นใหมเขารับหนาท่ี  เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งทําให

รัฐมนตรีท้ังคณะตองพนจากตําแหนงแลวตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๘๐  (๒)  ไมวาจะมีเหตใุด ๆ  เกิดขึ้น 

กับผูถูกรอง  คณะรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูก็ตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปและดําเนินการใหมีผูปฏิบัติหนาที่

นายกรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และ 

ที่แกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๑๐  ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงอีกมิได  และ

การย่ืนคํารองของผูรองเปนการย่ืนโดยอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๑๘๒  

วรรคสาม  โดยมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  ใหย่ืนไดในกรณีการส้ินสุดความเปนรัฐมนตรีเฉพาะตัว   

ตามมาตรา  ๑๘๒  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๗)  หรือวรรคสอง  เทานั้น  ดังนั้น  ผูรองจึงไมมีอํานาจ 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  ที่จะรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  

รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง  และศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวา  รัฐมนตรีท้ังคณะ 

พนจากตําแหนง  ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๑๗  เกี่ยวกับอํานาจศาลที่ไมไดกําหนดอํานาจศาลในกรณีนี้ไว 

สวนขอที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลมนั้น  ผูถูกรองขอเรียนวา  ผูรองย่ืนคํารองนี้โดยอาศัย

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ

วินิจฉัยไดคือ  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวหรือไม  ผูรองไมมีอํานาจขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยใหตองดําเนินการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  

โดยอนุโลม  ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยประเด็นนี้   

ผูถูกรองยืนยันวา  ผูถูกรองมิไดกระทําการใดอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  

ประกอบมาตรา  ๒๖๖  หรือมาตราอื่นใด  จึงขอใหยกคํารอง 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  คําชี้แจงแกขอกลาวหาเพ่ิมเติม   

และเอกสารประกอบแลว  จึงกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย  ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึง่  เมื่อผูถูกรองพนจากตาํแหนงเนือ่งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ประเด็นที่สอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบ 

มาตรา  ๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ประเด็นท่ีสาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม 

ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการไตสวนพยาน  โดยใหนายไพบูลย  นิติตะวัน  นางสาวย่ิงลักษณ  

ชินวัตร  นายถวิล  เปล่ียนศรี  และพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ย่ืนบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง

หรือความเห็นตอศาล  พรอมมาเบิกความตอศาล  สวนพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  รอยตํารวจเอก  

เฉลิม  อยูบํารุง  และพลตํารวจเอก  อชิรวิทย  สุพรรณเภสัช  ใหย่ืนบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง 

หรือความเห็นตอศาลแทนการมาเบิกความ  ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

๑.  นายไพบูลย  นิติตะวัน  ชี้แจงวา  คดีนี้ผูถูกรองมีความมุงหมายที่จะผลักดันใหเครือญาติของ

ผูถูกรองคือ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  รองผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติในขณะนั้น  

ซึ่งเปนพ่ีชายของคุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  อดีตภริยาของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  พ่ีชาย

ของผูถูกรอง  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เนื่องจากพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  

จะเกษียณอายุราชการในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  กอนท่ีพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี 

จะเกษียณอายุราชการในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖   

๒.  นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  ชี้แจงวา  การโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ผูถูกรองมิไดใช

สถานะหรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีในการส่ังอนุมัติโดยลําพัง  แตเปนการปฏิบัติหนาท่ี

ตามปกติของการประชุมคณะรัฐมนตรี  และการดําเนินการดังกลาวก็ไมไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง 

แตอยางใด  เนื่องจากพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับการบริหารราชการ

และปฏิบัติราชการแทนผูถูกรอง  ไดเปนผูพิจารณาและใชดุลพินิจเองทั้งส้ิน  โดยพลตํารวจเอก  โกวิท  

วัฒนะ  ไดแจงผูถูกรองกอนเขาประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  วา  ตําแหนง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงท่ีสําคัญ  และตองเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน

สนองนโยบายท่ีรัฐบาลแถลงตอรัฐสภาได  และเปนบุคคลท่ีรัฐบาลใหความไววางใจในการปฏิบตัิหนาทีด่วย  

ที่ผานมาในการปฏิบัติหนาที่ของนายถวิล  เปล่ียนศรี  ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนยอํานวยการ
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แกไขสถานการณฉกุเฉนิ  มีการแสดงออกตอสาธารณะโดยไมเหมาะสมหลายประการ  ดวยเหตุผลดงักลาว

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ผูถูกรองจึงมิไดทักทวงแตอยางใด   

สวนเหตุผลการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ก็เพราะเกี่ยวดวยความไววางใจในการปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ  และเห็นวานายถวิล  เปล่ียนศรี  มีความเหมาะสมในตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

มากกวา  นอกจากนั้น  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ก็ไมขัดของ 

และสมัครใจที่จะดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  สวนในการแตงตั้งพลตํารวจเอก  

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  นั้น  ผูถูกรองดําเนินการตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

โดยผูถูกรองเปนผูคัดเลือกบุคคลเสนอให  ก.ต.ช.  พิจารณา  หาก  ก.ต.ช.  พิจารณาแลวไมใหความเห็นชอบ 

ตามท่ีผูถูกรองเสนอ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ก็ไมอาจไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติได  ซึ่งผูถูกรองคัดเลือกจากความอาวุโส  ความรู  ความสามารถ  และผลการปฏิบัติงาน 

ในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปนวาระแหงชาติเพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภา   

๓.  นายถวิล  เปล่ียนศรี  ชี้แจงวา  กรณีการโอนยายตนไมเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรม

หรือเพ่ือประโยชนทางราชการ  แตเปนไปเพ่ือทําใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลง  

เพ่ือใหสามารถโอนยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้น   

มาดํารงตําแหนงแทน  และแตงตั้งใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติแทน   

๔.  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ชี้แจงวา  พยานเริ่มเขารับราชการตํารวจในตําแหนง

รองสารวัตร  จนกระทั่งดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  

และปลัดกระทรวงคมนาคม  ตามลําดับ  พยานมีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดท่ีไดมีโอกาส

รับราชการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา  พยานมีความตั้งใจวาจะรับราชการ 

สนองเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการ  อีกท้ังยังตั้งใจวาจะปฏิบัติหนาที่ในตาํแหนง

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหดีที่สุดจนเกษียณอายุราชการ  และไมเคยคิดที่จะยายไปรับราชการ 

ในตําแหนงอื่นใดอีก  อยางไรก็ตาม  พยานมีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดวา  พยานจะไมยึดติด

กับตําแหนงหนาที่ราชการและจะปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ  

ประชาชน  และองคกร  โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและ 
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ความถูกตอง  ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงใดท่ีคิดวาจะเกิดผลดี   

ก็พรอมท่ีจะปฏิบัติตาม  พยานมีความถนัดหรือความพึงใจในการดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

เนื่องจากไดรับราชการตํารวจตั้งแตเริ่มตนชีวิตราชการ  โดยไดมีโอกาสปฏิบัติหนาท่ีถวายความปลอดภัย

เปนระยะเวลา  ๒๕  ปเศษ  ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดในการทํางาน   

สวนความรูสึกที่ปรากฏผานส่ือตาง ๆ  ที่มีลักษณะเสียใจและน้ําตาคลอเกิดจากความเสียใจในฐานะ 

ผูนําองคกรท่ีไมสามารถกํากับดูแลการทํางานของบุคลากรในองคกรและมีการตําหนิติเตียนการทํางาน 

ของตํารวจจนทําใหมีผลถึงความเชื่อถือ  ความศรัทธาที่ประชาชนมีตอองคกรตํารวจและภาพลักษณ 

ขององคกรตกต่ําในยุคที่ตนเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน  พยานไมเคยยึดติดกับตําแหนงและ

เตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาที่อื่นหากเห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดดี  

กอนการโอนยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติพยานไดมีการปรึกษาหารือกับ 

พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  และกอนดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  พยานไดมี

โอกาสพบกับผูถูกรองหลายครั้ง  แตไมเคยถูกตําหนิเรื่องงานหรือทาบทามใหโอนยาย  รวมทั้งไมมีผูใด 

เคยย่ืนขอเสนอหรือใหคํามั่นเกี่ยวกับการโอนยายแตอยางใด   

๕.  พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  ชี้แจงวา  พยานดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีในขณะที่มี

การโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ผูถูกรองมอบหมายและมอบอํานาจหนาที่ใหพยานกํากับการบริหารราชการ 

และส่ังและปฏิบัติราชการแทนในงานของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ซึ่งเปนสวนราชการในสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๗  

วรรคสอง  (๘)  ซึ่งกรณีการโอนยายแตงตั้งนายถวิล  เปล่ียนศรี  เปนเรื่องของผูมีอํานาจส่ังบรรจุและ

แตงตั้งตามกฎหมาย  ไมใชเปนการดําเนินการของผูถูกรองโดยตรง  และขอเท็จจริงก็ปรากฏวา  ผูถูกรอง

ไมเคยส่ังการใหพยานโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  หรือส่ังการใหแตงตั้งพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  

ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติแตอยางใด  แตเปนการดําเนินการของพยานซึ่งมีอํานาจ

ตามกฎหมายที่สามารถดําเนินการได   

๖.  รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง  ชี้แจงวา  กระบวนการตามกฎหมายและขอเท็จจริง

เกี่ยวกับการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  พยานมิไดมีอํานาจดําเนินการหรือมีสวนเกี่ยวของใด ๆ  ทั้งส้ิน  
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รวมทั้งมิไดกาวกายหรือแทรกแซง  สวนการแสดงความคิดเห็นที่ใหสัมภาษณส่ือมวลชนนั้น  เปนความเห็น

สวนตัวของพยานไมเกี่ยวของกับผูถูกรอง 

๗.  พลตํารวจเอก  อชิรวิทย  สุพรรณเภสัช  ชี้แจงวา  กระบวนการแตงตั้งผูดํารงตําแหนง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมียศพลตํารวจเอก   

เพ่ือเสนอตอ  ก.ต.ช.  พิจารณาใหความเห็นชอบ  ซึ่ง  ก.ต.ช.  ประกอบดวยขาราชการระดับสูงและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความอิสระในการพิจารณา  จะใหความเห็นชอบหรือไมก็ได  นายกรัฐมนตรี

เพียงผูเดียวไมสามารถที่จะผลักดันใหคณะกรรมการทุกทานมีความเห็นคลอยตามได  หาก  ก.ต.ช.   

ไมเห็นชอบรายชื่อตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ  นายกรัฐมนตรีก็จะตองกลับมาทบทวน  ซึ่งถือเปนกระบวนการ 

ในการถวงดุลอํานาจในการคัดเลือกแตงตั้ง  นายกรัฐมนตรีเปนเพียงผูมีอํานาจในการคัดเลือกเบื้องตน

เทานั้น  ดังนั้น  การดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นายกรัฐมนตรีจะไมสามารถดําเนินการ

ไดแตเพียงผูเดียว 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามประเด็นท่ีกําหนดดังนี้ 

ประเด็นที่หนึง่  เมื่อผูถูกรองพนจากตาํแหนงเนือ่งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “รัฐมนตรีทั้งคณะ 

พนจากตําแหนง  เมื่อ  (๑)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๒)  อายุ

สภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  (๓)  คณะรัฐมนตรีลาออก  มาตรา  ๑๘๑  

บัญญัติวา  “คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี 

ท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  ...”  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง

เฉพาะตัว  เมื่อ  (๑)  ตาย  (๒)  ลาออก  (๓)  ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือ 

มีการรอการลงโทษ  เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทํา 

โดยประมาท  ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  (๔)  สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ 

ตามมาตรา  ๑๕๘  หรือมาตรา  ๑๕๙  (๕)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๗๔  (๖)  

มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๘๓  (๗)  กระทําการอันตองหาม 

ตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙  (๘)  วุฒิสภามีมติตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอน



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ออกจากตําแหนง”  และมาตรา  ๑๘๒  วรรคสอง  บัญญัติวา  “นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรี

ส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลา

ตามมาตรา  ๑๗๑  วรรคส่ี  ดวย”   

รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเหตุที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงแยกตางหากจากเหตุที่ความเปน

รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  กลาวคือ  ในกรณีที่ความเปน

รัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตวั  นั้น  รัฐธรรมนูญบัญญตัิไวในมาตรา  ๑๘๒  ซึ่งมี  ๙  เหตุ  ตามมาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๘)  และวรรคสอง  ทั้งนี้  โดยไมมีบทบัญญัติใหผูท่ีความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงแลว

ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอีกเลย  ตางจากกรณีท่ีรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา  ๑๘๑   

จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  ท้ังนี้  โดยไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ความเปน

รัฐมนตรีไดส้ินสุดลงไปแลวตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะท่ีจะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป 

การพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  จึงเปน 

คนละกรณีกับการที่ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  

กลาวคือ  เฉพาะการพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะ  ตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  นั้น   ยังมิได 

ทําใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  เนื่องจาก

มาตรา  ๑๘๑  บัญญัติใหยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม 

จะเขารับหนาที่ 

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีผลใหมี 

การยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  และรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  โดยไมมีเหตุท่ีทําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง 

ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  แตอยางใด  การพนจากตําแหนงดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๑  ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

จะเขารับหนาที่  ซึ่งหมายความวายังมิไดพนจากตําแหนงไปเปนการเด็ดขาด  เพราะยังคงตองอยูใน

ตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป 

ดังนั้น  กรณีของผูถูกรองตามคํารองนี้  จึงแตกตางจากการท่ีความเปนรัฐมนตรีหรือสมาชิกภาพ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  และมาตรา  ๑๐๖  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ 

เคยมีคําส่ังใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่บุคคลเหลานั้นส้ินสุดการดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

หรือดวยการลาออกจากตําแหนงกอนท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย  ซึ่งมีคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญ  

กลาวคือ  คําส่ังที่  ๒๓/๒๕๕๑  ประธานวุฒสิภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

วา  ความเปนรัฐมนตรีของนายวิรุฬ  เตชะไพบูลย  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยส้ินสุดลงเฉพาะตัว   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๙  หรือไม  คําส่ังท่ี  ๔/๒๕๕๓  

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของนายมานิต  นพอมรบดี  

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)   

หรือไม  คําส่ังที่  ๖๓/๒๕๕๕   ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอให 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  สมาชิกภาพของนายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง

เนื่องจากเปนบุคคลที่เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  เพราะทุจริต

ตอหนาที่  หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๖  

(๕)  ประกอบมาตรา  ๑๐๒  (๖)  หรือไม  คําส่ังที่  ๑๙/๒๕๕๗  ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  สมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง  เนื่องจากเคยถูกปลดออกจากราชการ  กรณีจึงถือวาเปนบุคคล

ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๐๒  (๖)  และทําใหสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๐๖  (๕)  หรือไม  จะเห็นไดวากรณีตามคําส่ังดังกลาวขางตน  ท้ังกรณีความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง

เฉพาะตัวหรือสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง  เปนกรณีที่ไมอยูในบังคบัแหงรฐัธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๑  ที่ใหตองอยูในตําแหนงตอไป  บุคคลเหลานั้นจึงไมมีอํานาจหนาท่ีที่จะตองปฏิบัติในตําแหนง 

ที่ส้ินสุดลงแลวแตอยางใด  แตการพนจากตําแหนงของผูถูกรองในคดีนี้  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑   

ยังกําหนดใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี   



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา  เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  

วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม   

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําให

รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเปน  ๓  เหตุ  คือ  (๑)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง

ตามมาตรา  ๑๘๒  หรือ  (๒)  อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  หรือ   

(๓)  คณะรัฐมนตรีลาออก  แลวเห็นวา  มีการแบงแยกเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงไว 

อยางชัดเจน  โดยเหตุตาม  (๒)  และ  (๓)  เมื่อรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง  รัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๑  บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงรวมทั้งนายกรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนง 

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  แตกรณีรัฐมนตรีท้ังคณะพนจาก

ตําแหนงตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  เนื่องจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง 

ตามมาตรา  ๑๘๒  คณะรัฐมนตรีที่ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป  ตามมาตรา  ๑๘๑  จนกวา

คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่นัน้  ไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีดวย  เพราะรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐   

วรรคสอง  บัญญัติวา  ในกรณีท่ีความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๑)  (๒)  

(๓)  (๔)  (๕)  (๗)  หรือ  (๘)  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม   

ดวยการดําเนินการเพ่ือใหมีการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม  ซึ่งหมายความวา  เมื่อความเปนรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  นายกรัฐมนตรีจะยังคงอยูในตําแหนง 

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได  เนื่องจากเหตุที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงตาม 

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  นอกจากกรณีตายและลาออกแลว  ลวนเปนกรณีที่บุคคลผูดํารงตําแหนงนั้น

ขาดคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหาม  หรือกระทําการอนัตองหาม  ซึ่งถือเปนกรณีรายแรงจนถึงขนาดเปนผล

ใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง  ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงจะคุมครองประโยชนสาธารณะ 

หรือประโยชนมหาชน  มิใหบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหามหรือกระทําการอันตองหาม 

มาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีอันเปนตําแหนงสําคัญโดยเฉพาะตําแหนง

นายกรัฐมนตรี  ซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดในฝายบริหารตอไปอีก 

สําหรับกรณีความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวนั้น  ศาลรัฐธรรมนูญ 

เคยมีคําวินิจฉัยไวแลว  คือ  คําวินิจฉัยที่  ๑๒-๑๓/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๑  ซึ่งวินิจฉัยวา  



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

นายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  มีผลให

ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และ

เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  จึงเปนเหตุ

ใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตดวยความเปน

รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีท่ีเหลือ  จึงยังคงอยู

ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๑  และคําวินิจฉัยที่  ๒๐/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ซึ่งวินิจฉัยใหยุบ 

พรรคพลังประชาชน  และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร 

พรรคพลังประชาชนซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะท่ีกระทําความผิด  เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมือง  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๖๘  

วรรคส่ี  ซึ่งผลของคําวินิจฉัยนี้  ทําใหนายสมชาย  วงศสวัสดิ์  กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน   

ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยูในขณะนั้นตองส้ินสุดความเปนรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๕)  เนื่องจากเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร  แตรัฐมนตรีท่ีความเปนรัฐมนตรีมิไดส้ินสุดลงยังคงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่

ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  จึงเห็นไดวา  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ดังกลาว  สอดคลองกับหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคสอง  ซึ่งเปนผลให

นายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลววาความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง  ไมอาจที่จะอยูในตําแหนง

เพ่ือปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีไดตอไป  จึงเห็นวา  กรณีรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงเมื่อมีการยุบ

สภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีทุกคนยังไมส้ินสุดลง  เพราะยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี

ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจะส้ินสุดลงก็ตอเมื่อมีเหตุตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  และศาลรัฐธรรมนญูตองมีคําวนิจิฉัยตามรฐัธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  

(๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๗)  หรือวรรคสอง  ดังนั้น  กรณีตามคํารองนี้  จึงแตกตางกับการส้ินสุดจากตําแหนง

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําส่ังใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่ความเปน

รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของบุคคลเหลานั้นส้ินสุดลงกอนท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย  



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

เพราะกรณีดังกลาวผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลานั้นไมมีหนาที่จะตองปฏิบัติในตําแหนงที่ส้ินสุดลง

แลวแตอยางใด  ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา  ๑๘๒  มีเจตนารมณมุงคุมครองประโยชนสาธารณะหรือ

ประโยชนมหาชนมิใหบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหาม  หรือกระทําการอันตองหาม  ดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรี  มาปฏิบัติหนาท่ีอันมีความสําคัญตอการบริหารราชการแผนดิน  และ 

เพ่ือคุมครองมิใหมีการละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรานี้  เพ่ือใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

มีความศักดิ์สิทธิ์  รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดกลไกในการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  

โดยกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีนี้ตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม 

ดังนั้น  เมื่อผูรองย่ืนคํารองเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง

ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจและชอบที่จะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย  และมีปญหาที่ตองพิจารณาตอไป

ในประเด็นที่สองวา  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  

(๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ขอเท็จจริงและขอกฎหมายตามท่ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยเปนที่สุดไวในคําพิพากษา 

ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดําที่  อ.๙๙๒/๒๕๕๖  คดีหมายเลขแดงที่  อ.๓๓/๒๕๕๗  เปนขอเท็จจริง

และขอกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้  คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวยอมมีผลผูกพัน 

ผูถูกรองซึ่งเปนคูความในคดีดังกลาวเปนอันเด็ดขาด  มิอาจกลาวอางโตแยงเปนอยางอื่นได  จึงชอบท่ี 

ศาลรัฐธรรมนูญจะตองรับฟงมาใชเปนฐานตั้งตนประกอบการตรวจคนหาความจริงและความชอบ 

ดวยรัฐธรรมนูญในคดีนี้ตอไป 

ขอเท็จจริงเบื้องตนปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่งเกี่ยวกับคดีนี้วา  ผูฟองคดี  

(นายถวิล  เปล่ียนศรี)  ดํารงตําแหนงเลขาธกิารสภาความมั่นคงแหงชาติ  เมื่อป  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนมา  

ตอมาคณะรัฐมนตรีโดยผูถูกฟองคดีที่  ๑  (นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร)  ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  จากนั้น  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก   

ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘  ลงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  (ซึ่งเปนวันอาทิตย)  ถึงรัฐมนตรีประจํา 

สํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  แจงวา  สํานักนายกรัฐมนตรีมีตําแหนงที่ปรึกษา



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  ตําแหนงเลขท่ี  ๖  วางอยู  เห็นควรให 

ความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนผูฟองคดีมาดํารงตําแหนงดังกลาว  และดําเนินการขอทาบทาม 

ขอรับความเห็นชอบและยินยอมการโอนผูฟองคดีจากรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  

ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ผูฟองคดีสังกัดอยู  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

(นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ไดเห็นชอบการรับโอนผูฟองคดีในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  (ซึ่งเปนวันจันทร)  

ตามท่ีเสนอ  โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ลงวันที่  

๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  แจงวารัฐมนตรีประจํา 

สํานักนายกรัฐมนตรี  เห็นชอบและมีความประสงคจะขอรับโอนผูฟองคดีมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรีไดลงนาม

เห็นชอบการใหโอนผูฟองคดีในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ไดมีหนังสือ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยผูถูกฟองคดีที่  ๑   

ไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ  ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ   

ลับมาก  ที่  นร  ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔  ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  

๖  กันยายน  ๒๕๕๔  อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหผูฟองคดีพนจาก

ตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป  ผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  ไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี   

ที่  ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี   

โดยใหไดรับเงินเดอืนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน  โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรไีดมีหนังสือ  ดวนที่สุด  

ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงคําส่ังดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ  ตอมา 

ผูฟองคดีไดย่ืนคํารองทุกขเปนหนังสือลงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔  ตอผูถูกฟองคดีท่ี  ๒  (คณะกรรมการ 

พิทักษระบบคุณธรรม)  ซึ่งตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔   

ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงาน 

สภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา   

(นักบริหารระดบัสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ตั้งแตวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔   



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

และตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  

พจนโพธิ์ศรี  พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติ  ตั้งแตวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  

๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการ 

ตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตั้งแตวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔   

ตามลําดับ 

นอกจากนั้น  ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยขอเท็จจริงอีกวา  แมวาผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  ในฐานะ

หัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการ

สวนภูมิภาคจะมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียน  สับเปล่ียนบทบาทหรือการทําหนาที่

ของขาราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกฟองคดีที่  ๑  ไดแถลงไว 

ตอรัฐสภา  และแมวาผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีปฏิบัติราชการรับผิดชอบงานดานความมั่นคง

ของประเทศจะตองเปนผูซึ่งไดรับความไววางใจจากผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  วาจะสามารถปฏิบัติตามนโยบาย

ดานความมั่นคงของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม  แตการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกฟอง 

คดีที่  ๑  นอกจากจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว  ยังจะตองคํานึงถึง

วัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายอีกดวย  นอกจากนี้  การใชอํานาจดุลพินิจ

ของผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  ในการโอนผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือระดับกระทรวง 

ไปดํารงตําแหนงอื่น  ก็จะตองมีความเหมาะสมและเปนธรรมแกผูดํารงตําแหนงดังกลาวดวย 

อีกทั้งขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนและบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูรองวา  

คดีนี้ผูถูกรองมีความมุงหมายที่จะผลักดันใหเครือญาติของผูถูกรองคือ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  

รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  พ่ีชายของคุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  อดีตภริยาของพันตํารวจโท  

ทักษิณ  ชินวัตร  พ่ีชายของผูถูกรอง  ขึ้นดํารงตําแหนงเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เนื่องจากกําหนด

เกษียณอายุราชการในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  ซึ่งเปนกําหนดเวลาเกษียณอายุกอนท่ีพลตํารวจเอก  

วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  จะเกษียณอายุราชการในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  ซึ่งสอดคลองกับบันทึกถอยคํา 

ยืนยันขอเท็จจริงและความเห็นของนายถวิล  เปล่ียนศรี  ในฐานะพยานวา  กระบวนการในการโอนยายพยาน  

นั้น  ไมเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรมหรือเพ่ือประโยชนทางราชการ  แตเปนไปเพ่ือทําใหตําแหนง



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติที่พยานครองอยูวางลง  เพ่ือใหสามารถโอนพลตํารวจเอก  วิเชียร   

พจนโพธิ์ศรี  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้นมาดํารงตําแหนงแทน  และเปดชองใหสามารถแตงตั้ง 

พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน  โดยพยานยืนยัน 

ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขแดงที่  ๘๔๗/๒๕๕๖  ศาลปกครอง

สูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่  อ.  ๓๓/๒๕๕๗ 

สวนฝายผูถูกรองไดใหถอยคําเพ่ิมเติมวาการโยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ผูถูกรองมิไดใชสถานะ

หรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีในการส่ังอนุมัติโดยลําพัง  แตเปนการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี  และการดําเนินการดังกลาวก็ไมไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรองแตพลตํารวจเอก  

โกวิท  วัฒนะ  รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับการบริหารราชการและปฏิบัติราชการแทนผูถูกรอง 

เปนผูพิจารณาและใชดุลพินิจทั้งส้ิน  และผูถูกรองไดใหถอยคําอีกวา  พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ   

ไดแจงผูถูกรองกอนเขาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  วา  ตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงที่ สําคัญ  และตองเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน 

สนองนโยบายท่ีรัฐบาลแถลงตอรัฐสภาได  และเปนบุคคลท่ีรัฐบาลใหความไววางใจในการปฏิบตัิหนาท่ีดวย  

ที่ผานมานายถวิล  เปล่ียนศรี  ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  

แสดงออกตอสาธารณะในการปฏิบัติหนาที่โดยไมเหมาะสมหลายประการ  ดวยเหตุผลดังกลาวในการประชุม 

คณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ซึ่งผูถูกรองก็มิไดทักทวงแตอยางใด  สวนเหตุผล 

การยายนายถวิล  เปล่ียนศร ี ก็เพราะเกี่ยวดวยความไววางใจ  และเหน็วานายถวลิ  เปล่ียนศรี  มีความเหมาะสม

ในตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  เพราะเปนผูมีความรูความสามารถที่จะใหคําปรึกษาแกนายกรัฐมนตรี

และรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  แตไมอาจลวงรูถึง

การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  และไมอาจนําความลับไปเปดเผยได 

นอกจากนั้น  ผูถูกรองยังใหถอยคําตอไปวา  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ก็ไมขัดของ

และสมัครใจในการมาดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  สวนในการแตงตั้งพลตํารวจเอก  

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  นั้น  ผูถูกรองกระทําการตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

โดยผูถูกรองเปนผูคัดเลือกบุคคลเสนอให  ก.ต.ช.  พิจารณา  หาก  ก.ต.ช.  พิจารณาแลวไมใหความเห็นชอบ

ตามที่ผูถูกรองเสนอพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ก็ไมอาจไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการ 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ตํารวจแหงชาติได  ซึ่งผูถูกรองคัดเลือกจากความอาวุโส  ความรู  ความสามารถ  ผลการปฏิบัติงาน 

ในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปนวาระแหงชาติเพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภา   

สวนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ในฐานะพยาน  ไดใหถอยคํายืนยันขอเท็จจริงและ

ความเห็นวา  พยานจบการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร  ดานบริหารธุรกิจ  และดานกฎหมายเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้ยังจบหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน  

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง  และหลักสูตรผูบริหาร

กระบวนการยุติธรรมระดับสูง  โดยเขารับราชการตํารวจเริ่มตั้งแตตําแหนงรองสารวัตรแผนก  ๕   

กองกํากับการสืบสวนพระนครเหนือ  รองสารวัตรแผนกศึกษาอบรม  กองกํากับการนโยบายและแผน  

กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  รองสารวัตรแผนก  ๑  กองกํากับการสืบสวน

พระนครใต  ผูชวยนายเวรอธบิดีกรมตํารวจ  จากนั้นไดดํารงตําแหนงนายตํารวจราชสํานักประจํา  มาโดยตลอด  

ตอมาจึงดํารงตําแหนงประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ปฏิบัติหนาที่รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

(ฝายความมั่นคง)  ท่ีปรึกษา  สบ  ๑๐  (ดานความมั่นคงและกิจการพิเศษ)  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

(งานบริหาร  ๑)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และปลัดกระทรวงคมนาคม  

ตามลําดับ  พยานมีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดท่ีไดมีโอกาสรับราชการปฏิบัติหนาที่ 

ในตําแหนงหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา  พยานมีความตั้งใจวาจะรับราชการสนองเบื้องพระยุคลบาท

ตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการ  และไมเคยคิดท่ีจะยายไปรับราชการในตําแหนงอื่นใดอีก  อีกท้ัง 

ยังตั้งใจวาจะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหดีท่ีสุดจนเกษียณอายุราชการ   

อยางไรก็ตาม  พยานมีหลักปฏิบัติราชการท่ียึดถือมาโดยตลอดวาพยานจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่

ราชการและจะปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ  ประชาชน  และ

องคกร  โดยพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง  ซึ่งหาก

ผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี  ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม  

พยานมีความถนัดหรือความพึงพอใจในการดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เนื่องจากไดรับ

ราชการตํารวจตั้งแตเริ่มตนชีวิตราชการ  โดยไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย  เปนระยะเวลา  

๒๕  ปเศษ  ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดในการทํางาน  สวนความรูสึกที่ปรากฏ

ผานส่ือตาง ๆ  ที่มีลักษณะเสียใจและน้ําตาคลอเกิดจากความเสียใจในฐานะผูนําองคกรท่ีไมสามารถ 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

กํากับดูแลการทํางานของบุคลากรในองคกรและมีการตําหนิติเตียนการทํางานของตํารวจจนทําใหมีผลถึง

ความเชื่อถือ  ความศรัทธาที่ประชาชนมีตอองคกรตํารวจและภาพลักษณขององคกรตกต่ําในยุคท่ีตนเปน

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน  พยานไมเคยยึดติดกับตําแหนงและเตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาที่อื่น 

หากเห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดดี  กอนการยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติพยานไดมีการปรึกษาหารือกับพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  แตไมเคยมีการพูดคุย 

หรือปรึกษาหารือกับนายถวิล  เปล่ียนศรี  และกอนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  

พยานไดมีโอกาสพบกับนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง  แตไมเคยถูกตําหนิเรื่องงานหรือทาบทามใหยาย  รวมทั้ง

ไมมีผูใดเคยย่ืนขอเสนอหรือใหคํามั่นแตอยางใด  สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมในขณะนั้นเปนผูทาบทาม  แตก็ไมไดใหคํามั่นอะไรไวแตประการใด 

เมื่อพิจารณาประกอบกันแลว  ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา  ผูถูกรองไดมีสวนในการดําเนินการ

โยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  และใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติ  โดยเปนผูอนุมัติใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติในวันที่  ๖  กันยายน  

๒๕๕๔  ทั้งผูถูกรองไดรวมประชุมคณะรัฐมนตรีและรวมลงมติอนุมัติใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจาก

ตําแหนงดวย  เมื่อไดรับอนุมติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรองก็ไดออกคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่   

๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  

ถึงแมผูถูกรองจะอางวาการดําเนินการดังกลาวมิไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง  แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏ 

ชัดเจนวา  ผูถูกรองมีสวนกระทําการในเรื่องนี้ดวยหลายอยางหลายประการ  ก็ยอมเปนการกาวกาย 

หรือแทรกแซงในการโยกยายขาราชการประจํา  หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยตรงอยูแลว  

หาจําตองเขาไปเปนผูริเริ่มแตอยางใดไม 

ปญหาที่ตองวินิจฉัยมีวา  การกระทําของผูถูกรอง  ตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  

ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม   

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)   

เปนบทบัญญัติในหมวด  ๑๒  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  สวนที่  ๒  การกระทําที่เปนการขัดกัน 

แหงผลประโยชน  โดยบัญญัติวา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไปกาวกาย 
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หรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

ในการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  และเล่ือนเงินเดือนของขาราชการ  ซึ่งมีตําแหนง

หรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือการใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ

เงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  พนจากตําแหนง  เวนแตเปนการกระทํา 

ตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา  หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ   

ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพ่ือเปนหลักประกันแกเจาหนาท่ีของรัฐจากการถูกแทรกแซงทางการเมือง  

เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  หลักการตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  นี้  

มาตรา  ๒๖๘  บัญญัติใหนําไปใชบังคับแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในฐานะฝายบริหารดวย  หลักการ

ตามมาตรา  ๒๖๖  บัญญัติหามฝายนิติบัญญัติเขามากาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาท่ี  การบรรจุ  

แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  เล่ือนเงินเดือน  และการพนจากตําแหนงของขาราชการประจํา  

สวนตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถือวาเปนฝายบริหารก็จะถูกหามการใชอํานาจในลักษณะทํานอง

เดียวกัน  ท้ังนี้เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนไปโดยชอบ  ปองกันมิใหเกิด 

การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  อันจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมซึ่งยากตอการตัดสินใจ  

ทําใหตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  ระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสาธารณะ  เมื่อผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองคํานึงถึงประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสาธารณะ  การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัว

กับประโยชนสาธารณะอันเนื่องมาจากการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชน

สวนตัวจะไดมาจากการเสียไปซึ่งประโยชนสาธารณะ  อยางไรก็ดี  มาตรา  ๒๖๘  ก็ไดบัญญัติขอยกเวนไว

หากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภา  หรือตามที่

กฎหมายบัญญัติ  เหตุที่มาตรา  ๒๖๘  มีขอยกเวนใหแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเชนนี้  เนื่องมาจาก 

ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีหนาที่ตามกฎหมายท่ีจะตองกําหนดนโยบาย  และทิศทาง 

ในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุดตอประเทศชาติและประชาชน  จึงจําเปนตองยกเวนใหมีอํานาจ

บังคับบัญชา  และมีอํานาจส่ังบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  เล่ือนเงินเดือน  และ 
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การใหพนจากตําแหนงของผูปฏิบัติหนาท่ีในระบบราชการได  โดยไมถือวาเปนการกาวกายหรือแทรกแซง

การทําหนาท่ีของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานในสังกัดแตอยางใด 

บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวขางตนไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสวนท่ีเกี่ยวกับการขัดกัน 

แหงผลประโยชน  ซึ่งการขัดกันแหงผลประโยชนในนานาอารยประเทศนั้นถือเปนเรื่องที่ผิดตอกฎหมาย

และตอจริยธรรม  ขัดตอหลักความเปนธรรมและระบบการบริหารจัดการที่ดี  ดังนั้น  การกระทําของ 

ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจึงจําตองกระทําการตามหลักของความชอบดวยกฎหมายเสริม

เขากับหลักของความสุจริต  โดยการใชอํานาจหนาท่ีตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไวในการบริหารประเทศ

เพ่ือประโยชนสาธารณะและประโยชนของประชาชนทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม  ซึ่งการแตงตั้งโยกยาย

ขาราชการประจําถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ  โดยเริ่มตั้งแตการสรรหา

คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขามารบัการแตงตั้งโยกยาย  หากการบรหิารทรพัยากรบุคคลของรัฐขาดประสิทธิภาพ

ก็ยอมสงผลกระทบตอการบริหารงานดานอื่นท้ังหมด  นอกจากนี้  การแตงตั้งโยกยายบุคคลในตําแหนงตาง ๆ   

ตองสอดคลองกับระบบธรรมาภิบาลดวย  กลาวคือ  ควรมีกรอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยายขาราชการ

โดยใชหลักความรู  ความสามารถ  และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นเปนสําคัญ  และ 

ยึดหลักความโปรงใสตรวจสอบไดโดยมีขั้นตอนการพิจารณาท่ีชัดเจน  เพ่ือสรางความสมดุลของความสัมพันธ 

เชิงอํานาจระหวางขาราชการการเมืองกับขาราชการประจํา  รวมท้ังยึดหลักคุณธรรมเปนแนวทางกําหนด

หลักเกณฑการโยกยายแตงตั้งขาราชการในระบบธรรมาภิบาลตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๗๙   

และเปนไปตามหลักความรับผิดชอบในการกระทํา  และยอมตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่กําหนดในมาตรา  ๔๒  (๒)  (๓)  และ  (๕)  ใหการจัดระเบียบ

ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ตองคํานึงถึงระบบคุณธรรม  โดยการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะของงาน  โดยไมเลือก

ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  การพิจารณาความดีความชอบ  การเล่ือนตําแหนง  และการใหประโยชนอื่น 

แกขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน  ศักยภาพ  และความประพฤติ  และ 

จะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได  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  เปล่ียนศรี  ตองพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และไปดํารง

ตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักนายกรัฐมนตรี  และมีการแตงตั้งโยกยาย 

ใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  จากตําแหนงผูบัญชาการตาํรวจแหงชาติไปดาํรงตําแหนงเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติแทนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากนั้นจึงมีการแตงตั้ง    พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  

ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน  ถือเปนการใชสถานะหรือตําแหนง

นายกรัฐมนตรีของผูถูกรองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงในเรื่องการแตงตั้ง  โยกยาย  โอน  และการใหพนจาก 

ตําแหนงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรฝีายขาราชการประจํา  ตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๒๖๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  

หรือไม   

ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คําเบิกความดวยวาจา  

และบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงเปนหนังสือประกอบกันแลว  เห็นวา  ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนกระทําการ

เกี่ยวของกับการใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และไปดํารง

ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักนายกรัฐมนตรี  โดยมีกระบวนการเริ่มตน

จากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘  ลงวันท่ี   

๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  แจงวา 

เห็นควรใหความเห็นชอบ  และยินยอมการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  และดําเนินการขอทาบทามขอรับ

ความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  ในฐานะรัฐมนตรี 

เจาสังกัดของหนวยงานท่ีนายถวิล  เปล่ียนศรี  สังกัดอยู  และกอนท่ีนางสาวกฤษณา  สีหลักษณ  จะพิจารณา

ใหความเห็นชอบการโอนในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึก

ขอความ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ลงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรองนายกรัฐมนตรี   
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(พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  แจงวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  ตําแหนงเลขที่  ๖  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

สํานักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งปรากฏหลักฐานการใหความเห็นชอบการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ของรัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ไมตรงกับ

ขอความท่ีเลขาธกิารนายกรฐัมนตรีทําเสนอตอพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  ตามบันทึกขอความ  ลับมาก  

ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ลงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  (ซึ่งเปนวันอาทิตย)  ระบุวา  รัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนแลว   

ซึ่งไมเปนไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติจึงเปนการแจงขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริงหรือ 

มีลักษณะเปนการปกปดความจริงท่ีควรแจงใหอีกฝายทราบ  เพ่ือพิจารณายินยอมใหโอน  แมตอมา 

เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)   

จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม  ประกอบกับขอเท็จจริงเปนที่รูกันโดยท่ัวไปวา  วันท่ี  ๔  กันยายน  

๒๕๕๔  เปนวันอาทิตยซึ่งเปนวันหยุดทําการประจําสัปดาห  แตการท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  และรองนายกรัฐมนตรี  

(พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  เพ่ือขอความเห็นชอบและยินยอมใหโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  โดยปรากฏ

ขอเท็จจริงตอมาวา  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒  

ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจร

ในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยผูถูกรองเปนผูอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามท่ีเสนอ  ตอมา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔  ลงวันที่  ๖  กันยายน  

๒๕๕๔  แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีเสนอ  และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ใหมตอไป  และผูถูกรองไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันท่ี  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  

ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิม 

ไปพลางกอน  โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒   
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ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงคําส่ังดงักลาวใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ทราบ  นั้น  เห็นวา  เปนการดําเนินการ

ในการขอรับโอน  ขอทาบทาม  ขอรับความเห็นชอบ  และขั้นตอนการนําเสนอ  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ

อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  รวมท้ังการท่ีผูถูกรองไดมีคําส่ังใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  

ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีใชระยะเวลาเพียงส่ีวัน  แสดงใหเห็นวาเปนการดําเนินการอยางเรงรีบ  

ผิดสังเกต  เปนการกระทําโดยรวบรัด  ปราศจากเหตุผลอันสมควรท่ีจะตองดําเนินการอยางรวดเร็ว   

ทั้งยังปรากฏการใหขอมูลอันเปนเท็จ  ใหเห็นเปนพิรุธ  โดยปรากฏวาภาพถายเอกสารราชการสําคัญไดแก  

บันทึกขอความของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง

เรียกมาจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ระบุวันที่ที่ทําหนังสือดังกลาวเปนวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  

แตภาพถายบันทึกขอความฉบับเดียวกันที่ไดมาจากนายถวิล  เปล่ียนศรี  กอนหนานั้นกลับระบุวันที่ 

เปนวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ซึ่งแสดงวาภาพถายเอกสาร  ๒  ฉบับนี้  ตองมีการแกไขวันที่ที่ทําเอกสาร

ใหผิดเพ้ียนไปจากความจริงโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือปกปดความจริงที่มีความขัดแยงกันอยูในกระบวนการ

ขอความเห็นชอบนี้  กรณีจึงสอแสดงใหเห็นถึงความไมเปนปกติของการดําเนินการอันเปนการพิรุธ 

อยางโจงแจง  จึงเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย  เมื่อการกระทําดังกลาวเปนไปในทางท่ี 

เอื้อประโยชนใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งเปนญาติของผูถูกรอง  มีโอกาสขึ้นดํารงตําแหนง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  การกระทําของผูถูกรองจึงมีลักษณะเปนการใชอํานาจในตําแหนง  โดยมี

ผลประโยชนทับซอนและมีวาระซอนเรน  ถือไดวาเปนการกระทําโดยไมสุจริต  การดําเนินการดังกลาว 

จึงไมชอบดวยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  อีกประการหนึ่งดวย 

เมื่อพิจารณาเหตุผลท่ีแทจริงในการยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ซึ่งผูถูกรองอางวา  ผูถูกรอง 

ในฐานะหัวหนารัฐบาล  ไดแถลงนโยบายในการบริหารประเทศตอรัฐสภา  โดยนโยบายความมั่นคงของรัฐ

ถือเปนนโยบายเรงดวน  ที่ผูถูกรองแถลงตอรัฐสภาวาจะตองเรงดําเนินการภายในปแรกของการเขาบริหาร

ราชการแผนดินและเปนหนาที่ของผูถูกรองในการกําหนดหรือใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของนโยบายตาง ๆ  ตามท่ีไดแถลงตอรัฐสภา  ดังนั้น  ผูถูกรองจึงมีความตองการบุคลากร 

ที่มีความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 

ความมั่นคงเพ่ือมาชวยปฏิบัติราชการในฝายนโยบายใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานดานความมั่นคงของประเทศ  

และเห็นวานายถวิล  เปล่ียนศรี  ซึ่งดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมีคุณสมบัติครบถวน



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ตรงตามความตองการ  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีหนังสือขอรับโอน  ขอทาบทาม  และขอรับ

ความเห็นชอบใหโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นั้น  พิจารณาแลวเห็นวา  ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   

มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบมากกวาตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและเมื่อพิจารณาในภาพรวม

ของการใชอํานาจทั้งในทางบริหารและบังคับบัญชาแลว  ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ

นอกจากตองกํากบัดูแลและบริหารราชการภายในหนวยงานทีร่ับผิดชอบแลว  ยังสามารถใหคําปรึกษาและ

เสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองไดโดยไมจําตองแตงตั้งใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา

นายกรัฐมนตรีแตอยางใด  สวนตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้น  แมจะมีหนาที่ใหคําปรึกษาและ

เสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองก็ตาม  แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว  ยอมไมอาจใช

อํานาจบรหิาร  รวมถงึการบงัคบับัญชาขาราชการไดดังเชนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  

เพราะตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจและหนาที่

อยางกวางขวางทั้งตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยสภาความมั่นคง

แหงชาติ  แตตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น  มีเพียงหนาท่ีใหคําปรึกษา 

และเสนอแนะแกผูบังคับบัญชาคือ  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  เฉพาะในงาน 

ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น  ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา  เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ   

ที่  สบก.(กบค.)  ๒๔๖๖/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงผูถูกรอง  ความวา  สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว  เห็นควรใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  อยูในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี  

(พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  และมอบหมายใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานความมั่นคงของประเทศ

ในการอํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติกับหนวยงาน

ของรัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกันและมีบูรณาการและเสนอแนะ

และจัดทํานโยบาย  อํานวยการ  พัฒนา  ประสานการจัดการและติดตามประเมินผลดานการขาวกรอง  

การตอตานการขาวกรอง  การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

นโยบายอํานวยการขาวกรอง  การพัฒนาองคกรขาวกรองและการตอตานการขาวกรอง  รวมทั้งการปฏิบัติ

ราชการดานอื่น ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย  ซึ่งผูถูกรองรับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการตอไปตามที่เสนอ   

และตามคําส่ังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๑๖๖/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๕  เรื่อง  



 หนา   ๓๗ 
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มอบหมายใหที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํารับผิดชอบปฏิบัติราชการ  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  

รับผิดชอบการติดตามนโยบายของรัฐบาลท่ีไดแถลงไวตอรัฐสภา  เกี่ยวกับนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน  นโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  การดําเนินการตามยุทธศาสตรดานการคา   

การลงทุน  และความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศ  เห็นไดวา  เหตุผลตามขออางของผูถูกรอง 

ยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา  การออกคําส่ังใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

เปนไปเพ่ือประโยชนแกราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงไวตอรัฐสภา  ประกอบกับกระบวนการ 

โอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ก็ดําเนินการอยางเรงรีบ  ไมเปนไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติ  จึงมีเหตุ 

อันควรเชื่อไดวาปจจัยอันเปนที่มาของการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  คือความประสงค

ใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลงเพ่ือโอนยายผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีพลตํารวจเอก  

วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ดํารงอยูในขณะนั้นมาดํารงตําแหนงแทน  อันจะทําใหตําแหนงผูบัญชาการ 

ตํารวจแหงชาติวางลง  เปดโอกาสใหสามารถแตงตั้งเครือญาติของผูถูกรองขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติแทน   

ขอเท็จจริงในช้ันไตสวนรับฟงไดวา  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ในฐานะพยานไดรับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  

๒๕๕๓  โดยมีผลตั้งแตวันที่   ๒  กันยายน  ๒๕๕๓  และมีกําหนดเกษียณอายุราชการในวันที่   

๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  ในขณะที่พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  มีกําหนดเกษียณอายุราชการ 

ในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  ขอเท็จจริงในขณะที่เปนเหตุแหงคํารองนี้  พลตํารวจเอก  วิเชียร   

พจนโพธิ์ศรี  ยังมีอายุราชการคงเหลืออีกกวาสองป  หากมีความตองการใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ   

ดามาพงศ  ซึ่งมีกําหนดเกษียณอายุราชการกอนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ขึ้นดํารงตําแหนง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทนได  ก็จะตองมีการโอนใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ไปดํารง

ตําแหนงในสวนราชการอื่นแทน  แตเนื่องจากพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๖๒  

บัญญัติวา  “การโอนขาราชการตํารวจไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนจะกระทําไดเมื่อ 

เจาตัวสมัครใจและสวนราชการหรือหนวยงานตองการจะรับโอนผูนั้น  โดยใหสวนราชการหรือหนวยงาน 

ที่ขอรับโอนทําความตกลงกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ”  ซึ่งถึงแมพยานจะรับสมอางวาการโอนยาย 
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ไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนความสมัครใจของพยานเองตามพระราชบัญญัติ

ตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๖๒  ก็ตาม  แตพยานก็ใหการดวยวา  พยานตั้งใจจะปฏิบัติหนาที่

ในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจนครบเกษียณอายุราชการ  แตจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่

ราชการและจะปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ  ประชาชน  และ

องคกร  โดยพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง  ซึ่งหาก

ผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี  ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม  

แสดงใหเห็นวาการตัดสินใจของพยานนั้นขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือผูถูกรองดวย  

หากตองการใหพยานไปปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใด  พยานก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม  จึงเห็นไดวา  

การดําเนินการใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และตอมา 

ก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พนจากตําแหนงผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ตั้งแตวันที่  ๑๔  ตุลาคม  

๒๕๕๔  แทนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้นวางลง  นั้น   

ก็ดวยความประสงคที่จะใหมีการดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนใหม   

พิจารณาพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๕๓  (๑)  ที่บัญญัติใหการแตงตั้ง

ขาราชการตํารวจใหดาํรงตาํแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ใหนายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อขาราชการ

ตํารวจ  แลวเสนอ  ก.ต.ช.  ซึ่งประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เปนกรรมการโดยตําแหนง   

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนส่ีคน  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน  แลวใหนายกรัฐมนตรี 

นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง  แลวเห็นวา  การแตงตั้งผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติจะเริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมียศพลตํารวจเอก  เพ่ือเสนอตอ  

ก.ต.ช.  พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔   

ผูถูกรองในฐานะประธาน  ก.ต.ช.  ไดเปนประธานการประชุม  ก.ต.ช.  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔  เพ่ือพิจารณา

วาระการแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   

แทนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ที่ยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   
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ซึ่ง  ก.ต.ช.  ก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

ตามที่ผูถูกรองเสนอ  ตอมาก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  

พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

ตั้งแตวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  จึงมีเหตุใหเชื่อไดวาการกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําเพ่ือประโยชน 

ของตนเองในทางการเมือง  เพ่ือประโยชนของผูอื่น  คือ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งเปน

เครือญาติของผูถูกรอง  เขามาดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อันเปนการกาวกาย  แทรกแซง  

การบรรจุ  แตงตั้ง  การโยกยาย  และการใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยตรง  เนื่องดวยปรากฏ

ขอเท็จจริงท่ีรูกันโดยท่ัวไปวา  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนพ่ีชายของคุณหญิงพจมาน   

ณ  ปอมเพชร  อดีตภริยาของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  พ่ีชายของผูถูกรอง  และเปนลุงของหลานอา

ของผูถูกรองยอมถือวา  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนเครือญาติของผูถูกรอง  จึงมีเหตุ 

ใหเชื่อไดวา  การกระทําทั้งหมดของผูถูกรองมิไดเปนไปเพ่ือประโยชนของประเทศชาติและของประชาชน

แตอยางใด  แตเปนการกระทําที่มีเจตนาอําพรางหรือแอบแฝงเพ่ือประโยชนของตนเองหรือพวกพอง   

อันเปนการกระทําที่ขาดจริยธรรม  คุณธรรม  และความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจหนาที่ภายใต

วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ท่ีกําหนดหลักเกณฑในการใช 

อํานาจหนาที่ของผูบริหารงานบุคคลภาครัฐไวซึ่งมีเจตนารมณท่ีชัดเจนวา  บริหารบุคคลโดยระบบคุณธรรม  

ราชการตองปฏิบัติตอขาราชการดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีคํานึงถึงความรูความสามารถ   

ความเสมอภาค  ความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  ปราศจากอคติ  และมีความเปนกลางทางการเมือง   

เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการณท้ังปวงแหงคดีประกอบกันแลว  เห็นวา  การดําเนินการ

แตงตั้ง  โยกยาย  และใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนง  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเดียวกัน

และมีความเชื่อมโยงกันกับการบรรจุแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน  และมีวาระซอนเรน  โดยที่ 

ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ  ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงและกาวกายการแตงตั้ง  โยกยาย  หรือ

การใหพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  และ

เปนไปเพ่ือประโยชนของผูอื่น  คือ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง  

อันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓) 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

สําหรับขออางที่ผูถูกรองไดอางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา  เปนการกระทําตามท่ีกฎหมายให

อํานาจไว  นั้น  เห็นวา  มิไดเปนไปตามท่ีผูถูกรองกลาวอาง  โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวแลววา   

ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลาง 

และราชการสวนภูมิภาค  ยอมมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปล่ียนบทบาทหรือ

การทําหนาท่ีของขาราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายท่ีผูถูกรองไดแถลงไว

ตอรัฐสภาได  แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรอง  นั้น  นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงค

ของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว  ยังจะตองมีเหตุผลรองรับท่ีมีอยูจริงและอธิบายได  

ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอน  นายถวิล  เปล่ียนศรี  วานายถวิล  เปล่ียนศรี  

ไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ  มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผล

อันสมควรที่ผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความเหมาะสม  จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 

อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๑)  ดังนั้น  การโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  

จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ฝายขาราชการประจําตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  จึงเปน 

การกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

สวนขอโตแยงของผูถูกรองที่วา  ผูถูกรองมิไดเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง  การบรรจุ  แตงตั้ง  

โยกยาย  โอน  หรือใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนจาก

ตําแหนง  หากแตเปนการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรีเองนั้น  เห็นวา   

แมเพียงแคการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงผูอื่น  ยังตองหามมิใหกระทํา  ดังนั้น  การเขาไปกระทําการ

อันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเสียเอง  เพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง   

จึงย่ิงตองถูกหามไปดวย  ความสําคัญของขอหามอยูท่ีเปนการใชสถานะหรือตําแหนงทางการเมือง 

เขาไปแทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนง   

“เพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอ่ืน  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม”  หรือไม  

หากเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน  มิไดมีผลประโยชนทับซอน  

หรือวาระซอนเรน  เพ่ือประโยชนสวนบุคคลของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมืองใด  แอบแฝงอยู   
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การกระทํานั้นก็เขาขอยกเวนใหกระทําไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ตอนทาย  เพราะถือวาเปน 

การกระทําตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย  แตถามิไดกระทําไปโดยสุจริต  เพราะมีผลประโยชน

ทับซอน  หรือมีวาระซอนเรนแอบแฝงอยู  เพ่ือประโยชนสวนบุคคลของผูใดหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม  

ยอมมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย  ไมไดรับยกเวนใหกระทําการได 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ตอนทาย 

ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติวา  ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนง

การเปนนายกรัฐมนตรเีขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  

ในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  เล่ือนเงินเดือนหรือการพนจากตําแหนงของ

ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  อันมีผลทําให 

ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

มีปญหาตองพิจารณาตอไปวา  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  ผูถูกรองยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดหรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “คณะรัฐมนตรีที่พนจาก

ตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ...”  

สวนมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรส้ิีนสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ  ...  (๗)  กระทําการ

อันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙”  จากขอความท่ีปรากฏในบทบัญญัติ 

ทั้งสองมาตราแสดงใหเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดบัญญัติใหเฉพาะกรณีที่คณะรัฐมนตรีท่ีพนจาก 

ตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  เทานั้น  ท่ีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป

จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  แตมิไดหมายความรวมถึงกรณีที่ความเปนรัฐมนตรี 

ส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามมาตรา  ๑๘๒  ดวย  ดังนั้น  คดีนี้เมื่อผูถูกรองไดกระทําการอันตองหาม 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  เปนเหตุใหความเปน 

รัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลวผูถูกรอง 

จึงไมอาจจะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป 
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มีปญหาท่ีตองพิจารณาตอไปในประเด็นท่ีสามวา  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรี 

ทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม   

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  บัญญัติวา  รัฐมนตรีท้ังคณะ

พนจากตําแหนงเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  และมาตรา  ๑๘๑  

บัญญัติวา  คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี 

ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  จึงเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะใหคณะรัฐมนตรีท่ีพนจาก

ตําแหนงเนื่องจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  ยังคงตองอยูใน

ตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 

ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑  ลงวันที่   

๙  กันยายน  ๒๕๕๑  เรื่อง  ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 

วินิจฉัยการส้ินสุดความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี  ซึ่งวินิจฉัยวา  ผูถูกรองกระทําการอันตองหาม 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี   

ผูถูกรอง  ส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวา  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  เปนเหตุให

ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๒  จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  

(๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรขีองนายกรัฐมนตรีเปนการส้ินสุดลงเฉพาะตวั  ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี 

ที่เหลือ  จึงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปไดจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  และคําส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่  ๔๔/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑  

เรื่อง  ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภา  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา  ความเปน

รัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีส้ินสุดลง  ซึ่งวินิจฉัยวา  ตามคํารองเปนกรณีท่ีผูรองใชสิทธิรองตอศาลรัฐธรรมนูญ 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๕)  และวรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๙๑  วา  ความเปน



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

รัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวเมื่อใด  ซึ่งการที่รัฐมนตรีท้ังคณะตองพนจากตําแหนงเมื่อใดนั้น  เปนไปตาม

เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  และศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่  ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑   

ลงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๑  ไวแลววา  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  แลว  ยอมเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  

จึงทําใหเฉพาะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยูยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้ง 

ขึ้นใหม จะเข ารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ดังนั้น  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่   

๒๐/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ใหยุบพรรคพลังประชาชน  เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของ

นายสมชาย  วงศสวัสดิ์  กรรมการบริหารพรรค  ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรฐัมนตรีส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  แลว  และรัฐมนตรีท่ีเหลืออยูซึ่งไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม

ของความเปนรัฐมนตรี  จึงตองอยู ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ต อไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม 

จะเขารับหนาที่ 

ดังนั้น  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองในคดีนี้ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  เปนเหตุใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  

(๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ยอมทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี 

ที่เหลืออยูซึ่งไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรี  อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ได   

อยางไรก็ตาม  หากรัฐมนตรีคนใดไดกระทําการอันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง 

เปนการเฉพาะตัว  ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๘)  ก็ยอมมีผลให

รัฐมนตรีคนนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดเชนกัน  ในกรณีการแตงตั้งโยกยายขาราชการประจําระดับสูงจะตอง

ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน  ดังนั้น  ในคดีนี้  หากรัฐมนตรีคนใดมีสวนรวมในการลงมติอันเปน 

การกาวกายหรือแทรกแซงขาราชการประจํา  โดยการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ซึ่งเปนการกระทําการ



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

อันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  ดวยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

ยอมเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผูนั้นส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒   

วรรคหนึ่ง  (๗)  ตามไปดวย  และไมอาจอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม

จะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป 

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา  มีการนําเรื่องการโยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  และการให 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือขออนุมัติอยางเรงรีบ  รวบรัด  ในลักษณะที่ไมเปนไปตามปกติ  เปนวาระเพ่ือทราบจรเมื่อวันที่   

๖  กันยายน  ๒๕๕๔  และคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเอกฉันทอนุมัติใหกระทําการโยกยาย  และใหขาราชการ

ประจําพนจากตําแหนงโดยไมชอบดวยกฎหมายไปในวันเดียวกันนั้นเอง  รัฐมนตรีทุกคนที่รวมประชุม 

และลงมติในวันนั้น  จึงมีสวนรวมโดยทางออมในการกาวกาย  และแทรกแซงขาราชการประจํา  อันเปน

การกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  เปนเหตุให

ความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเหลานั้นตองส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  ไปดวย 

สําหรับประเดน็ตามคําขอของผูรองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหดําเนินการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี 

คนใหมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลมนั้น  ไมอยูในขอบเขตการเสนอคํารอง 

ใหศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินจิฉัยในคดีนี้  ศาลรัฐธรรมนูญไมรับพิจารณาวินิจฉัย  จึงใหยกคําขอในสวนนี้ 

อาศัยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทจึงวินิจฉัยวา  ผูถูกรอง 

ใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  และ

ของผูอื่น  ในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  หรือการพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนง

หรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  

และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  อันมีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง

เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และรัฐมนตรีที่ไดรวมมีมติในการประชุม 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  จึงมีสวนรวมในการกาวกายและแทรกแซงขาราชการประจํา



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

อันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)   

เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเหลานั้นตองส้ินสุดเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ไปดวย 

 

นายจรูญ  อนิทจาร 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

 

นายจรัญ  ภักดีธนากุล นายเฉลิมพล  เอกอรุ ุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายชัช  ชลวร นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ   

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายนุรกัษ  มาประณีต   นายบุญสง  กุลบปุผา   

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายสุพจน  ไขมุกด นายอุดมศักดิ์  นติิมนตรี  

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายจรูญ  อินทจาร  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๙/๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๔/๒๕๕๗ 

 วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประเด็นวินิจฉัย 

ประเด็นที่หนึง่  เมื่อผูถูกรองพนจากตาํแหนงเนือ่งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 

ประเด็นที่สอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ  มีดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

มาตรา  ๙๑  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ 

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิก

วาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๐๖  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  

(๘)  (๑๐)  หรือ  (๑๑)  หรือมาตรา  ๑๑๙  (๓)  (๔)  (๕)  (๗)  หรือ  (๘  )  แลวแตกรณี  และใหประธาน

แหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้น 

ส้ินสุดลงหรือไม 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว  ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภา

ที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่ง  ใหสงเรื่องไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก  

และใหประธานแหงสภานั้นสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มาตรา  ๑๘๐  รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒ 

(๒)  อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

(๓)  คณะรัฐมนตรีลาออก 

ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  

(๕)  (๗)  หรือ  (๘)  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม 

มาตรา  ๑๘๑  คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป

จนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  แตในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๘๐  (๒)  

คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปน  ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน

ประจํา  หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือใหบุคคล

ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือพนจากตําแหนง  หรือใหผูอ่ืนมาปฏิบัติหนาท่ีแทน  เวนแตจะไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 

(๒)  ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเปน  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 

(๓)  ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ  หรือมีผลเปนการสรางความผูกพัน

ตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป 

(๔)  ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง 

และไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

มาตรา  ๑๘๒  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 
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(๓)  ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษ  เวนแต 

เปนกรณีท่ีคดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ

หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(๔)  สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา  ๑๕๘  หรือมาตรา  ๑๕๙ 

(๕)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๗๔ 

(๖)  มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๘๓ 

(๗)  กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙ 

(๘)  วุฒิสภามีมติตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 

นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว  ความเปนรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๗๑  วรรคส่ี  ดวย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๙๒  มาใชบังคับกับการส้ินสุดของความเปนรัฐมนตรี

ตาม  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๗)  หรือวรรคสอง  โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูสงเรื่องให 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย 

มาตรา  ๒๖๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนง 

การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาเขาไปกาวกายหรอืแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  

ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑)  การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาท่ีประจําของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจาง 

ของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น 

(๒)  การบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  และเล่ือนเงินเดือนของขาราชการ 

ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  

หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือ 

(๓)  การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  

หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการ 

สวนทองถิ่น  พนจากตําแหนง 
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มาตรา  ๒๖๘  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดท่ีบัญญัติไวในมาตรา  ๒๖๖  มิได 

เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา  ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาที่  ดังนี้   

…  (๓)  บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรม  และ

สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนกรม   

(๔)  ส่ังใหขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  

โดยจะใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไมก็ได  ในกรณีท่ีใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม   

ใหไดรับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ  และขั้นที่ไมสูงกวาเดิม … 

มาตรา  ๒๐  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  ในกระทรวงหนึ่ง  ใหมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

คนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  และผลสัมฤทธิ์

ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

หรืออนุมัติ  โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะ

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  เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

(๑)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ

ระดับกระทรวง  หัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ 

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ  และ 

ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้ง 

...  ในการเสนอเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง  ใหรายงานความสมควร

พรอมทั้งเหตุผล  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนดไปดวย 

ความเห็น 

ประเด็นที่หนึง่  เมื่อผูถูกรองพนจากตาํแหนงเนือ่งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม   

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “รัฐมนตรีทั้งคณะ 

พนจากตําแหนง  เมื่อ  (๑)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๒)   

อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  (๓)  คณะรัฐมนตรีลาออก  มาตรา  ๑๘๑  

บัญญัติวา  “คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี 

ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ...”  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง

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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เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแลว  เห็นไดวา  กรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก

ตําแหนงแยกตางหากจากกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนส้ินสุดลง 

เปนการเฉพาะตัว  กลาวคือ  ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  นั้น  รัฐธรรมนูญบัญญัติไว  

ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๘)  และวรรคสอง  ทั้งนี้  โดยไมมีบทบัญญัติใหผูท่ีความเปน

รัฐมนตรีส้ินสุดลงแลวยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปได  ตางจากกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะ 

พนจากตําแหนง  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่

ตอไป  ตามมาตรา  ๑๘๑  จนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  ทั้งนี้  โดยไมรวมถึง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีความเปนรัฐมนตรีไดส้ินสุดลงไปแลวตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  

ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะ 

ที่จะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป  ดังนั้น  การพนจาก

ตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  จึงเปนคนละกรณีกับการท่ีความเปน 

รัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  กลาวคือ  เฉพาะการพนจาก

ตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  นั้น  ยังมิไดทําใหความเปนรัฐมนตรีของ

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  เนื่องจากมาตรา  ๑๘๑  บัญญัติ

ใหยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี 

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีผลให 

มีการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  และรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  โดยไมมีเหตุท่ีทําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง 

ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  แตอยางใด  การพนจากตําแหนงดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๑  ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม 

จะเขารับหนาที่ 

มีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงแลว  หรือไม   

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําใหรัฐมนตรี 

ท้ังคณะพนจากตําแหนงเปนสามกรณี  คือ  (๑)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง   

ตามมาตรา  ๑๘๒  (๒)  อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  และ  (๓)  

คณะรัฐมนตรีลาออก  แลวเห็นวา  มีการแบงแยกเหตุท่ีทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงไวอยางชัดเจน   



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

โดยกรณี  (๒)  เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตาํแหนง  รัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๘๑  บัญญัติใหคณะรัฐมนตรี

ที่พนจากตําแหนงรวมท้ังนายกรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี 

ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  แตกรณีรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง  ตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  นั้น   

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  คณะรัฐมนตรีที่ตองอยูในตําแหนง 

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป  ตามมาตรา  ๑๘๑  จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่นั้น   

ไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีดวย  เพราะรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคสอง  บัญญัติวา  ในกรณีที่ 

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๗)  หรือ  (๘)  

ใหดําเนินการตามมาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม  ดวยการดําเนินการเพ่ือใหมีการแตงตั้ง

นายกรัฐมนตรีขึ้นใหม  ซึ่งหมายความวา  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๒  นายกรัฐมนตรีจะยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได  เนื่องจากเหตุท่ี

รัฐธรรมนูญกําหนดใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง  ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  นอกจากกรณีตาย 

และลาออกแลว  ลวนเปนกรณีที่บุคคลผูดํารงตําแหนงนั้นขาดคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหาม  หรือ 

กระทําการอันตองหาม  ซึ่งถือเปนกรณีรายแรงจนถึงขนาดเปนผลใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง  ซึ่งเปน

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีมุงจะคุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชน  มิใหบุคคล 

ที่ขาดคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหามหรือกระทาํการอันตองหาม  มาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายกรฐัมนตรี  

หรือรัฐมนตรีอันเปนตําแหนงสําคัญโดยเฉพาะตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดในฝายบริหาร

ตอไปอีก 

ดังนั้น  เมื่อผูรองย่ืนคํารองเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรี 

ของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘   

และมาตรา  ๒๖๖  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจและชอบที่จะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย   

ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นที่สอง  มีวา  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง 

ส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ในคดีหมายเลขดําท่ี  อ.  ๙๙๒/๒๕๕๖  คดีหมายเลขแดงที่  

อ.๓๓/๒๕๕๗  ฟงเปนท่ียุติวา  การโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  มิไดเปนไปตามท่ีผูถูกรองกลาวอางโดย

ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา  ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการ



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคยอมมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล

หมุนเวียนสับเปล่ียนบทบาทหรือการทําหนาท่ีของขาราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป 

ตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภาได  แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรองนั้น  

นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว  ยังจะตองมี

เหตุผลรองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได  ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอน 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  วานายถวิล  เปล่ียนศรี  ไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพมีขอบกพรองหรือ 

ไมสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควรที่ ผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนได 

ตามความเหมาะสม  จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ  อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมาย 

ประการหนึ่งตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดังนั้น  การโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  ตามประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา  เมื่อไดมีการยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรฝีายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดบัสูง)  ตําแหนงที่  ๖  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ก็มีผลทําใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงวางลงและไดมีการโอนยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  

จากขาราชการตํารวจมาเปนขาราชการพลเรือนและใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแทน 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  เมื่อไดมีการโอนยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  แลว  ก็ทําใหตําแหนง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง  ตอมาไดมีการแตงตั้งใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ 

เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน  ซึ่งผูรองรองวาการยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปและยายพลตํารวจเอก   

วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ก็เพ่ือใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง  อันจะทําใหสามารถแตงตั้ง 

พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งมีความสัมพันธกับผูถูกรองโดยเปนพ่ีชายของอดีตภรรยา 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  ซึ่งเปนพ่ีชายผูถูกรอง  สอดคลองกับคําใหการของนายถวิล  เปล่ียนศรี   

ซึ่งไดเบิกความไวตอศาลรัฐธรรมนูญในทํานองเดียวกัน   

กระบวนการในการโยกยายดังกลาวนั้น  ผูถูกรองไดเขาไปกาวกาย  แทรกแซง  อยางไรหรือไม   

ผูถูกรองไดใหการในประเด็นการโยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ตามบันทึกถอยคํายืนยัน

ขอเท็จจริงหรือความเห็นลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๗  ไดความวา  แมผูถูกรองจะเปนผูลงนามในคําส่ัง  



 หนา   ๕๔ 
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สํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  

ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  

ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ผูถูกรองอางวาการโอนยาย

ดังกลาว  มิไดเปนผูรเิริ่มดําเนินการ  แตเปนการริเริ่มและดําเนินการของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ

และแตงตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติไว  คือ  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)   

และรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)   

ขอเท็จจริงปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คือ  เมื่อวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘  ลงวันท่ี  ๔  กันยายน  

๒๕๕๔  เรื่องการโอนขาราชการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  

(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  

กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  แจงวาสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา

นายกรัฐมนตรฝีายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดบัสูง)  ตําแหนงท่ี  ๖  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

สํานักนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของสํานัก

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  ตามบันทึกขอความท่ีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓   



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ลงวันที่   ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  อางวา   

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  ตําแหนงท่ี  ๖  สํานักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด

ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนแลว  แตขอเท็จจริงปรากฏวา  

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔ 

จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  การยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  มิไดเปนการริเริ่ม 

จากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  และรองนายกรัฐมนตรี   

(พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  การใชคําวาใหทาบทาม  ขอรับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี   

(พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  แสดงวา  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  ไมรูและ 

ไมทราบมากอน  จึงตองมีการทาบทาม  นอกจากนี้  ในบันทึกขอความถึงรองนายกรัฐมนตรี  ท่ีสํานัก

นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรไีดใหความเหน็ชอบและยินยอมการรับโอนแลว  ก็ขัดกับความเปนจรงิเพราะรัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรใีหความเห็นชอบในวนัที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ขอเท็จจริงดังกลาวจึงขัดกับคําใหการ

ของผูถูกรอง  แตพฤติการณอันปรากฏจากบันทึกขอความสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท้ังสองฉบับ   

ซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคือบุคคลที่ทําหนาท่ีเปนเลขานุการของนายกรัฐมนตรีนั้นเอง  และโดยลําพัง

หากนายกรัฐมนตรีไมมีการส่ังการใหสํานักงานเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรีทําบันทึกขอความลักษณะเชนนี้  

ลําพังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ไมอาจทําบันทึกขอความเชนนี้ได  พฤติการณจึงเปนท่ีบงชี้วา  การริเริ่ม

โยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาจากการริเริ่มของผูถูกรองเอง   

ผูถูกรองไดใหการไวในขอ  ๔  ตามบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็น  ลงวันท่ี  ๒๙  

เมษายน  ๒๕๕๗  ที่วา  ขั้นตอนการแตงตั้งโอนยายตําแหนงของนายถวิล  เปล่ียนศรี  นั้น  เปนขั้นตอน

การประชุมใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  แมผูถูกรองจะมีฐานะเปนหัวหนารัฐบาล  และเปนประธาน 

การประชุมคณะรัฐมนตรี  แตก็เปนการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติในการประชุมคณะรัฐมนตรี  มิไดใชสถานะ

หรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีในการส่ังอนุมัติโดยลําพัง  สวนการลงนามในคําส่ังหลังจากท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติ  และไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงตั้งแลวนั้น  ก็เปนการดําเนินการ 
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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  

หรือเปนไปตามความประสงคของขาราชการผูนั้น  ยกเวนในกรณีที่มีความประพฤติบกพรองที่ จําเปน 

ตองยายใหพนจากหนาที่เดิม  แตกรณีนายถวิล  เปล่ียนศรี  ก็ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีความบกพรอง 

แตอยางใด  จึงมิไดเปนการปฏิบัติหนาที่ตามปกติของการประชุมคณะรัฐมนตรี  ตามที่ผูถูกรองไดใหการไว   

การยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  จากสํานักงานตํารวจแหงชาติมาแทนตําแหนงของ

นายถวิล  เปล่ียนศรี  เปนไปดวยความเต็มใจ  สมัครใจ  หรือไม   

ขอเท็จจริงในช้ันไตสวนรับฟงไดวา  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ในฐานะพยานไดรับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  

๒๕๕๓  โดยมีผลตั้งแตวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๓  และมีกําหนดเกษียณอายุราชการในวันที่  ๓๐  

กันยายน  ๒๕๕๖  ในขณะที่พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  มีกําหนดเกษียณอายุราชการ   

ในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  ขอเท็จจริงในขณะที่เปนเหตุแหงคํารองนี้  พลตํารวจเอก  วิเชียร   

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  พยานตั้งใจจะปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นั้น  จนครบเกษียณอายุราชการ  แตจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาท่ีราชการ

และจะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ  ประชาชน  และองคกร   

โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง  ซึ่งหากผูบังคับบัญชา 

ตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี  ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม  แสดงใหเห็นวา

การตัดสินใจของพยานนั้นขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือผูถูกรองดวย   

นอกจากนี้  ยังมีประเด็นในชวงกอนท่ีจะมีการโอนยายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปเปน

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ไดมีขาวปรากฏในส่ือตาง ๆ  เชน  หนังสือพิมพ  โทรทัศน  เผยแพร

ในลักษณะท่ีวา  พยานไมประสงคจะโอนยายจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปดํารงตําแหนง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  โดยแสดงอาการเสียใจท่ีถูกโยกยายตําแหนง  ซึ่งบางส่ือระบุวาน้ําตาคลอ  

ในเรื่องนี้  เปนท่ีเขาใจไดวายอมมีผลกระทบตอจิตใจและความรูสึก  พยานตองใชเวลานานหรือไมท่ีจําใจ

ยอมรับสภาพนี้ได  นั้น  พยานขอกราบเรียนวา  ความรูสึกที่ปรากฏออกไปดังกลาวเกิดจากความเสียใจ 

ในฐานะผูนําองคกรที่ไมสามารถกํากับดูแลการทํางานของบุคลากรในองคกร  จากเหตุการณฝาฝน

กฎหมายในเรื่องบอนการพนันและมีการตําหนิติเตียนการทํางานของตํารวจรวมทั้งมีการพูดถึงเรื่อง 

ความรับผิดชอบในฐานะหัวหนาสวนราชการของหนวยงาน  แมวาพยานจะไดพยายามกําชับ  กํากับดูแล  

และตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาอยางเขมงวด  แตก็ยังไมอาจแกไขสถานการณในเรื่อง

ดังกลาวขางตน  จนทําใหมีผลถึงความเชื่อถือ  ความศรัทธาที่ประชาชนมีตอองคกรตํารวจ  และทําให

ภาพลักษณขององคกรตกต่ําในยุคที่พยานรับผิดชอบเปนผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน  ซึ่งการที่บางส่ือ

เขาใจวาเกิดจากการไมประสงคโอนยายจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนความเขาใจที่ผิด  

เพราะไมเคยยึดติดกับตําแหนงหนาที่และเตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาท่ีอ่ืนหากเห็นวาไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ผูบัญชาตํารวจแหงชาติไดดี  ดังท่ีไดประกาศไวตั้งแตวันท่ีเขารับตําแหนงเมื่อ  ๗  กันยายน  

๒๕๕๓  และนอกจากนี้  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ยังไดใหขอเท็จจริงตอไปวา  ขอเท็จจริง

ดังกลาวขางตนนั้น  เปนเหตุการณในหวงประมาณเดือนสิงหาคมถึงกันยายน  ๒๕๕๔  พยานจึงไดเริ่ม

ปรึกษาหารือกับผูใหญที่เคารพนับถือ  ตลอดจนเพ่ือนฝูงสนิทเพ่ือขอคําแนะนําโดยพยานพรอมจะโอนยาย

ไปปฏิบัติหนาที่อื่นท่ีมีศักดิ์ศรี  มีความรับผิดชอบ  มีลักษณะงานเกี่ยวเนื่องกันกับประสบการณและความรู

ความสามารถในอดีตของพยาน  ซึ่งพยานเห็นเองวา  มีบางตําแหนงที่ประสบการณในการทํางานของ
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พยานนาจะสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเวลานั้นได  ประกอบกับในชวงนั้น 

เปนชวงใกลส้ินปงบประมาณจะมีขาราชการระดับปลัดกระทรวงวางหลายตําแหนง  รวมท้ังมีขาวเกี่ยวกับ

การโยกยายสับเปล่ียนหมุนเวียนขาราชการระดับนี้ในบางตําแหนง  จึงมีความเปนไปไดท่ีพยานสามารถ

โอนยายไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ราชการอยางอื่นภายใตหลักความสมัครใจ  ตามมาตรา  ๖๒  

แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมีผูท่ีพยานปรึกษาขอรับคําแนะนําหลายทาน  

หนึ่งในนั้นคือ  พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงาน

ดานความมั่นคงเนื่องจากเปนอดีตผูบังคับบัญชาของพยานและเคยทํางานรวมกัน   

ขอเท็จจริงจากการไตสวนที่พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ไดตอบขอซักถามวาผูใด 

เปนผูตําหนิ  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ตอบขอซักถามวา  รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง   

เปนผูตําหนิโดยผานทางส่ือมวลชน  นอกจากนั้น  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ตอบขอซักถาม

ตอนหนึ่งวา  ตองกราบเรียนดวยความสัตยจริง  เมื่อผูบังคับบัญชาท่ีดูแลตํารวจเห็นวาไมเหมาะสม   

พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ก็ยินดีที่จะไป  เปนความสมัครใจท่ีจะยายไป  สวนที่ไหนนั้นก็เปนเรื่องที่ 

ผูบังคับบัญชาจะพิจารณา  ถาจะกราบเรียนวาทําไมถึงเลือกมาที่  สภาความมั่นคงแหงชาติ  ก็เปนเรื่อง

ของผูบังคับบัญชา  แตถามวาพยานเลือกสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  เพราะเห็นวาเปนตําแหนง 

ที่มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  ถึงแมวากําลังพลนอยกวา  แตลักษณะงานจะคลายกับตํารวจ  คือวา  ตํารวจคุมเรื่อง 

นโยบายความมั่นคงภายใน  ตํารวจเปนฝายปฏิบัติ  แตสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ดูเรื่องนโยบาย  

เรื่องท่ีสนใจที่ทําอยูก็เรื่องที่ผมทํามาตลอดก็คือความมั่นคงของสถาบันตํารวจ 

จากขอเท็จจริงและพฤติการณที่กลาวมาขางตน  พิจารณาแลวเห็นวา  การยายพลตํารวจเอก  

วิเชียร  พจนโพธิ์ศร ี ไปอยูในตาํแหนงเลขาธกิารสภาความมั่นคงแหงชาต ิ แมจะอางวาเปนไปดวยความสมัครใจ 

แตก็มีพฤติการณแสดงใหเห็นวาคํากลาวอางนั้นไมมีน้ําหนักใหรับฟงได  เนื่องจากภายหลังจากที่ถูกตําหนิแลว   

เมื่อผูบังคับบัญชาที่ดูแลตํารวจเห็นวาไมเหมาะสม  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ก็ยินดีท่ีจะไป  

ยอมแสดงใหเห็นวา  การตัดสินใจของพยานเองนั้นก็ขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือผูถูกรอง   

และกรณีที่ทําไมถึงเลือกมาที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ก็เปนเรื่องของผูบังคับบัญชา  แตถามวา

ตัวผมเลือกสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  เพราะเห็นวาเปนตําแหนงท่ีมีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  ถึงแมวา

กําลังพลนอยกวา  แตลักษณะงานจะคลายกับตํารวจ  คือวา  ตํารวจคุมเรื่องนโยบายความมั่นคงภายใน  

ตํารวจเปนฝายปฏิบัต ิ แตสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ดูเรื่องนโยบาย  เรื่องที่สนใจท่ีทําอยูก็เรื่องท่ี
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ผมทํามาตลอดก็คือความมั่นคงของสถาบันตาํรวจ  ขออางดงักลาวที่วาสมัครใจไปอยูที่สํานักงานสภาความมั่นคง 

แหงชาติ  ก็ไมเปนความจริง  เนื่องจากนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไดเบิกความในวันไตสวนพยานบุคคล  วันที่  

๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ตอนหนึ่งวา  “ผมไดพบกับทานพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  นาจะเปน

ชวงของปลายเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๔  ชวงนั้นทานนายกรัฐมนตรีไดเรียกประชุมหัวหนาสวนราชการ   

ซึ่งผมเปนหัวหนาสวนราชการอยูในขณะนั้นไดพบกับทานพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ซึ่งขณะนั้น

มีขาววาทานถูกกดดันท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซึ่งทานไดออกมารองตอส่ือมวลชน  ส่ือมวลชนถึงขนาด

ลงขาววาทานใหสัมภาษณดวยน้ําเสียงที่ส่ันเครือ  และมีน้ําตาคลอเบา  วาทานถูกบีบบังคับในทาง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ทานยังพูดถึงองคกรของทานวา  ถาจะใหทานพนตําแหนงไปก็ขออยาไดทําราย

ในสวนที่องคกรซึ่งหมายถึงสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในโอกาสที่ทานไดพบผมอยางท่ีผมไดเรียนไปแลววา

ในวันที่นายกรัฐมนตรีไดเรียกประชุมหัวหนาสวนราชการพรอมกันที่ตึกสันติไมตรี  ผมจําวันเวลาที่แนนอน

ไมได  แตจําไดวาอยูในชวงเดือนสิงหาคมถึงตนเดือนกันยายน  เขาใจวาทานนายกรัฐมนตรียังคงเขามา

หลังจากแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว  เมื่อวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เขาใจวาจะเปนชวงตอจากนั้น   

ก็ไดพบกับทานพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พูดกับพยานวาทานไมมาที่ตําแหนงที่พยาน  ขอใหผม

สบายใจได  ทานใชคําทุกครั้งที่พูดกันคือใชคําวา  “พ่ีหวิน”  ครับ  พ่ีหวินสบายใจไดพยานไมไดไปที่

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  พยานจะอยูตอสูที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ผมก็เรียนทาน 

กลับไปครับวา  ดีแลวครับทาน  เพราะทานไมไดมีความผิดอะไรและก็ทานมีกฎหมายคุมครองทาน   

ทานก็สามารถสูไดเต็มที่อันนี้ก็เปนขอมูลที่ผมก็ยังไมเคยเปดเผยท่ีใดมากอน”  ประกอบกับขอเท็จจริงวา  

พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  ถามความสมัครใจพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ก็ตกลงโดย 

พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  ไดมีหนังสือถึงพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  เมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน  

๒๕๕๔  ซึ่งเปนเวลาหลังจากที่เกดิกรณีที่จะมขีาวยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  เพียง  ๑  เดือน  

ออกจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม  หากประสงคจะยายไปตําแหนงเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ  ซึ่งวางลงตั้งแตที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปดํารงตําแหนง

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  ก็ไมมีเหตุที่จะทิ้งชวงเวลาใหเนิ่นนาน  ที่มีการถามความสมัครใจในการยาย 

ในวันที่  ๒๙  และตอบความสมัครใจในวันที่  ๓๐  กันยายน  ประกอบกับหลังจากพลตํารวจเอก  วิเชียร  

พจนโพธิ์ศรี  ไดยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ประมาณ  ๑  ป  ก็ไดมีการโอนยาย

ใหไปดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเปนคนละสายงานและตางสังกัดกัน  และไมใชตําแหนง 
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ที่เกี่ยวกับความมั่นคงแตเปนตําแหนงท่ีมีผูใตบังคับบัญชามาก  มีงบประมาณสูง  และการโอนยายไปเปน

ปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งอยูคนละสังกัด  ลําพังรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมก็ไมสามารถทาบทาม

และดําเนินการไดโดยลําพัง  จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีผูถูกรองจึงจะสามารถ

ดําเนินการได   

หลังจาก  ยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธศรี  ไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง 

มีผลใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง  ผูถูกรองในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย 

ตํารวจแหงชาติ  (ก.ต.ช.)  เปนผูเสนอพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งมีความสัมพันธเปนพ่ีชาย

ภรรยาของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  ที่เปนพ่ีชายของผูถูกรอง  พฤติกรรมในการโอนยาย  นายถวิล  

เปล่ียนศรี  ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยไมมีเหตุผลรองรับอาจเปนการกระทําโดยมิชอบ

ดวยกฎหมายตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของผูถูกรองก็มีเจตนามุงหวังเพ่ือใหมีตําแหนงรองรับ

สําหรับการยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ใหพนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   

แมพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  จะยืนยันวาเปนการยายดวยความเต็มใจ  ซึ่งขัดกับขอเท็จจริงท่ี

เกิดขึ้น  อันบงชี้วา  การท่ีพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ยอมยายออกจากตําแหนงนั้น  มีลักษณะ 

จําใจตองยายดวยเหตุปจจัยหลายอยางประกอบกัน  โดยมีเปาหมายก็คือ  เพ่ือใหตําแหนงผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติวางลง  การดําเนินการใหมีการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากเลขาธิการสภาความมั่นคง 

แหงชาติ  ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  และการโอนยาย  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  

เปนเลขาธิการสภาความมั่นคง  และการแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงษ  เปนผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ  ซึ่งทุกตําแหนงที่มีการโอนยายตองมีกระบวนการดําเนินการหลายขั้นตอน  และการโอนยาย 

ในแตละตําแหนงนั้น  ผูถูกรองซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดเขาไปมีสวนเกี่ยวของทุกขั้นตอนและเปน 

การดําเนินการอยางเรงรีบ  สามารถดําเนินการไดในระยะเวลาอันส้ันซึง่ไมใชวสัิยในการโอนยายขาราชการ

ตามปกติ  หากผูถูกรองไมไดเขาไปมีสวนหรือมีบทบาทส่ังการยอมไมสามารถดําเนินการได  จึงมีเหตุให 

เชื่อไดวา  การกระทําทั้งหมดของผูถูกรองมิไดเปนไปเพ่ือประโยชนของประเทศชาติและของประชาชน 

แตอยางใด  แตเปนการกระทําท่ีมีเจตนาอําพรางหรือแอบแฝงเพ่ือประโยชนของตนหรือพวกพอง  อันเปน

การกระทําท่ีขาดจริยธรรม  คุณธรรมและความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจหนาท่ีภายใตวัตถุประสงค 

ของพระราชบัญญตัิระเบยีบขาราชการพลเรอืน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่กําหนดหลักเกณฑในการใชอํานาจหนาที่

ของผูบริหารงานบุคคลภาครัฐไวซึ่งมีเจตนารมณที่ชัดเจนวา  “บริหารบุคคลโดยระบบคุณธรรม  ราชการ



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ตองปฏิบัติตอขาราชการดวยระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลที่คํานึงถึงความรูความสามารถ  ความเสมอภาค  

ความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  ปราศจากอคติและมีความเปนกลางทางการเมือง” 

เมื่อพิจารณาพยานหลักฐาน  พฤติการณทั้งปวงแหงคดีประกอบกันแลวเห็นวา  การดําเนินการโยกยาย   

และใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนง  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกัน 

กับการบรรจุแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   

อันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน  และมีวาระซอนเรน  โดยที่ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ  

ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงและกาวกายการแตงตั้ง  โยกยาย  หรือการใหพนจากตําแหนงของ

ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  และเปนไปเพ่ือประโยชนของ

ผูอื่นคือพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งมีความสัมพันธเปนพ่ีชายภรรยาของพันตํารวจโท  ทักษิณ  

ชินวัตร  ที่เปนพ่ีชายของผูถูกรองอันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)   

และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  อันมีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง 

เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

ขออางที่ผูถูกรองไดอางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา  เปนการกระทําตามที่กฎหมายใหอํานาจไว  นั้น   

เห็นวา  มิไดเปนไปตามที่ผูถูกรองกลาวอาง  โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวแลววา  ผูถูกรองในฐานะ

หัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการ

สวนภูมิภาค  ยอมมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปล่ียนบทบาทหรือการทําหนาที่

ของขาราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายท่ีผูถูกฟองคดีที่  ๑  (ผูถูกรอง 

ในคดีนี้)  ไดแถลงไวตอรัฐสภาได  แตในการใชอํานาจดุลพินจิดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่  ๑  นั้น  นอกจาก

จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว  ยังจะตองมีเหตุผล

รองรับท่ีมีอยูจริงและอธิบายได  ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  ไดอางเหตุผลในการโอน 

ผูฟองคดี  (นายถวิล  เปล่ียนศรี)  วาผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ  มีขอบกพรองหรือ 

ไมสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควรท่ีผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความ

เหมาะสม  จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่ง

ตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดังนั้น  การโอนผูฟองคดีจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารง
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เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๓๐  

กันยายน  ๒๕๕๔  จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

สวนขอโตแยงของผูถูกรองท่ีวา  ผูถูกรองมิไดเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ  การแตงตั้ง  

โยกยาย  หรือโอน  หรือใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง   

พนจากตําแหนง  หากแตเปนการใชอํานาจหนาที่ในตาํแหนงของผูถกูรองและคณะรัฐมนตรีเองนั้น  เห็นวา  

แมเพียงแคการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงผูอ่ืน  ยังตองหามมิใหกระทํา  ดังนั้น  การเขาไปกระทําการ

อันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเสียเอง  เพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง   

จึงย่ิงตองถูกหามไปดวย  ความสําคัญของขอหามอยูท่ีเปนการใชสถานะหรือตําแหนงทางการเมืองเขาไป

แทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนง   

“เพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอ่ืน  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม”  หรือไม  

หากเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน  มิไดมีผลประโยชนทับซอน  

หรือวาระซอนเรน  เพ่ือประโยชนสวนบุคคลของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมืองใด  แอบแฝงอยู  

การกระทํานั้นก็เขาขอยกเวนใหกระทําไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ตอนทาย  เพราะถือวา 

เปนการกระทําตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย  แตถามิไดกระทําไปโดยสุจริต  เพราะมีผลประโยชน 

ทับซอน  หรือมีวาระซอนเรนแอบแฝงอยู  เพ่ือประโยชนสวนบุคคลของผูใดหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม  

ยอมมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย  ไมไดรับยกเวนใหกระทําการได 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ตอนทาย 

ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน  จึงเห็นวา  ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปน

นายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  

ในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  เล่ือนเงินเดือนหรือการพนจากตําแหนงของ

ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  อันมีผลทําใหความเปน

รัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

มีปญหาตองพิจารณาตอไปวาหากความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  ผูถูกรองยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป  

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดหรือไม 
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พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “คณะรัฐมนตร ี

ท่ีพนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับ

หนาที่  ...”  สวนมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ  …  

(๗)  กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙”  จากขอความท่ีปรากฏ

ในบทบัญญัติทั้งสองมาตราแสดงใหเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดบัญญัติใหเฉพาะกรณี 

ที่คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  เทานั้น  ที่ตองอยูใน

ตําแหนงเพ่ือปฏิบัตหินาที่ตอไปจนกวาคณะรฐัมนตรีที่ตัง้ขึน้ใหมจะเขารับหนาที่  แตมิไดหมายความรวมถึง

กรณีที่ความเปนรฐัมนตรีส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  ตามมาตรา  ๑๘๒  ดวย  ดังนั้น  การกระทําผูถูกรอง

จึงตองดวยมาตรา  ๒๖๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘   

อันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒   

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  ผูถูกรองจึงไมอาจจะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑   

ไดอีกตอไป   

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม   

ในคดีนี้เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองในคดีนี้ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แตในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ที่อนุมัติใหนายถวิล  

เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  รัฐมนตรีที่เขาประชุมและมีมติ   

ในการประชุมดังกลาว  ตองรับผิดชอบรวมกันกับผูถูกรองท่ีไดกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๑  วรรคหนึ่ง   

ความเปนรัฐมนตรีของผูนัน้จึงส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  

และไมอาจจะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป  เปนเหตุใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี  ส้ินสุดลง

เฉพาะตัว  ยอมทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีท่ีเหลือท่ีไมขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามของ 

ความเปนรัฐมนตรี  อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ได 



 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงเห็นวา  การกระทําของผูถูกรองที่ใชสถานะหรือตําแหนง 

การเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเองและของผูอื่น  ในเรื่องการบรรจุ  

แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  หรือการพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใช

ขาราชการการเมือง  จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  และถือเปนการกระทํา 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  อันมีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และรัฐมนตรีที่ไดรวมมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  จึงมีสวนรวมในการกาวกายและแทรกแซงขาราชการประจําอันเปน 

การกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)   

เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเหลานั้นตองส้ินสุดเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ไปดวย   

 

นายจรูญ  อนิทจาร 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 



 หนา   ๖๕ 
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายจรัญ  ภักดีธนากลุ  ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๙/๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๔/๒๕๕๗ 

 วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประเด็นวินิจฉัย 

ประเด็นที่หนึง่  เมื่อผูถูกรองพนจากตาํแหนงเนือ่งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 

ประเด็นที่สอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม 

ความเห็น 

ประเด็นที่หนึ่ง  เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเนื่องจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  ตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “รัฐมนตรีทั้งคณะ 

พนจากตําแหนง  เมื่อ  (๑)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๒)   

อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  (๓)  คณะรัฐมนตรีลาออก  มาตรา  ๑๘๑  

บัญญัติวา  “คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี

ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ...”  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  

เมื่อ  (๑)  ตาย  (๒)  ลาออก  (๓)  ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษ  

เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิด

ลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  (๔)  สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา  ๑๕๘  หรือ

มาตรา  ๑๕๙  (๕)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๗๔  (๖)  มีพระบรมราชโองการ



 หนา   ๖๖ 
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ใหพนจากความเปนรัฐมนตรี  ตามมาตรา  ๑๘๓  (๗)  กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  

๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙  (๘)  วุฒิสภามีมติตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอนออกจากตําแหนง” 

รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึงกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงแยกตางหากจากกรณีท่ี 

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  กลาวคือ  ในกรณี 

ที่ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  นั้น  รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา  ๑๘๒  ซึ่งมี  ๙  เหตุ   

ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๘)  และวรรคสอง  ทั้งนี้  โดยไมมีบทบัญญัติใหผูท่ีความเปน

รัฐมนตรีส้ินสุดลงแลวยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอีกเลย  ตางจากกรณีท่ีรัฐมนตรีทั้งคณะ

พนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

ตอไปตามมาตรา  ๑๘๑  จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ท้ังนี้  โดยไมรวมถึง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีความเปนรัฐมนตรีไดส้ินสุดลงไปแลว  ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  

ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะท่ีจะอยู

ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป 

การพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  จึงเปน 

คนละกรณีกับการที่ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  

กลาวคือ  เฉพาะการพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  นั้น  ยังมิไดทําให

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  เนื่องจาก

มาตรา  ๑๘๑  บัญญัติใหยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม 

จะเขารับหนาที่ 

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีผลให 

มีการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  และรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  โดยไมมีเหตุท่ีทําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง 

ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  แตอยางใด  การพนจากตําแหนงดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๑  ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม 

จะเขารับหนาที่  ซึ่งหมายความวายังมิไดพนจากตําแหนงไปเปนการเด็ดขาด  เพราะยังคงตองอยูในตําแหนง

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป   
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ดังนั้น  กรณีของผูถูกรองตามคํารองนี้  จึงแตกตางจากการท่ีความเปนรัฐมนตรีหรือสมาชิกภาพ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๘๒  และมาตรา  ๑๐๖  ของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําส่ังใหจําหนายคํารองภายหลังจากท่ีบุคคลเหลานั้นส้ินสุด 

การดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  หรือดวยการลาออกจากตําแหนงกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

จะมีคําวินิจฉัย  ซึ่งมีคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญ  ดังตอไปนี้ 

คําส่ังท่ี  ๒๓/๒๕๕๑  ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภา  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของนายวิรุฬ  เตชะไพบูลย  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยส้ินสุดลง

เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๙  กรณีถือหุนในบริษัท

เกินกวาจํานวนที่กฎหมายบัญญัต ิ ในระหวางการพิจารณาคดขีองศาลรัฐธรรมนูญไดมีพระบรมราชโองการ

ใหนายวิรุฬพนจากความเปนรัฐมนตรี  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนายวิรุฬ  ส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๖)  กรณีจึงไมเปนประโยชนที่จะวินจิฉัยวาความเปนรัฐมนตรี

ของนายวิรุฬส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๙  อีก  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังใหจําหนาย

คํารอง 

คําส่ังที่  ๔/๒๕๕๓  คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  ความเปน

รัฐมนตรีของนายมานิต  นพอมรบดี  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  กรณีถือหุนในบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา

กับรัฐ  หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน   

แตขอเท็จจริงปรากฏวา  คณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  

๒๕๕๓  ภายหลังจากที่นายมานิตไดขอลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขแลว  

ตั้งแตวันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๓  ความเปนรฐัมนตรีของนายมานติจึงส้ินสุดลงตัง้แตวนัที่  ๑๐  มกราคม  

๒๕๕๓  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๒)  เมื่อขณะย่ืนคํารองนี้  ความเปนรัฐมนตรีของ

นายมานิตไดส้ินสุดลงแลว  กรณีจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  

และวรรคสาม  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย 

คําส่ังที่  ๖๓/๒๕๕๕  ประธานสภาผูแทนราษฎร  สงคํารองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  สมาชิกภาพของนายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง

เนื่องจากเปนบุคคลที่เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  เพราะทุจริต



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ตอหนาท่ี  หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๖  (๕)   

ประกอบมาตรา  ๑๐๒  (๖)  แตขอเท็จจริงปรากฏวา  นายยงยุทธไดย่ืนหนังสือตอประธานสภาผูแทนราษฎร

ขอลาออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ตั้งแตวันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เปนเหตุใหสมาชิกภาพ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายยงยุทธส้ินสุดลงดวยการลาออกตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๖  (๓)  

ตั้งแตวันท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ซึ่งแมวาการเขาชื่อกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ือย่ืนคํารองนี้ 

ตอประธานสภาผูแทนราษฎรจะเกิดขึ้นกอนวันท่ีนายยงยุทธย่ืนหนังสือขอลาออกจากตําแหนงสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรก็ตาม  แตประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองมายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหวินิจฉัยกรณี

ของนายยงยุทธ  เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕  อันเปนเวลาหลังจากท่ีสมาชิกภาพความเปนสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรของนายยงยุทธไดส้ินสุดลงดวยการลาออกแลว  ดังนั้น  จึงไมมีวัตถุแหงคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

จะวินิจฉัย  กรณีจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  ที่ศาลรัฐธรรมนูญ

จะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได 

คําส่ังท่ี  ๑๙/๒๕๕๗  ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  สมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง  

เนื่องจากเคยถูกปลดออกจากราชการ  กรณีจึงถือวาเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๒  (๖)  และทําใหสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายอภิสิทธิ์ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๖  (๕)  ในระหวาง 

การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกา 

ยุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เปนตนไป   

ทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายอภิสิทธิ์ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๖  (๑)  

กรณีจึงไมเปนประโยชนที่จะพิจารณาคดีนี้ตอไป  ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ

การทําคําวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๒๓  วรรคหนึ่ง  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังใหจําหนายคํารอง 

จะเห็นไดวากรณีตามคําส่ังดังกลาวขางตน  ทั้งกรณีความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว   

หรือสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง  เปนกรณีท่ีไมอยูในบังคับแหงรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๑  ที่ใหตองอยูในตําแหนงตอไป  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลานั้นจึงไมมีอํานาจหนาท่ี 

ที่จะตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงท่ีส้ินสุดลงแลวแตอยางใด  แตการพนจากตําแหนงของผูถูกรองในคดีนี้  



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ยังกําหนดใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี

ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี   

มีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงแลว  หรือไม  เมื่อพิจารณา 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก

ตําแหนงเปน  ๓  กรณี  คือ  (๑)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง  ตามมาตรา  ๑๘๒  หรือ  

(๒)  อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมกีารยุบสภาผูแทนราษฎร  หรือ  (๓)  คณะรัฐมนตรีลาออก  แลว  

เห็นวา  มีการแบงแยกเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงไวอยางชัดเจน  โดยกรณี  (๒)  และ  

(๓)  เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีท่ีพนจาก

ตําแหนงรวมทั้งนายกรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม 

จะเขารับหนาท่ี  แตกรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง  ตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  นั้น   

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  คณะรัฐมนตรีท่ีตองอยูในตําแหนง 

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา  ๑๘๑  จนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ีนั้น  ไมรวมถึง

นายกรัฐมนตรดีวย  เพราะรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคสอง  บัญญัติวา  ในกรณีท่ีความเปนรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๗)  หรือ  (๘)  ใหดําเนินการ 

ตามมาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม  ดวยการดําเนินการเพ่ือใหมีการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี

ขึ้นใหม  ซึ่งหมายความวา  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๘๒  นายกรัฐมนตรีจะยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปไมได  เนื่องจากเหตุท่ีรัฐธรรมนูญ

กําหนดใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง  ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  นอกจากกรณีตายและลาออกแลว  

ลวนเปนกรณีที่บุคคลผูดํารงตําแหนงนั้นขาดคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหาม  หรือกระทําการอันตองหาม  

ซึ่งถือเปนกรณีรายแรงจนถึงขนาดเปนผลใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง  ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

ที่มุงจะคุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชน  มิใหบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหาม

หรือกระทําการอันตองหามมาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอันเปนตําแหนงสําคัญ  

โดยเฉพาะตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดในฝายบริหารตอไปอีก 

สําหรับกรณีความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวนั้น  ศาลรัฐธรรมนูญ   

เคยมีคําวินิจฉัยไวแลว  คือ  คําวินิจฉัยที่  ๑๒-๑๓/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๑  ซึ่งวินิจฉัยวา  

นายสมัคร  สุนทรเวช  ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ในขณะนั้น  กระทําการอันตองหามตาม



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมัครส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  

วรรคหนึ่ง  (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ทําใหรัฐมนตรี 

ในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ  จึงยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะ

เขารับหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  และคําวินิจฉัยท่ี  ๒๐/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑  

ซึ่งวินิจฉัยใหยุบพรรคพลังประชาชน  และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชน  และ

กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิด  เปนระยะเวลาหาป

นับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  

ประกอบมาตรา  ๖๘  วรรคส่ี  ผลของคําวินิจฉัยนี้  ทําใหนายสมชาย  วงศสวัสดิ์  ซึ่งเปนกรรมการบริหาร

พรรคพลังประชาชน  ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยูในขณะนั้นตองส้ินสุดความเปนรัฐมนตรี 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๕)  เนื่องจากเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แตรัฐมนตรีท่ีความเปนรัฐมนตรีมิไดส้ินสุดลงยังคง 

ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  จึงเห็นไดวา  

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว  สอดคลองกับหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  

วรรคสอง  ซึ่งเปนผลใหนายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลววา  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง  

ไมมีอํานาจท่ีจะอยูในตําแหนง  เพ่ือปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีไดตอไป  จึงเห็นวา  กรณีรัฐมนตรีทั้งคณะ

พนจากตําแหนง  เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)   

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนยังไมส้ินสุดลง  เพราะยังตองอยูในตําแหนง 

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี 

จะส้ินสุดลงก็ตอเมือ่มีเหตุตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  และศาลรัฐธรรมนญูตองมคีําวนิิจฉยั

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๗)  หรือวรรคสอง  ดังนั้น  กรณีตามคํารองนี้   

จึงแตกตางจากการส้ินสุดจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ๆ  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมี

คําส่ังใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่ความเปนรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของบุคคลเหลานั้น

ส้ินสุดลงกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย  เพราะกรณีดังกลาวผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลานั้น 

ไมอาจอยูในตําแหนงที่จะตองปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีส้ินสุดลงแลวแตอยางใด  ประกอบกับบทบัญญัติ
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มาตรา  ๑๘๒  มีเจตนารมณมุงคุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชนมิใหบุคคลท่ีไมมีคุณสมบัติ  

มีลักษณะตองหาม  หรือกระทําการอันตองหาม  ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  มาปฏิบัติหนาที่ 

อันมีความสําคัญตอการบริหารราชการแผนดิน  และเพ่ือคุมครองมิใหมีการละเมิดบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญมาตรานี้  เพ่ือใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์  รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดกลไก 

ในการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  โดยกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่นี้

ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม 

ดังนั้น  เมื่อผูรองย่ืนคํารองเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของ

นายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และ

มาตรา  ๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจและชอบที่จะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย   

จึงมีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปในประเด็นที่สองวา  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม 

ขอเท็จจริงและขอกฎหมายตามท่ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยเปนที่สุดไวในคําพิพากษา 

ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดําท่ี  อ.  ๙๙๒/๒๕๕๖  คดีหมายเลขแดงที่  อ.  ๓๓/๒๕๕๗  เปนขอเท็จจริง

และขอกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้  คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวยอมมีผลผูกพัน 

ผูถูกรองซึ่งเปนคูความในคดีดังกลาวเปนอันเด็ดขาด  มิอาจกลาวอางโตแยงเปนอยางอื่นได  จึงชอบที่ 

ศาลรัฐธรรมนูญจะตองรับฟงมาใชเปนฐานตั้งตนประกอบการตรวจคนหาความจริงและความชอบดวย

รัฐธรรมนูญในคดีนี้ตอไป 

ขอเท็จจริงเบื้องตนปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่งเกี่ยวกับคดีนี้วา  “ผูฟองคดี   

(นายถวิล  เปล่ียนศรี)  ดํารงตําแหนงเลขาธกิารสภาความมั่นคงแหงชาติ  เมื่อป  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนมา  

ตอมาคณะรัฐมนตรีโดยผูถูกฟองคดีที่  ๑  (นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร)  ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  จากนั้น  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก   

ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘  ลงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  (ซึ่งเปนวันอาทิตย)  ถึงรัฐมนตรีประจํา 

สํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  แจงวา  สํานักนายกรัฐมนตรีมีตําแหนงที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  ตําแหนงเลขท่ี  ๖  วางอยู  เห็นควรให 

ความเห็นชอบและยินยอมการรบัโอนผูฟองคดีมาดํารงตาํแหนงดงักลาว  และดําเนินการขอทาบทามขอรับ

ความเห็นชอบและยินยอมการโอนผูฟองคดีจากรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)   
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ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ผูฟองคดีสังกัดอยู  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

(นางสาวกฤษณา)  ไดเห็นชอบการรับโอนผูฟองคดีในวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  (ซึ่งเปนวันจันทร)  

ตามที่เสนอ  โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  

ลงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท)  แจงวารัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี  เห็นชอบและมีความประสงคจะขอรับโอนผูฟองคดีมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรีไดลงนาม 

เห็นชอบการใหโอนผูฟองคดีในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ไดมีหนังสือ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยผูถูกฟองคดีที่  ๑   

ไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามท่ีเสนอ  ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ   

ลับมาก  ที่  นร  ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔  ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  

๖  กันยายน  ๒๕๕๔  อนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหผูฟองคดีพนจาก

ตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป  ผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  ไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี   

ที่  ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี   

โดยใหไดรับเงินเดอืนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน  โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรไีดมีหนังสือ  ดวนที่สุด  

ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงคําส่ังดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ  ตอมา 

ผูฟองคดีไดย่ืนคํารองทุกขเปนหนังสือ  ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔  ตอผูถูกฟองคดีท่ี  ๒  ซึ่งตอมา 

ไดมีประกาศสํานักนายกรฐัมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงเลขาธกิาร

สภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ตั้งแตวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  และตอมาไดมีประกาศ 

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  ตั้งแตวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ตามลําดับ” 

นอกจากนั้น  ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยขอเท็จจริงอีกวา  “แมวาผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  ในฐานะ

หัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการ

สวนภูมิภาคจะมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปล่ียนบทบาทหรือการทําหนาที่ 

ของขาราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกฟองคดีที่  ๑  ไดแถลงไว 

ตอรัฐสภา  และแมวาผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีปฏิบัติราชการรับผิดชอบงานดานความมั่นคง

ของประเทศจะตองเปนผูซึ่งไดรับความไววางใจจากผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  วาจะสามารถปฏิบัติตามนโยบาย

ดานความมั่นคงของรฐับาลไดอยางมปีระสิทธภิาพก็ตาม  แตการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกฟองคดี

ที่  ๑  นอกจากจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวแลว  ยังจะตองคํานึงถึง

วัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายอีกดวย  นอกจากนี้  การใชอํานาจดุลพินิจ

ของผูถูกฟองคดีท่ี  ๑  ในการโอนผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือระดับกระทรวง 

ไปดํารงตําแหนงอื่น  ก็จะตองมีความเหมาะสมและเปนธรรมแกผูดํารงตําแหนงดังกลาวดวย” 

เมื่อนําเอกสารหลักฐานและคําเบิกความของพยานบุคคลท่ีไดจากการไตสวนของศาลรัฐธรรมนูญ  

มาพิจารณาประกอบดวยแลว  ปรากฏวา  การดําเนินการโยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  และการใหนายถวิล   

เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ไปนั้น  ขอเท็จจริงกลับปรากฏวา  

หนวยงานของผูถูกรองเองเปนผูริเริ่มกระบวนการโยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  โดยปรากฏจากบันทึก

ขอความของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรองนายกรัฐมนตรี   

(พลตํารวจเอก  โกวิท)  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา)  ซึ่งเปนผูไดรับ

มอบหมายใหกํากับดูแลหนวยงานที่จะโอนยายและหนวยงานที่จะรับโอนยาย  เพ่ือสอบถามวา  จะให

ความเห็นชอบและยินยอมการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  หรือไม  ซึ่งการดําเนินการดังกลาว  จะเปน

ผลใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลง  เปดชองใหสามารถโอนพลตํารวจเอก  วิเชียร  

พจนโพธิ์ศรี  จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  มาดํารงตําแหนงดังกลาวแทน  และทําใหตําแหนง

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง  เปดโอกาสใหสามารถบรรจุแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  

ซึ่งเปนญาติของผูถูกรอง  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได  การดําเนินการท้ังสามสวนนี้ 
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มีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกันโดยสภาพการณ  กรณีมีประเด็นตองวินิจฉัยตอไปวา  การดําเนินการดังกลาว 

เปนการใชอํานาจโดยชอบหรือไม  และมีสวนเกี่ยวของเชื่อมโยงกับผูถูกรองหรือไม  อยางไร   

ขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนและบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นเพ่ิมเติม 

จากผูรองวา  คดีนี้ผูถูกรองมีความมุงหมายที่จะผลักดันใหเครือญาติของผูถูกรองคือ  พลตํารวจเอก  

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  พ่ีชายของคุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  อดีตภริยา 

ของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  พ่ีชายของผูถูกรอง  ขึ้นดํารงตําแหนงเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

เนื่องจากกําหนดเกษียณอายุราชการในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  ซึ่งเปนกําหนดเวลาเกษียณอายุ

กอนที่พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖   

ซึ่งสอดคลองกับบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงและความเห็นของนายถวิล  เปล่ียนศรี  ในฐานะพยานวา  

กระบวนการในการโอนยายพยาน  นั้น  ไมเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรมหรือเพ่ือประโยชน 

ทางราชการ  แตเปนไปเพ่ือทําใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติที่พยานครองอยูวางลง  

เพ่ือใหสามารถโอนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้น  มาดํารง

ตําแหนงแทน  และเปดชองใหสามารถแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทนได  โดยพยานยืนยันขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง 

คดีหมายเลขแดงที่  ๘๔๗/๒๕๕๖  ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่  อ.๓๓/๒๕๕๗ 

สวนฝายผูถูกรองไดใหถอยคําเพ่ิมเติมวาการโยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  นั้น  ผูถูกรองมิไดใช

สถานะหรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีในการส่ังอนุมัติโดยลําพัง  แตเปนการปฏิบัติหนาท่ี

ตามปกติในการประชุมคณะรัฐมนตรี  และการดําเนินการดังกลาวก็ไมไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง 

แตพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับการบริหารราชการและปฏิบัติราชการแทน 

ผูถูกรองเปนผูพิจารณาและใชดุลพินิจทั้งส้ิน  และผูถูกรองไดใหถอยคําอีกวาพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  

ไดแจงผูถูกรองกอนเขาประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  วา  ตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงที่สําคัญ  และตองเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานสนองนโยบาย

ที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาได  และเปนบุคคลที่รัฐบาลใหความไววางใจในการปฏิบัติหนาที่ดวย  ที่ผานมา

นายถวิล  เปล่ียนศรี  ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  (ศอฉ.)  

แสดงออกตอสาธารณะในการปฏิบัติหนาที่ โดยไมเหมาะสมหลายประการ  ดวยเหตุผลดังกลาว 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติโอนยายนายถวิล  ซึ่งผูถูกรองก็มิไดทักทวงแตอยางใด  สวนเหตุผล
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การยายนายถวิลก็เพราะเกี่ยวดวยความไววางใจ  และเห็นวานายถวิลมีความเหมาะสมในตําแหนง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  เพราะเปนผูมีความรูความสามารถที่จะใหคําปรึกษาแกนายกรัฐมนตรีและ 

รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  แตไมอาจลวงรูถึง 

การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  และไมอาจนําความลับไปเปดเผยได 

นอกจากนั้น  ผูถูกรองยังใหถอยคําตอไปวา  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ก็ไมขัดของ

และสมัครใจในการมาดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  สวนในการแตงตั้งพลตํารวจเอก   

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  นั้น  ผูถูกรองกระทําการตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

โดยผูถูกรองเปนผูคัดเลือกบุคคลเสนอใหคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ  (ก.ต.ช.)  พิจารณา   

หากคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ  (ก.ต.ช.)  พิจารณาแลวไมใหความเห็นชอบตามท่ีผูถูกรอง

เสนอ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ก็ไมอาจไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได   

ซึ่งผูถูกรองคัดเลือกจากความอาวุโส  ความรู  ความสามารถ  ผลการปฏิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติด 

ซึ่งเปนวาระแหงชาติเพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา   

สวนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ในฐานะพยาน  ไดใหถอยคํายืนยันขอเท็จจริงและ

ความเห็นวา  พยานจบการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร  ดานบริหารธุรกิจ  และดานกฎหมายเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้ยังจบหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน  

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง  และหลักสูตรผูบริหาร

กระบวนการยุติธรรมระดับสูง  โดยเขารับราชการตํารวจเริ่มตั้งแตตําแหนงรองสารวัตรแผนก  ๕   

กองกํากับการสืบสวนพระนครเหนือ  รองสารวัตรแผนกศึกษาอบรม  กองกํากับการนโยบายและแผน  

กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  รองสารวัตรแผนก  ๑  กองกํากับการสืบสวน

พระนครใต  ผูชวยนายเวรอธบิดีกรมตํารวจ  จากนั้นไดดํารงตําแหนงนายตํารวจราชสํานักประจํา  มาโดยตลอด   

ตอมาจึงดํารงตําแหนงประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

(ฝายความมั่นคง)  ที่ปรึกษา  สบ  ๑๐  (ดานความมั่นคงและกิจการพิเศษ)  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   

(งานบริหาร  ๑)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และปลัดกระทรวง 

คมนาคม  ตามลําดับ  พยานมีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดที่ไดมีโอกาสรับราชการ 

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา  พยานมีความตั้งใจวาจะรับราชการ 

สนองเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการ  และไมเคยคิดที่จะยายไปรับราชการใน
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ตําแหนงอื่นใดอีก  อีกทั้งยังตั้งใจวาจะปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหดีที่สุดจน

เกษียณอายุราชการ  อยางไรก็ตาม  พยานมีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดวา  พยานจะไมยึดติด

กับตําแหนงหนาที่ราชการและจะปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ  

ประชาชน  และองคกร  โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง   

ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี  ก็พรอมท่ีจะปฏิบัติตาม 

พยานมีความถนัดหรือความพึงใจในการดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เนื่องจากไดรับราชการ

ตํารวจตั้งแตเริ่มตนชีวิตราชการ  โดยไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยเปนระยะเวลา  ๒๕  ปเศษ   

ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดในการทํางาน  สวนความรูสึกที่ปรากฏผานส่ือตาง ๆ  

ที่มีลักษณะเสียใจและน้ําตาคลอเกิดจากความเสียใจในฐานะผูนําองคกรที่ไมสามารถกํากับดูแลการทํางาน

ของบุคลากรในองคกรและมีการตําหนิติเตียน  การทํางานของตํารวจ  จนทําใหมีผลถึงความเชื่อถือ   

ความศรัทธาที่ประชาชนมีตอองคกรตํารวจและภาพลักษณขององคกรตกต่ําในยุคท่ีตนเปนผูบังคับบัญชา

สูงสุดของหนวยงาน  พยานไมเคยยึดติดกับตาํแหนงและเตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาที่อื่นหากเห็นวา

ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดดี  กอนการยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติ  พยานไดมีการปรึกษาหารือกับพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  แตไมเคยมี 

การพูดคุยหรือปรึกษาหารอืกับนายถวิล  เปล่ียนศรี  และกอนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติ  พยานไดมีโอกาสพบกับผูถูกรองหลายครั้ง  แตไมเคยถูกตําหนิเรื่องงานหรือทาบทามใหยาย  

รวมท้ังไมมีผูใดเคยย่ืนขอเสนอหรือใหคํามั่นแตอยางใด  สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวงคมนาคม  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นเปนผูทาบทาม  แตก็ไมไดใหคํามั่นอะไรไวแตประการใด 

เมื่อพิจารณาประกอบกันแลว  ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา  ผูถูกรองไดมีสวนในการดําเนินการโยกยาย 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  และใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  

โดยเปนผูอนุมัติใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ท้ังผูถูกรอง 

ไดรวมประชุมคณะรัฐมนตรีและรวมลงมติอนุมัติใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงดวย  เมื่อไดรับ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรองก็ไดออกคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่  ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  

กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรฐัมนตรี  ถึงแมผูถูกรองจะอางวา

การดําเนินการดังกลาวมิไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง  แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา  ผูถูกรอง 

มีสวนกระทําการในเรื่องนี้ดวยหลายอยางหลายประการ  ก็ยอมเปนการกาวกายหรือแทรกแซงในการโยกยาย 



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขาราชการประจํา  หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยตรงอยูแลว  หาจําตองเขาไปเปนผูริเริ่ม

แตอยางใดไม 

คดีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยตอไปวา  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  

ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง

เฉพาะตัว  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม   

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)   

เปนบทบัญญัติในหมวด  ๑๒  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  สวนที่  ๒  การกระทําที่เปนการขัดกัน 

แหงผลประโยชน  โดยบัญญัติให  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไป 

กาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรง 

หรือทางออม  ในการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  และเล่ือนเงินเดือนของขาราชการ   

ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  

หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือการใหขาราชการ 

ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  

หนวยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  พนจากตําแหนง  เวนแต

เปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา  หรือตามที่

กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพ่ือเปนหลักประกันแกเจาหนาที่ของรัฐมิให 

ถูกแทรกแซงจากอํานาจทางการเมือง  เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่เทานั้น  หลักการตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  นี้  มาตรา  ๒๖๘  บัญญัติใหนําไปใชบังคับแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ในฐานะฝายบริหารดวย  หลักการตามมาตรา  ๒๖๖  บัญญัติหามฝายนิติบัญญัติเขามากาวกายหรือ

แทรกแซงการทําหนาท่ี  การบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  เล่ือนเงินเดือน  และการพนจาก 

ตําแหนงของขาราชการประจํา  สวนตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถือวาเปนฝายบริหารก็จะถูกหาม

การใชอํานาจในลักษณะทํานองเดียวกัน  ท้ังนี้เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

เปนไปโดยชอบ  ปองกันมิใหเกิดการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  อันจะกอใหเกิดสถานการณ

ขาดจริยธรรมซึ่งยากตอการตัดสินใจ  ทําใหตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  ระหวางประโยชนสวนตัวกับ

ประโยชนสาธารณะ  เมื่อผูดํารงตําแหนงทางการเมืองคํานึงถึงประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชน

สาธารณะ  การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสาธารณะ  อันเนื่องจากการใชอํานาจ 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ในตําแหนงหนาที่จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชนสวนตัวจะไดมาจากการเสียไปซึ่งประโยชนสาธารณะ  

อยางไรก็ดีมาตรา  ๒๖๘  ก็ไดบัญญัติขอยกเวนไวหากเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหาร

ราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภา  หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ  เหตุที่มาตรา  ๒๖๘  มีขอยกเวน

ใหแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเชนนี้  เนื่องมาจากผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีหนาที่

ตามกฎหมายที่จะตองกําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุดตอประเทศชาติ

และประชาชน  จึงจําเปนตองยกเวนใหมีอํานาจบังคับบัญชา  และมีอํานาจส่ังบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  

โอน  เล่ือนตําแหนง  เล่ือนเงินเดือน  และการใหพนจากตําแหนงของผูปฏิบัติหนาที่ในระบบราชการได  

โดยไมถือวาเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาท่ีของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของ

หนวยงานในสังกัดแตอยางใด 

บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวขางตนไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสวนท่ีเกี่ยวกับการขัดกัน 

แหงผลประโยชน  ซึ่งการขัดกันแหงผลประโยชนในนานาอารยประเทศนั้นถือเปนเรื่องที่ผิดตอกฎหมาย

และตอจริยธรรม  ขัดตอหลักความเปนธรรม  และระบบการบริหารจัดการที่ดี  ดังนั้น  การกระทําของ 

ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจึงจําตองกระทําการตามหลักของความชอบดวยกฎหมาย 

เสริมเขากับหลักของความสุจริต  โดยการใชอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายไดใหอํานาจไวในการบริหาร

ประเทศเพ่ือประโยชนสาธารณะและประโยชนของประชาชนทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม  ซึ่งการแตงตั้ง

โยกยายขาราชการประจํา  ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ  โดยเริ่มตั้งแต

การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขามารับการแตงตั้งโยกยาย  หากการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ

ขาดประสิทธิภาพก็ยอมสงผลกระทบตอการบริหารงานดานอื่นทั้งหมด  นอกจากนี้  การแตงตั้งโยกยาย

บุคคลในตําแหนงตาง ๆ  ตองสอดคลองกับระบบธรรมาภิบาลดวย  กลาวคือ  ควรมีกรอบในการพิจารณา

แตงตั้งโยกยายขาราชการโดยใชหลักความรูความสามารถและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น 

เปนสําคัญ  และยึดหลักความโปรงใสตรวจสอบไดโดยมีขั้นตอนการพิจารณาท่ีชัดเจน  เพ่ือสรางความสมดุล 

ของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางขาราชการการเมืองกับขาราชการประจํา  รวมทั้งยึดหลักคุณธรรม 

เปนแนวทางกําหนดหลักเกณฑการโยกยายแตงตั้งขาราชการในระบบธรรมาภิบาลตามที่กําหนดไว 

ในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๗๙  และเปนไปตามหลักความรับผิดชอบในการกระทํา  และยอมตอง

สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ท่ีกําหนดในมาตรา  ๔๒  (๒)  

(๓)  และ  (๕)  ใหการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ตองคํานึงถึง



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ระบบคุณธรรม  โดยการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร 

และลักษณะของงาน  โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  การพิจารณาความดีความชอบ  การเล่ือน

ตําแหนง  และการใหประโยชน อื่นแกขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน  

ศักยภาพ  และความประพฤติ  และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบ 

การพิจารณามิได  ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมืองดวยเชนกัน 

นอกจากนี้  รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติจํากัดอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐทุกระดับ  ตองเปนไป 

ตามหลักนิติธรรมในมาตรา  ๓  วรรคสอง  วา  การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้ง

องคกรตามรัฐธรรมนูญ  และหนวยงานของรัฐ  ตองเปนไปตามหลักนิติธรรมดวย  จะกระทําไป 

ตามอําเภอใจโดยมีผลประโยชนทับซอนหรือมีวาระซอนเรนอันเปนการกระทําโดยไมสุจริตหาไดไม 

จากบทบัญญัติกฎหมายและหลักการดังกลาวขางตน  มีประเด็นท่ีตองพิจารณาวา  การดําเนินการ 

จนมีผลใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ตองพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และไปดํารง

ตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักนายกรัฐมนตรี  และมีการแตงตั้งโยกยาย 

ใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ไปดํารงตําแหนง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติแทนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากนั้นจึงมีการแตงตั้งพลตํารวจเอก   

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน  ถือเปนการใชสถานะหรือ

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีของผูถูกรองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงในเรื่องการแตงตั้ง  โยกยาย  โอน  และ

การใหพนจากตําแหนงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักนายกรัฐมนตรี  

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  หรือไม   

ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คําเบิกความดวยวาจา  

และบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นเปนหนังสือประกอบกันแลว  เห็นวา  ผูถูกรองไดเขาไป 

มีสวนกระทําการเกี่ยวของกับการใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   

และไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักนายกรัฐมนตรี  โดยมีกระบวนการ

เริ่มตนจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรไีดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘  ลงวันที่  

๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา)  แจงวาเห็นควรให 

ความเห็นชอบ  และยินยอมการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  และดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบ 



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

และยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของ 

หนวยงานท่ีนายถวิล  เปล่ียนศรี  สังกัดอยู  และกอนท่ีนางสาวกฤษณาจะพิจารณาใหความเห็นชอบการโอน   

ในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่  นร  

๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ลงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)   

แจงวารัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรฐัมนตรี  (นางสาวกฤษณา)  ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบและมีความประสงค

จะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  

ตําแหนงเลขที่  ๖  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งปรากฏหลักฐานการใหความเห็นชอบ 

การรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา)  ในวันท่ี  ๕   

กันยายน  ๒๕๕๔  ไมตรงกับขอความท่ีเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี  ทําเสนอตอพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ   

ตามบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ลงวันอาทิตยท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ระบุวา   

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนแลว  ซึ่งไมเปนไปตาม 

การปฏิบัติราชการตามปกติ  การอางวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา)  ไดพิจารณา 

ใหความเห็นชอบและประสงคจะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ตามบันทึกขอความ  ลงวันที่  ๔  

กันยายน  ๒๕๕๔  ไปยังรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท)  เพ่ือขอความเห็นชอบและยินยอมใหโอน

นายถวิล  เปล่ียนศรี  จึงเปนการแจงขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริงหรือมีลักษณะเปนการปกปด

ความจริงที่ควรแจงใหอีกฝายทราบ  เพ่ือพิจารณายินยอมใหโอน  แมตอมาเมื่อวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา)  จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม  ประกอบกับ 

ขอเท็จจริงเปนที่รูกันโดยทั่วไปวา  วันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  เปนวันอาทิตยซึ่งเปนวันหยุดทําการ

ประจําสัปดาห  แตการท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ไดมีบันทึกขอความถึงรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา)  และรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท)  เพ่ือขอความเห็นชอบ

และยินยอมใหโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  โดยปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา  รัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี  ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันท่ี  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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ไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี   

พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป  และผูถูกรองไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี   

ที่  ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานัก

นายกรัฐมนตรี  โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน  โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ไดมีหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงคําส่ังดังกลาว 

ใหนายถวิล  เปล่ียนศร ี ทราบ  นั้น  เห็นวา  การดําเนนิการในการขอรบัโอน  ขอทาบทาม  ขอรับความเห็นชอบ   

และขั้นตอนการนําเสนอ  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  

รวมทั้งการที่ผูถูกรองไดมีคําส่ังใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีใชระยะเวลา

เพียง  ๔  วัน  แสดงใหเห็นวาเปนการดําเนินการอยางเรงรีบผิดสังเกต  เปนการกระทําโดยรวบรัด

ปราศจากเหตุผลอันสมควรท่ีจะตองดําเนินการอยางรวดเร็ว  ทั้งยังปรากฏการใหขอมูลอันเปนเท็จ   

ใหเห็นเปนพิรุธ  โดยปรากฏวาภาพถายเอกสารราชการสําคัญ  ไดแก  บันทึกขอความของสํานัก

นายกรัฐมนตรี  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง 

เรียกมาจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ระบุวันที่ที่ทําบันทึกเปนวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔   

แตภาพถายบันทึกขอความฉบับเดียวกันที่ไดมาจากนายถวิล  เปล่ียนศรี  กอนหนานั้น  กลับระบุวันท่ี 

เปนวันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ซึ่งแสดงวา  ภาพถายเอกสาร  ๒  ฉบับนี้  ตองมีการแกไขวันท่ีท่ีทําเอกสาร 

ใหผิดเพ้ียนไปจากความจริง  โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือปกปดความจริงเกี่ยวกับการดําเนินการท่ีขัดแยง

กันอยูในกระบวนการขอความเห็นชอบนี้  ทั้งยังปรากฏขอเท็จจริงวา  เลขที่หนังสือออกของรัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒  ลงวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  เปนเลขออก

กอนบันทึกขอความของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ซึ่งลงวันที่  ๔  

กันยายน  ๒๕๕๔  กรณีจึงสอแสดงใหเห็นถึงความไมเปนปกติของการดําเนินการอันเปนพิรุธอยางโจงแจง  

จึงเปนการดําเนินการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  เมื่อการกระทําดังกลาวเปนไปในทางที่เอื้อประโยชนให 

พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งเปนญาติของผูถูกรอง  มีโอกาสขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ  การกระทําของผูถูกรองจึงมีลักษณะเปนการใชอํานาจในตําแหนง  โดยมีผลประโยชน 

ทับซอนและมีวาระซอนเรน  ถือไดวาเปนการกระทําโดยไมสุจริต  การดําเนินการดังกลาวจึงไมชอบดวย

หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  อีกประการหนึ่งดวย 
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เมื่อพิจารณาเหตุผลท่ีแทจริงในการยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ซึ่งผูถูกรองอางวา  ผูถูกรอง 

ในฐานะหัวหนารัฐบาล  ไดแถลงนโยบายในการบริหารประเทศตอรัฐสภา  โดยนโยบายความมั่นคงของรัฐ

ถือเปนนโยบายเรงดวน  ที่ผูถูกรองแถลงตอรัฐสภาวาจะตองเรงดําเนินการภายในปแรกของการเขาบริหาร

ราชการแผนดินและเปนหนาที่ของผูถูกรองในการกําหนดหรือใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของนโยบายตาง ๆ  ตามที่ไดแถลงตอรัฐสภา  ดังนั้น  ผูถูกรองจึงมีความตองการบุคลากร 

ท่ีมีความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคง 

เพ่ือมาชวยปฏิบัติราชการในฝายนโยบายใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานดานความมั่นคงของประเทศ   

และเห็นวานายถวิล  เปล่ียนศรี  ซึ่งดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมีคุณสมบัติครบถวน

ตรงตามความตองการ  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีหนังสือขอรับโอน  ขอทาบทาม  และขอรับ

ความเห็นชอบใหโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นั้น  พิจารณาแลวเห็นวา  ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   

มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบมากกวาตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  และเมื่อพิจารณา 

ในภาพรวมของการใชอํานาจทัง้ในทางบรหิารและบังคับบัญชาแลว  ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ

นอกจากตองกํากับดูแลและบริหารราชการภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบแลว  ยังสามารถใหคําปรึกษา 

และเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองไดโดยไมจําตองแตงตั้งใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปดํารงตําแหนง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแตอยางใด  สวนตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้น  แมจะมีหนาท่ีใหคําปรึกษา

และเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองก็ตาม  แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว  ยอมไมอาจ

ใชอํานาจบริหาร  รวมถึงการบังคับบัญชาขาราชการไดดังเชนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   

เพราะตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจ  และหนาท่ี

อยางกวางขวางท้ังตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมายวาดวยสภาความมั่นคง 

แหงชาติ  แตตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น  มีเพียงหนาท่ีใหคําปรึกษาและ

เสนอแนะแกผูบังคับบัญชาคือ  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  เฉพาะในงาน 

ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น  ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา  เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ   

ที่  สบก.(กบค.)  ๒๔๖๖/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงผูถูกรอง  ความวา  สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว  เห็นควรใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  อยูในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี  

(พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  และมอบหมายใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานความมั่นคง 
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ของประเทศในการอํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ 

กับหนวยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกันและมีบูรณาการ  

และเสนอแนะและจัดทํานโยบาย  อํานวยการ  พัฒนาประสานการจัดการและติดตามประเมินผลดาน 

การขาวกรอง  การตอตานการขาวกรอง  การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง 

ในการพัฒนานโยบายอํานวยการขาวกรอง  การพัฒนาองคกรขาวกรองและการตอตานการขาวกรอง  

รวมท้ังการปฏิบัติราชการดานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งผูถูกรองรับทราบและเห็นชอบให

ดําเนินการตอไปตามที่เสนอ  และตามคําส่ังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่  ๑๖๖/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๖  

กันยายน  ๒๕๕๕  เรื่อง  มอบหมายใหที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํารับผิดชอบปฏิบัติ

ราชการ  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  รับผิดชอบการติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา  

เกี่ยวกับนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  นโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพ   

การดําเนินการตามยุทธศาสตรดานการคา  การลงทุน  และความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศ  

เห็นไดวา  เหตุผลตามขออางของผูถูกรองยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา  การออกคําส่ังใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  

ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนไปเพ่ือประโยชนแกราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

ที่แถลงไวตอรัฐสภา  ประกอบกับกระบวนการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ก็ดําเนินการอยางเรงรีบ  ไมเปนไป 

ตามการปฏิบัติราชการตามปกติ  จึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาปจจัยอันเปนท่ีมาของการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  

จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ฝายขาราชการประจํา  คือความประสงคใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลงเพ่ือโอนยาย

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทีพ่ลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ดํารงอยูในขณะนั้นมาดาํรงตําแหนงแทน  

อันจะทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง  เปดโอกาสใหสามารถแตงตั้งญาติของผูถูกรอง 

ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน   

ขอเท็จจริงในชั้นไตสวนรับฟงไดวา  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ในฐานะพยานไดรับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  

๒๕๕๓  โดยมีผลตั้งแตวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๓  และมีกําหนดเกษียณอายุราชการในวันที่  ๓๐  

กันยายน  ๒๕๕๖  ในขณะที่พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  มีกําหนดเกษียณอายุราชการในวันที่  

๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  ขอเท็จจริงในขณะท่ีเปนเหตุแหงคํารองนี้  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี   

ยังมีอายุราชการคงเหลืออีกกวาสองป  หากมีความตองการใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ 
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ซึ่งมีกําหนดเกษียณอายุราชการกอนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติแทนได  ก็จะตองมีการโอนใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ไปดํารงตําแหนง 

ในสวนราชการอื่นกอน  แตเนื่องจากพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๖๒  บัญญัติวา   

“การโอนขาราชการตํารวจไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นจะกระทําไดเมื่อเจาตัวสมัครใจ

และสวนราชการหรือหนวยงานตองการจะรับโอนผูนั้น  โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานท่ีขอรับโอนทํา

ความตกลงกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ”  ซึ่งถึงแมพยานจะรับสมอางวาการโอนยายไปดํารงตําแหนง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนความสมัครใจของพยานเองตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๖๒  ก็ตาม  แตพยานก็ใหการดวยวา  พยานตั้งใจจะปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจนครบเกษียณอายุราชการ  แตจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่ราชการและ 

จะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานงึถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาต ิ ประชาชน  และองคกร  โดยพรอม

ที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง  ซึ่งหากผูบังคับบัญชา

ตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี  ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม  แสดงใหเห็นวา

การตัดสินใจของพยานนั้นขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือผูถูกรองดวย  หากตองการให

พยานไปปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใด  พยานก็พรอมท่ีจะปฏิบัติตาม  จึงเห็นไดวา  การดําเนินการให 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และตอมาก็ไดมีประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ตั้งแตวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  แทน

นายถวิล  เปล่ียนศรี  ทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้นวางลง  นั้น  ก็ดวยความประสงค 

ที่จะใหมีการดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนใหม   

พิจารณาพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๕๓  (๑)  ที่บัญญัติให 

การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตาํแหนงผูบญัชาการตาํรวจแหงชาติ  ใหนายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อ

ขาราชการตํารวจ  แลวเสนอคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ  (ก.ต.ช.)  ซึ่งประกอบดวย  

นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนกรรมการโดยตําแหนง  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน  เพ่ือพิจารณา

ใหความเห็นชอบกอน  แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
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แตงตั้ง  แลวเห็นวา  การแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะเริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการ 

ตํารวจผูมียศพลตํารวจเอก  เพ่ือเสนอตอ  ก.ต.ช.  พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏ

ตอมาวา  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ผูถูกรองในฐานะประธาน  ก.ต.ช.  ไดเปนประธานการประชุม  ก.ต.ช.   

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  เพ่ือพิจารณาวาระการแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ใหดํารงตําแหนง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  แทนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ที่ยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ  ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก  

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามท่ีผูถูกรองเสนอ  ตอมาก็ไดมีประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตั้งแตวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  จึงมีเหตุให 

เชื่อไดวาการกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําเพ่ือประโยชนของตนเองในทางการเมือง  เพ่ือประโยชน

ของผูอื่นคือพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง  เขามาดํารงตําแหนง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อันเปนการกาวกาย  แทรกแซง  การบรรจุ  แตงตั้ง  การโยกยาย  และ 

การใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยตรง  เนื่องดวยปรากฏขอเท็จจริงท่ีรูกันโดยท่ัวไปวา   

พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนพ่ีชายของคุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  อดีตภริยาของ 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  พ่ีชายของผูถูกรอง  และเปนลุงของหลานอาของผูถูกรองยอมถือไดวา   

พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนเครือญาติของผูถูกรอง  จึงมีเหตุใหเชื่อไดวา  การกระทํา

ทั้งหมดของผูถูกรองมิไดเปนไปเพ่ือประโยชนของประเทศชาติและของประชาชนแตอยางใด  แตเปน 

การกระทําท่ีมีเจตนาอําพรางหรือแอบแฝงเพ่ือประโยชนของตนหรือพวกพอง  อันเปนการกระทําท่ีขาด

จริยธรรม  คุณธรรมและความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจหนาท่ีภายใตวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ท่ีกําหนดหลักเกณฑในการใชอํานาจหนาท่ีของผูบริหารงาน

บุคคลภาครัฐไวซึ่งมีเจตนารมณที่ชัดเจนวา  “บริหารบุคคลโดยระบบคุณธรรม  ราชการตองปฏิบัติ 

ตอขาราชการดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่คํานึงถึงความรูความสามารถ  ความเสมอภาค   

ความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  ปราศจากอคติและมีความเปนกลางทางการเมือง”   

เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการณท้ังปวงแหงคดีประกอบกันแลว  เห็นวา  การดําเนินการ 

โยกยาย  และใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนง  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเดียวกันและมี 

ความเชื่อมโยงกันกับการบรรจุแตงตัง้พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบญัชาการ



 หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ตํารวจแหงชาติ  อันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน  และมีวาระซอนเรน  โดยที่ผูถูกรอง 

ไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ  ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงและกาวกายการแตงตั้ง  โยกยาย  หรือการให

พนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  และเปนไป

เพ่ือประโยชนของผูอื่นคือพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง  อันเปน

การกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓) 

สําหรับขออางท่ีผูถูกรองไดอางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา  เปนการกระทําตามที่กฎหมาย 

ใหอํานาจไว  นั้น  เห็นวา  มิไดเปนไปตามที่ผูถูกรองกลาวอาง  โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวแลววา  

ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลาง 

และราชการสวนภูมิภาค  ยอมมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปล่ียนบทบาทหรือ

การทําหนาท่ีของขาราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายท่ีผูถูกรองไดแถลงไว

ตอรัฐสภาได  แตดุลพินิจในการใชอํานาจดังกลาวของผูถูกรองนั้น  นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงค

ของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว  ยังจะตองมีเหตุผลรองรับท่ีมีอยูจริงและอธิบายได  

ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  วานายถวิล  เปล่ียนศรี  

ไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ  มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผล

อันสมควร  ที่ผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความเหมาะสม  จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ

อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่งตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดังนั้น  การโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี   

จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝาย

ขาราชการประจําตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  จึงเปนการกระทํา 

ที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

สวนขอโตแยงของผูถูกรองที่วา  ผูถูกรองมิไดเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ  แตงตั้ง  

โยกยาย  หรือโอน  หรือใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง   

พนจากตําแหนง  หากแตเปนการใชอํานาจหนาที่ในตาํแหนงของผูถกูรองและคณะรัฐมนตรีเองนั้น  เห็นวา  

แมเพียงแคการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงผูอ่ืน  ยังตองหามมิใหกระทํา  ดังนั้น  การเขาไปกระทําการ

อันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเสียเอง  เพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง   

จึงย่ิงตองถูกหามไปดวย  ความสําคัญของขอหามอยูท่ีเปนการใชสถานะหรือตําแหนงทางการเมือง 
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เขาไปแทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนง  

“เพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอ่ืน  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม”  หรือไม  

หากเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน  มิไดมีผลประโยชนทับซอน  

หรือวาระซอนเรน  เพ่ือประโยชนสวนบุคคลของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมืองใด  แอบแฝงอยู   

การกระทํานั้นก็เขาขอยกเวนใหกระทําไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ตอนทาย  เพราะถือวาเปน 

การกระทําตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย  แตถามิไดกระทําไปโดยสุจริต  เพราะมีผลประโยชน

ทับซอน  หรือมีวาระซอนเรนแอบแฝงอยู  เพ่ือประโยชนสวนบุคคลของผูใดหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม  

ยอมมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย  ไมไดรับยกเวนใหกระทําการได 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ตอนทาย 

ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน  จึงเห็นวา  ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปน

นายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  

ในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  เล่ือนเงินเดือนหรือการพนจากตําแหนงของ

ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  อันมีผลทําใหความเปน

รัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  

มีปญหาตองพิจารณาตอไปวาหากความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  ผูถูกรองยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดหรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “คณะรัฐมนตรีท่ีพนจาก 

ตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ...”  

สวนมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ  …  (๗)  กระทํา

การอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙”  จากขอความท่ีปรากฏในบทบัญญัติ

ท้ังสองมาตราแสดงใหเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดบัญญัติใหเฉพาะกรณีที่คณะรัฐมนตรี 

ที่พนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  เทานั้น  ท่ีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  มิไดหมายความรวมถึงกรณีท่ีความเปนรัฐมนตรี

ส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามมาตรา  ๑๘๒  ดวย  ดังนั้น  คดีนี้เมื่อผูถูกรองไดกระทําการอันตองหาม
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ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  เปนเหตุใหความเปน

รัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  ผูถูกรอง 

จึงไมอาจจะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป 

มีประเด็นตองพิจารณาตอไปในประเด็นท่ีสามวา  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรขีองรัฐมนตรีทั้งคณะ

ส้ินสุดลงดวย  หรือไม   

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  บัญญัติวา  รัฐมนตรีท้ังคณะ

พนจากตําแหนง  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  และมาตรา  ๑๘๑  

บัญญัติวา  คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี

ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  จึงเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะใหคณะรัฐมนตรีท่ีพนจาก

ตําแหนงเนื่องจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  ยังคงตองอยูในตําแหนง

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 

ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๑๒  -  ๑๓/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๙  

กันยายน  ๒๕๕๑  ประธานวุฒสิภาสงคํารองของสมาชิกวฒุิสภาเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  

การส้ินสุดความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี  (นายสมัคร  สุนทรเวช)  ซึ่งวินิจฉัยวา  “…ผูถูกรอง 

กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร  สุนทรเวช  

นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และเมื่อ 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗   

เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ทําให

รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีท่ีเหลือจึงอยูในตาํแหนงเพ่ือปฏิบัตหินาที่ตอไปไดจนกวาคณะรฐัมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม

จะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑...”  และ 

คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่  ๔๔/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ประธานวุฒิสภาสงคํารอง 

ของสมาชิกวุฒิสภา  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีส้ินสุดลง  

ซึ่งวินิจฉัยวา  “...  ตามคํารองเปนกรณีที่ผู รองใชสิทธิรองตอศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  



 หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๕)  และวรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๙๑  วา  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว

เมื่อใด  ซึ่งการที่รัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงเมื่อใดนั้น  เปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  และศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี  ๑๒  -  ๑๓/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๑  

ไวแลววา  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๘๒  แลว  ยอมเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  

(๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  จึงทําใหเฉพาะรัฐมนตรีใน

คณะรัฐมนตรีที่เหลืออยูยังคงตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ดังนั้น  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี  ๒๐/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒  

ธันวาคม  ๒๕๕๑  ใหยุบพรรคพลังประชาชน  เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมชาย  วงศสวัสดิ์  

กรรมการบริหารพรรค  ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๘๒  แลว  รัฐมนตรีท่ีเหลืออยูที่ไมขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรี  จึงตอง

อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่...” 

ดังนั้น  ในคดีนี้เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองในคดีนี้ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  เปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  

แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรฐัมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ยอมทําใหรัฐมนตรีในคณะรฐัมนตรีท่ีเหลือ

ที่ไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรี  ยังอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป

จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ได   

แตอยางไรก็ตาม  หากรัฐมนตรีคนใดไดกระทําการอันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง 

เปนการเฉพาะตัวตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๘)  ก็ยอมมีผลให

รัฐมนตรีคนนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดเชนกัน  ดังนั้น  ในคดีนี้หากรัฐมนตรีคนใดมีสวนรวมในการกาวกาย

หรือแทรกแซงขาราชการประจํา  โดยการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ซึ่งเปนการกระทําการอันตองหาม

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  ดวยไมวาโดยทางตรงหรือทางออมยอมเปนเหตุ

ใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผูนั้นส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒   

วรรคหนึ่ง  (๗)  ตามไปดวย  และไมอาจอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี 

ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป 



 หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา  มีการนําเรื่องการโยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  และการให 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เขาสูการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติอยางเรงรีบ  รวบรัด  ในลักษณะที่ไมเปนไปตามขั้นตอนปกติ  เปนวาระ 

เพ่ือทราบจรในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  และคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเอกฉันทอนุมัติใหกระทําการ

โยกยาย  และใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยไมชอบดวยกฎหมายไปในวันเดียวกันนั้นเอง  

รัฐมนตรีทุกคนที่รวมประชุมและลงมติในวันนั้น  จึงมีสวนรวมโดยทางออมในการกาวกาย  และแทรกแซง

ขาราชการประจํา  อันเปนการกระทําท่ีตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  

(๒)  และ  (๓)  เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเหลานั้นตองส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ไปดวย 

สําหรับประเดน็ตามคําขอของผูรองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหดําเนินการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี 

คนใหม  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม  นั้น  เห็นวา  ผูเกี่ยวของ 

มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายอยูแลว  คําขอของผูรอง  เปนคําขอท่ีจะใหผูเกี่ยวของปฏิบัติตามกฎหมาย  

ไมอยูในขอบเขตการเสนอคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีนี้  ศาลรัฐธรรมนูญไมรับพิจารณาวินิจฉัย  

จึงใหยกคําขอในสวนนี้   

 

นายจรัญ  ภักดีธนากุล 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 



 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายเฉลิมพล  เอกอุร ุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๙/๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๔/๒๕๕๗ 

 วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประเด็นวินิจฉยั 

ประเด็นที่หนึง่  เมื่อผูถูกรองพนจากตาํแหนงเนือ่งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 

ประเด็นที่สอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม 

ความเห็น 

ประเด็นที่หนึ่ง  พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึงกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก

ตําแหนงไวในมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง แยกตางหากจากกรณีท่ีความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  ตามมาตรา  ๑๘๒  ซึ่งมีเหตุตามวรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๘)   

และตามวรรคสอง  ผูที่ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงนี้  รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติใหยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือ

ปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ตางจากกรณีท่ีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก

ตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป

จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  แตสําหรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ความเปน

รัฐมนตรีไดส้ินสุดลงแลว  จะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปอีกไมได 

ดังนั้น  การพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง   

จึงเปนคนละกรณีกบัการที่ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตวัตามรฐัธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  



 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

กลาวคือ  เฉพาะการพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  นั้น  ยังมิไดทําให

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  ซึ่งหมายความวา   

ยังมิไดพนจากตําแหนงโดยทันทีหรือพนจากตําแหนงเปนการเด็ดขาด  เพราะรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  

วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับ

หนาที่ 

ปญหามีวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลว  หรือไม  

เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก

ตําแหนงเปน  ๓  กรณี  คือ  (๑)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๒)  

อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  และ  (๓)  คณะรัฐมนตรีลาออก   

แลวเห็นวา  มีการแบงแยกเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงไวอยางชัดเจน  โดยกรณี  (๒)  

และ  (๓)  เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติให

คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงรวมท้ังนายกรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา

คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  แตกรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๘๐  

วรรคหนึ่ง (๑)  นั้น  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  คณะรัฐมนตรีที่ตอง

อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  ตามมาตรา  ๑๘๑  

วรรคหนึ่ง  นั้น  ไมรวมนายกรัฐมนตรีดวย  เพราะรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคสอง  บัญญัติวา   

ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง  ตามมาตรา  ๑๘๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๗)  

หรือ  (๘)  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม  เพ่ือใหมีการแตงตั้ง

นายกรัฐมนตรีขึ้นใหม  ซึ่งก็หมายความวา  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ส้ินสุดลง   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  นายกรัฐมนตรีจะยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปไมได   

ทั้งนี้ก็เพราะวาเหตุท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  

นอกจากกรณี  ตายหรือลาออกแลว  ลวนเปนกรณีที่ผูดํารงตําแหนงขาดคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหาม  

หรือกระทําการอันตองหาม  อันเปนกรณีรายแรงจนถึงขนาดใหความเปนรัฐมนตรี ส้ินสุดลง   

ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงจะคุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชน  มิใหบุคคล 

ที่ขาดคุณสมบัติ  มีลักษณะตองหาม  หรือกระทําการอันตองหามมาปฏิบตัิหนาที่ในตําแหนงนายกรฐัมนตรี
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หรือรัฐมนตรีอันเปนตําแหนงสําคัญของประเทศ  โดยเฉพาะตําแหนงนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนตําแหนงสูงสุด

ของฝายบริหาร  อีกตอไป 

จึงเห็นวา  กรณีรัฐมนตรทีั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  ตามรัฐธรรมนญู  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง (๒)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนยังไมส้ินสุดลง  

เพราะยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นมาใหมจะเขารับหนาที่  

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจะส้ินสุดลงก็ตอเมื่อมีเหตุตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  

และศาลรัฐธรรมนูญตองมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๗)  

หรือวรรคสอง  ดังนั้น  เมื่อผูรองย่ืนคํารองเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของ

นายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘   

และมาตรา  ๒๖๖  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจที่จะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย 

ประเด็นที่สอง  พิจารณาแลวเห็นวา  ขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัย

เปนที่สุดไวในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขดําที่  อ.  ๙๙๒/๒๕๕๖  คดีหมายเลขแดงท่ี   

อ.  ๓๓/๒๕๕๗  เปนขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้  คําพิพากษาของศาลปกครอง

สูงสุดดังกลาวยอมมีผลผูกพันผูถูกรองซึ่งเปนคูความในคดีดังกลาวเปนการเด็ดขาด  มิอาจกลาวอางหรือ

โตแยงเปนอยางอื่นได  จึงชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองรับฟงเปนฐานตั้งตนประกอบการตรวจคนหา 

ความจริงและพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญในคดีนี้ตอไป 

เมื่อพิจารณาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  บันทึกยืนยัน

ขอเท็จจริงและความเห็น  ตลอดจนพยานหลักฐานตาง ๆ  และขอเท็จจริงตามทางไตสวนเมื่อวันท่ี  ๖  

พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ประกอบกันแลว  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา  ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาล 

ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศตอรัฐสภา  เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  

สวนนายถวิล  เปล่ียนศรี  เดิมดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)   

มีหนาท่ีรับผิดชอบในฐานะหัวหนาหนวยงานของสภาความมั่นคงแหงชาติท่ีมีฐานะเทียบเทากรม   

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติงานขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  ตอมาวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘  ลงวันท่ี  ๔  กันยายน 

๒๕๕๔  เรื่อง  การโอนขาราชการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  
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(นักบริหารระดับสูง)  ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)   

แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอัตราตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา   

(นักบริหารระดับสูง)  ตําแหนงเลขที่  ๖  วางอยู  และมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  

มาดํารงตําแหนงดังกลาว เห็นควรใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี   

และดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  

วัฒนะ)  ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด  โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันท่ี  ๕  

กันยายน  ๒๕๕๔  และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  

ลงวั นที่   ๔   กั นยายน  ๒๕๕๔  ถึ ง รองนายกรั ฐมนตรี   (พลตํ ารวจ เอก  โกวิ ท  วัฒนะ )   

แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  มีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  ตําแหนงเลขที่  ๖  

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะ

รัฐมนตรีเจาสังกัดของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนดังกลาว

แลว  จึงขอเสนอรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  ใหความเห็นชอบและยินยอมการโอน

นายถวิล  เปล่ียนศรี  มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว  โดยรองนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันท่ี  

๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ตอมารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/

๘๓๐๒  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพ่ือขอใหนําเรื่องการโอนขาราชการ

มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)   

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  และแจงดวยวาเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนเรงดวนตามมาตรา  ๙   

แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ขอใหนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ผูถูกรองไดลงนามอนุมัติในวันท่ี  ๖  

กันยายน  ๒๕๕๔  ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ท่ี  นร  ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔  

ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ 

เมื่อวันที่  ๖  กันยายน ๒๕๕๔  อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  และสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ   

ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป  จากนั้น 
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สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ดวนท่ีสุด  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันท่ี  ๗  กันยายน  

๒๕๕๔  แจงคําส่ังของผูถูกรอง  ตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  

๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยใหไดรับเงินเดือนตามสังกัด

เดิมไปพลางกอน  และตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔   

ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ

ประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ตั้งแตวันท่ี  ๓๐  

กันยายน   ๒๕๕๔  และไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   ลงวัน ท่ี   ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔   

ใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ตั้งแตวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ   

พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

ตั้งแตวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔   

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)   

เปนบทบัญญัติในหมวด  ๑๒  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  สวนที่  ๒  การกระทําที่เปนการขัดกัน 

แหงผลประโยชน  โดยบัญญัติวา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไปกาวกาย 

หรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเองของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

ในการบรรจุ  แตงตั้ ง   โยกยาย  โอน  เ ล่ือนตําแหนง   และเ ล่ือนเงิน เดือนของขาราชการ   

ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือการใหขาราชการ  

ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  

หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  พนจากตําแหนง   

เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา   

หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพ่ือเปนหลักประกันแกเจาหนาท่ีของรัฐ  

จากการถูกแทรกแซงทางการเมือง  เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  หลักการ 



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  นี้  มาตรา  ๒๖๘  บัญญัติใหนําไปใชบังคับแก

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในฐานะฝายบริหารดวย  หลักการตามมาตรา  ๒๖๖  บัญญัติหามฝายนิติบัญญัติ 

เขามากาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาท่ี  การบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง   

เล่ือนเงินเดือน  และการพนจากตําแหนงของขาราชการประจํา  สวนตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ถือวาเปนฝายบริหารก็จะถูกหามการใชอํานาจในลักษณะทํานองเดียวกัน  ทั้งนี้  ก็เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่

ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนไปโดยชอบ  ปองกันมิใหเกิดการกระทําที่เปนการขัดกันแหง

ผลประโยชน  อันจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมซึ่งยากตอการตัดสินใจ  ทําใหตองเลือกอยางใด

อยางหนึ่ง  ระหวางประโยชนสวนตวักับประโยชนสาธารณะ  เมื่อผูดํารงตําแหนงคํานึงถึงประโยชนสวนตัว

มากกวาประโยชนสาธารณะ  การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ 

จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชนสวนตัวจะไดมาจากการเสียไปซึ่งประโยชนสาธารณะ  อยางไรก็ดี  มาตรา  

๒๖๘  ก็ไดบัญญัติขอยกเวนไวหากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได

แถลงตอรัฐสภา  หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ  เหตุท่ีมาตรา  ๒๖๘  มีขอยกเวนใหแกนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีเชนนี้  เนื่องมาจากผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอง

กําหนดนโยบาย  และทิศทางในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุดตอประเทศชาติและประชาชน   

จึงจําเปนตองยกเวนใหมีอํานาจบังคับบัญชา  และมีอํานาจส่ังบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือน

ตําแหนง  เล่ือนเงินเดือน  และการใหพนจากตําแหนงของผูปฏิบัติหนาที่ในระบบราชการได  โดยไมถือวา

เปนการกาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาที่ของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานในสังกัด

แตอยางใด 

บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวขางตนนี้ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสวนที่เกี่ยวกับการขัดกัน 

แหงผลประโยชน  ซึ่งการขัดกันแหงผลประโยชนในนานาอารยประเทศนั้นถือเปนเรื่องท่ีผิดตอจริยธรรม   

ขัดตอหลักความเปนธรรม   และระบบการบริหารจัดการที่ดี  ดังนั้น  การกระทําของผูดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจึงจําตองกระทําการตามหลักของความชอบดวยกฎหมายและหลักของ 

ความสุจริต  โดยการใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไวในการบริหารประเทศเพ่ือประโยชน

สาธารณะและประโยชนของประชาชนทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม   



 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

การแตงตั้งโยกยายถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ  หากขาด

ประสิทธิภาพก็ยอมสงผลตอการบริหารงานดานอ่ืนท้ังหมด  นอกจากนี้   ยังตองสอดคลองกับ 

หลักธรรมาภิบาลดวย  กลาวคือ  ควรมีกรอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยายขาราชการโดยใชหลัก

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นเปนหลัก  และยึดหลักความโปรงใสตรวจสอบไดโดยมี

ขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน  เพ่ือสรางความสมดุลของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางขาราชการ

การเมืองกับขาราชการประจํา  รวมทั้งยึดหลักคุณธรรมตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๗๙  

และเปนไปตามหลักความรับผิดชอบในการกระทํา  และยอมตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่กําหนดในมาตรา  ๔๒  (๒)  (๓)  และ  (๕)  ใหการจัดระเบียบ

ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้  ตองคํานึงถึงระบบคุณธรรม  โดยการบริหารทรัพยากร

บุคคล  ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะของงาน  โดยไมเลือกปฏิบัติ 

อยางไมเปนธรรม  การพิจารณาความดีความชอบ  การเล่ือนตําแหนง  และการใหประโยชน อื่นแก

ขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน  ศักยภาพ  และความประพฤติ  และจะนํา

ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได  ประกอบกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมืองดวยเชนกัน 

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติจํากัดการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับ  ตองเปนไป

ตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  จะกระทําไปตามอําเภอใจ  โดยมีผลประโยชน

ทับซอนหรือมีวาระซอนเรนอันเปนการกระทําโดยไมสุจริตหาไดไม 

จากบทบัญญัติกฎหมายและหลักการดังกลาวขางตน  มีประเด็น ท่ีตองพิจารณาวา   

การดําเนินการจนมีผลใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   

และไปดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ ายขาราชการประจํา  สํานักนายกรัฐมนตรี   

และมีการแตงตั้งโยกยายใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   

ไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติแทนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากนั้นจึงมีการแตงตั้ง 

พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน  ถือเปนการใช

สถานะหรือตําแหนงนายกรัฐมนตรีของผูถูกรองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงในเรื่องการแตงตั้ง  โยกยาย  

โอน  และการใหพนจากตําแหนงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)   



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

สํานักนายกรัฐมนตรี  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา   

(นักบริหารระดับสูง)  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  หรือไม   

เมื่อตรวจสอบขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คําใหการดวยวาจา  และบันทึก

ถอยคํายืนยันขอเท็จจริงและความเห็นเปนหนังสือประกอบกันแลว  เห็นวา  ผูถูกรองไดเขาไปมีสวน

เกี่ยวของกับการใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และไปดํารง

ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักนายกรัฐมนตรี  โดยมีกระบวนการเริ่มตน

จากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘  ลงวันท่ี  ๔  

กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  แจงวาเห็นควร

ใหความเห็นชอบ  และยินยอมการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  และดําเนินการขอทาบทามขอรับความ

เห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด

ของหนวยงานท่ีนายถวิล  เปล่ียนศรี  สังกัดอยู  และกอนที่นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ  จะพิจารณา 

ใหความเห็นชอบการโอน  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/

๘๓๐๓  ลงวันท่ี  ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)   

แจงวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ

และมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี

ฝายขาราชการประจํา  ตําแหนงเลขที่  ๖  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี   

ซึ่งปรากฏหลักฐานการใหความเห็นชอบการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ของรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ในวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ไมเปนไปตามขั้นตอน 

การรับโอนในการปฏิบัติราชการตามปกติซึ่งสวนราชการฝายรับโอนจะตองเสนอตอผูบังคับบัญชา 

ผูมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาเห็นควรรับโอนขาราชการใหเสร็จส้ินเสียกอน  แลวจึงจะมีบันทึกขอความ 

ขอความยินยอมการโอนไปยังสวนราชการตนสังกัดของขาราชการที่จะขอโอนมา  การอางวารัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและประสงค 

จะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี   ตามบันทึกขอความลงวันที่   ๔ กันยายน  ๒๕๕๔  ไปยัง 

รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  เพ่ือขอความเห็นชอบและยินยอมใหโอนนายถวิล   

เปล่ียนศรี  จึงเปนการแจงขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือมีลักษณะเปนการปกปดความจริง 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ที่ควรแจงใหอีกฝายทราบ  เพ่ือพิจารณายินยอมใหโอน  แมตอมาเมื่อวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔   

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม  

ประกอบกับขอเท็จจริงเปนที่รูกันโดยทั่วไปวาวันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  เปนวันหยุดทําการประจํา

สัปดาห  แตการที่สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรไีดมีบนัทึกขอความถึงรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี  

(นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  และรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  เพ่ือขอ 

ความเห็นชอบและยินยอมใหโอนนายถวิล   เปล่ียนศรี  โดยปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา  รัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ที่  นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔   

ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  

โดยผูถูกรองไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามท่ีเสนอ  ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมี

หนังสือ  ลับมาก  ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ

วันที่  ๖  กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  และสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล  เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ   

ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเดมิและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใหมตอไป  และผูถูกรองไดมีคําส่ัง

สํานักนายกรัฐมนตร ี ที่  ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่   ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติ

ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน  โดยสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงคําส่ัง

ดังกลาวใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ทราบ  นั้น  เห็นวา   ขั้นตอนในการขอรับโอน  ขอทาบทาม  ขอรับ 

ความเห็นชอบ  และขั้นตอนการนําเสนอ  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีเสนอ  รวมทั้งการท่ีผูถูกรองไดมีคําส่ังใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานัก

นายกรัฐมนตรีใชระยะเวลาเพียง  ๔  วัน  แสดงใหเห็นวาเปนการดําเนินการอยางเรงรีบผิดสังเกต   

และมีพิรุธ  เปนกระทําโดยรวบรัดปราศจากเหตุผลอันสมควรที่จะตองดําเนินการอยางรวดเร็ว   

จึงเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย  หรือมีวาระซอนเรน  และเปนการกระทําโดยไมสุจริต   

การดําเนินการดังกลาวจึงไมชอบดวยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  ดวยอีก

ประการหนึ่ง 



 หนา   ๑๐๐ 
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เมื่อพิจารณาเหตุผลท่ีแทจริงในการยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ตามที่ผูถูกรองไดใหการตอ 

ศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด  รับฟงไดวา  ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาล  ไดแถลงนโยบาย 

ในการบริหารประเทศตอรัฐสภา  โดยนโยบายความมั่นคงของรัฐถือเปนนโยบายเรงดวนท่ีผูถูกรองแถลง 

ตอรัฐสภาวาจะตองเรงดําเนินการภายในปแรกของการเขาบริหารราชการแผนดินและเปนหนาท่ี 

ของผูถูกรองในการกําหนดหรือใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของนโยบายตามที่ไดแถลง

ตอรัฐสภา  ดังนั้น  ผูถูกรองจึงมีความตองการบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และ

ประสบการณยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคงเพ่ือมาชวยปฏิบัติราชการในฝายนโยบาย

ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานดานความมั่นคงของประเทศ และเห็นวานายถวิล  เปล่ียนศรี  ซึ่งดํารงตําแหนง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามความตองการ  สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีจึงมีหนังสือขอรับโอน  ขอทาบทาม  และขอรับความเห็นชอบใหโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  

มาดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นั้น  

พิจารณาแลวเห็นวา  ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  มีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

มากกวาตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการใชอํานาจท้ังในทางบริหาร

และบังคับบัญชาแลว  ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาตินอกจากตองกํากับดูแลและบริหาร

ราชการภายในหนวยงานที่รับผิดชอบแลว ยังสามารถใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองได

โดยไมจําตองแตงตั้งใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแตอยางใด   

สวนตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้น  แมจะมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรอง 

ก็ตาม  แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว  ยอมไมอาจใชอํานาจบริหาร  รวมถึงการบังคับ

บัญชาขาราชการไดดังเชนการดํารงตาํแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เพราะตําแหนงเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีมีอํานาจ  และหนาท่ีอยางกวางขวางท้ังตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมายวาดวยสภาความมั่นคงแหงชาติ   

แตตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น  มีเพียงหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอแนะแก

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  เปล่ียนศรี  อยูในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  

วัฒนะ)  และมอบหมายใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานความมั่นคงของประเทศในการอํานวยการและ

ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติกับหนวยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  

สถาบันวิชาการและสถาบนัการศึกษาใหสอดคลองกันและมีบูรณาการ  และเสนอแนะ  และจัดทํานโยบาย  

อํานวยการ  พัฒนาประสานการจัดการและติดตามประเมินผลดานการขาวกรอง  การตอตานการขาวกรอง   

การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  รวมท้ังเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานโยบาย   อํานวยการขาวกรอง  

การพัฒนาองคกรขาวกรองและการตอตานการขาวกรอง  รวมท้ังการปฏิบัติราชการดานอื่น ๆ   

ตามที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งผูถูกรองรับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการตอไปตามที่เสนอ  และตามคําส่ัง

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่   ๑๖๖/๒๕๕๕  เรื่อง  มอบหมายใหที่ปรึกษานายกรัฐมนตร ี

ฝายขาราชการประจํารับผิดชอบปฏิบตัิราชการ ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี รับผิดชอบการติดตามนโยบายของ

รัฐบาลที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา  เกี่ยวกับนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  นโยบายพัฒนาระบบ

ประกันสุขภาพ  การดําเนินการตามยุทธศาสตรดานการคา  การลงทุน  และความรวมมือในการพัฒนา

ระหวางประเทศเห็นไดวา  เหตุผลตามขออางของผูถูกรองยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา  การออกคําส่ังให

นายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนไปเพ่ือประโยชนแกราชการตามนโยบาย

ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงไวตอรัฐสภา  ประกอบกับกระบวนการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ก็ดําเนินการ

อยางเรงรีบ  ไมเปนไปตามขั้นตอนการรับโอนในการปฏิบัติราชการตามปกติ  จึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาปจจัย 

อันเปนที่มาของการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  คือความประสงคใหตําแหนงผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติที่พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ดํารงอยูในขณะนั้นวางลง  เพ่ือแตงตั้งบุคคลอื่นให

ดํารงตําแหนงดังกลาวแทน  

ขอเท็จจริงในชั้นไตสวนรับฟงไดวา  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ในฐานะพยานไดรับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  

๒๕๕๓  โดยมีผลตั้งแตวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๓  และมีกําหนดเกษียณอายุราชการในวันที่  ๓๐  

กันยายน  ๒๕๕๖  ขอเท็จจริงในขณะที่เปนเหตุแหงคํารองนี้  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี   

ยังมีอายุราชการคงเหลืออีกกวาสองป  หากมีความตองการใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี   
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พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาตเิพ่ือแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งมีกําหนด

เกษียณอายุราชการกอนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

แทนนั้น  ก็จะตองมีการโอนใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ไปดํารงตําแหนงในสวนราชการ 

อ่ืนแทน  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๖๒  บัญญัติวา  “การโอน

ขาราชการตํารวจไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นจะกระทําไดเมื่อเจาตัวสมัครใจและ 

สวนราชการหรือหนวยงานตองการจะรับโอนผูนั้น  โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานท่ีขอรับโอนทําความตกลง

กับสํานักงานตํารวจแหงชาติ”  ซึ่งพยานไดใหการวา  การสมัครใจโอนไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาตินั้น  ไดปรึกษากับผูใหญที่เคารพนับถือตลอดจนเพ่ือนสนิท  และพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  

ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานดานความมั่นคงแลว  ตอมาจึงไดรับ 

หนังสือสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๔  ขอรับโอนพยานมาดํารง

ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และเปนไปตามความประสงคของพยาน  โดยเห็นวา 

จะสามารถทํางานในตําแหนงดังกลาวไดดีเนื่องจากหนวยงานตํารวจเปนหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบภารกิจ

ดานความมั่นคง  แมจะเปนการทํางานในสวนของฝายปฏิบัติ  แตก็นาจะเปนประโยชนตอการเขาไปปฏิบัติ

ในสวนของนโยบายดานความมั่นคงไดดี  นอกจากนั้น  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติก็ยังเปน

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ  (ก.ต.ช.)  โดยตําแหนงอีกดวย  ซึ่งพยานเองก็ยังมีความรักผูกพัน

กับอาชีพตํารวจอยูไมนอย  แตอยางไรก็ดี  ความตั้งใจเดิมเมื่อไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นั้น  จะปฏิบัติหนาท่ีจนครบเกษียณอายุราชการ  แตพยาน 

มีหลักปฏิบัติราชการท่ียึดถือมาโดยตลอดวา  จะไมยึดติดกับตําแหนงหนาท่ีราชการและจะปฏิบัติหนาที่

ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ  ประชาชน  และองคกร  โดยพรอมท่ีจะปฏิบัติ

หนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง  ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติ

หนาท่ีราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี  ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม  พิเคราะหขอเท็จจริงและ

พฤติการณท่ีเกิดขึ้นแลวเห็นวา  มีกระบวนการแทรกแซงการโยกยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  

เกิดขึ้น  แมพยานจะรับวาการโอนยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนความสมัครใจ 

ของพยานเองตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๖๒  ก็ตาม  แตพยานแสดงให

เห็นวาการตัดสินใจของพยานเองนั้นก็ขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ผูถูกรองดวย  หากตองการใหพยานไปหนาที่ราชการในตําแหนงใด  พยานก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม   

จึงเห็นไดวา  การดําเนินการใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   

และตอมาก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พนจากตําแหนง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ตั้งแตวันที่  

๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  แทนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้น 

วางลง  นั้น   ก็ดวยความประสงคที่จะใหมีการดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนใหม   

พิจารณาพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  มาตรา  ๕๓  (๑)  ที่บัญญัติให 

การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตาํแหนงผูบญัชาการตาํรวจแหงชาติ  ใหนายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อ

ขาราชการตํารวจ  แลวเสนอ  ก.ต.ช.  ซึ่งประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนกรรมการ 

โดยตําแหนง  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน   เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน  แลวให

นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้ง  แลวเห็นวา   การแตงตั้ง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะเริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมียศพลตํารวจเอก   

เพ่ือเสนอตอ  ก.ต.ช.  พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  

๒๕๕๔  ผูถูกรองในฐานะประธาน  ก.ต.ช.  ไดเปนประธานการประชุม  ก.ต.ช.  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔   

เพ่ือพิจารณาวาระการแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เพ่ือใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ  แทนพลตํารวจเอก  วิ เชียร  พจนโพธิ์ศรี  ท่ียายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติ  ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  

ดามาพงศ   ขึ้น เปน ผูบัญชาการตํ ารวจแห งชาติตาม ท่ี ผู ถู กรอ ง เสนอ  ตอมาก็ ไดมีประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตั้งแตวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  จึงมีเหตุ 

อันควรเชื่อไดวาการกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําเพ่ือประโยชนของตนเองในทางการเมือง   

เพ่ือประโยชนของผูอื่นคือพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง   

เขามาดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อันเปนการกระทําโดยทางออม  เพราะเปนขอเท็จจริง 



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ที่รูกันโดยทั่วไปวา  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนพ่ีชายของคุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  

อดีตภริยาของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  พ่ีชายของผูถูกรอง  เปนลุงของหลานอาของผูถูกรอง   

ยอมถือวา  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนเครือญาติของผูถูกรอง  จึงมีมูลกรณีอันเชื่อไดวา  

การกระทําดังกลาวมิไดเปนไปเพ่ือประโยชนของประเทศชาติและของประชาชนแตอยางใด  แตเปนกรณี 

ท่ีมีเจตนาอําพรางหรือแอบแฝงเพ่ือประโยชนของตนหรือพวกพอง  อันเปนการกระทําท่ีขาดจริยธรรม  

คุณธรรมและไมถูกตองชอบธรรมเกินขอบเขตการใชอํานาจภายใตวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑  ที่ใหอํานาจหนาท่ีไวซึ่งมีเจตนารมณท่ีชัดเจนวา  “บริหาร

บุคคลโดยระบบคุณธรรม  ราชการตองปฏิบัติตอขาราชการดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่คํานึงถึง

ความรูความสามารถ  ความเสมอภาค  ความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  ปราศจากอคติ  และมีความเปนกลาง

ทางการเมือง”   

เมื่อพิจารณาประกอบกันแลว  เห็นวา  การดําเนินการดังกลาวเปนไปโดยกระบวนการเดียวกัน

และมีความเชื่อมโยงกันอันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน  และมีวาระซอนเรน  โดยที่ผูถูกรอง

ไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ  ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงและกาวกายการแตงตั้ง  โยกยาย  หรือการให

พนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  และเปนไป

เพ่ือประโยชนของผูอ่ืน  คือ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง   

อันเปนการกระทําตองหาม  ตามรัฐธรรมนูญ   มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓) 

ขอโตแยงของผูถกูรองที่วา  เปนการกระทําตามที่กฎหมายใหอํานาจไว  นั้น  เห็นวา  มิไดเปนไป

ตามท่ีผูถูกรองกลาวอาง  โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยแลววา  ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและ 

ในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค   

ยอมมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียน  สับเปล่ียนบทบาทหรือการทําหนาที่ 

ของขาราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภาได  

แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรอง  นั้น  นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมาย

และอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว  ยังจะตองมีเหตุผลรองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได  ซึ่งไมปรากฏ

ขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  วานายถวิล  เปล่ียนศรี  ไดปฏิบัติหนาท่ี 

โดยไมมีประสิทธิภาพ  มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควร 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ที่ผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความเหมาะสม  จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนเหตุ

แหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่งตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนั้น  การโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากตําแหนง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา 

ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

สวนขอโตแยงของผูถูกรองท่ีวา  ผูถูกรองมิไดเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ  การแตงตั้ง  

โยกยาย  หรือโอน  หรือใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง   

พนจากตําแหนง  หากแตเปนการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรีเองนั้น   

เห็นวา  เพียงการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงผูอื่น  รัฐธรรมนูญยังหามมิใหกระทํา  ดังนั้น  การเขาไป

กระทําการอันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเสียเอง  เพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของ 

พรรคการเมือง  จึงย่ิงตองถูกหามไปดวย  ตามหลักย่ิงตองเปนเชนนั้น  (a fortiori)  ความสําคัญของขอหามอยูที่

เปนการใชสถานะหรือตําแหนงทางการเมืองเขาไปแทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  

หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนง  “เพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม”  หรือไม  หากเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและ

ประชาชน  มิไดมีผลประโยชนทับซอน  หรือวาระซอนเรน  เพ่ือประโยชนสวนบุคคลของตนเอง  ของผูอื่น  

หรือของพรรคการเมืองใด  แอบแฝงอยู  การกระทํานั้นก็เขาขอยกเวนใหกระทําไดตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๖๘  ตอนทาย  เพราะถือวาเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย  แตถามิได

กระทําไปโดยสุจริต  เพราะมีผลประโยชนทับซอน  หรือมีวาระซอนเรนแอบแฝงอยู  เพ่ือประโยชน 

สวนบุคคลของผูใดหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม  ยอมมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีตามที่กฎหมาย

บัญญัติ  ไมไดรับยกเวนใหกระทําการไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ตอนทาย 

ดวยเหตุผลดังกลาว  จึงเห็นวา  ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไป 

กาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  อันเปนการกระทํา

โดยทางออม  ในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  เล่ือนเงินเดือนหรือการพนจาก

ตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  จึงตองดวย

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  อันมี



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒   

วรรคหนึ่ง  (๗)   

สวนประเด็นวา  ผูถูกรองยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๘๑  ไดหรือไม   พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  วรรคหนึ่ ง   บัญญัติวา  

“คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้ง 

ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ...” สวนมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง

เฉพาะตัว  เมื่อ …(๗)  กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙”   

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติทั้งสองมาตราก็เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดบัญญัติใหเฉพาะกรณี 

ที่คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  เทานั้น  ที่ตองอยูใน

ตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  มิไดรวมถึงกรณีที่ 

ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  ตามมาตรา  ๑๘๒  ดวย  ดังนั้น  เมื่อผูถูกรองไดกระทําการ

อันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  เปนเหตุ 

ใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  

แลวผูถูกรองจึงไมอาจจะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป 

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม  นั้น   

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  บัญญัติวา  รัฐมนตรีท้ังคณะพนจาก

ตําแหนงเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  และมาตรา  ๑๘๑  บัญญัติ

วา  คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง 

ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่จึงเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง

เนื่องจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  ยังคงตองอยูในตําแหนง 

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัย

ไวในคําวินิจฉัยที่  ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๑  เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของ

สมาชิกวุฒิสภาเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการส้ินสุดความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี  

(นายสมัคร สุนทรเวช)  และคําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี  ๔๔/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑  เรื่อง  



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภา  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา  ความเปน

รัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีส้ินสุดลง  สรุปไดวา  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเปน 

การเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  แลว  ยอมเปนเหตุใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง 

เปนการเฉพาะตัว  จึงทําใหเฉพาะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีท่ีเหลืออยูที่ไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ตองหามยังคงตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา ๑๘๑   

ในคดีนี้เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  

(๗)  เปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)   

แตความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือที่ไมขาด

คุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามก็ยอมอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง 

ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ได  อยางไรก็ดี  หากรัฐมนตรีคนใดไดกระทําการ

อันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๑) - (๘)  ก็ยอมมีผลใหรัฐมนตรีผูนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา

คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ได  เชนกัน   

เนื่องจากการไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปนขั้นตอนท่ีสําคัญในการโอนยายขาราชการ

ระดับสูง  ดังนั้น  รัฐมนตรีท่ีรวมมีมติกับผูถูกรองในการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ในการประชุม

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  กลาวคือ  คณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ  

เมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งรวมกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบ

มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผูนั้นส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ดวย  และไมอาจอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป

จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ได   

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงเห็นวา  ผูถูกรองกระทําการอนัตองหามตามรฐัธรรมนูญ  มาตรา  

๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  

นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  ส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามมาตรา  ๑๘๒  จึงเปนเหตุ 

ใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตตองอยูในตาํแหนง

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  

ทั้งนี้  เวนแตรัฐมนตรีท่ีรวมลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ซึ่งความเปนรัฐมนตรี

ส้ินสุดลงแลว  ไมอาจที่จะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอีก 

 

นายเฉลิมพล  เอกอรุ ุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู   

 



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายชัช  ชลวร  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๙/๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๔/๒๕๕๗ 

 วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประเด็นวินิจฉยั 

ประเด็นท่ี  ๑  เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลว  ปญหาที่ตองพิจารณาเบื้องตนมีวา   

เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรี

ของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม   

ประเด็นที่  ๒  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ประเด็นที่  ๓  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม 

ความเห็น 

พิจารณาคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  เอกสารประกอบ  และทางการไตสวนแลว  ขอเท็จจริง

ปรากฏวา  นายถวิล  เปล่ียนศรี  ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๒  

ตอมาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวันที่  ๔  

กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) แจงวาสํานัก

นายกรัฐมนตรีมีตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง)  ตําแหนง

เลขที่  ๖  วางอยู  เห็นควรใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาดํารงตําแหนง

ดังกลาว และดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี   

จากรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)  ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานท่ีนายถวิล  

เปล่ียนศรี  สังกัดอยู  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี   



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ตามที่เสนอ  โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ   

ลับมาก  ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ลงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรองนายกรัฐมนตรี  แจงวารัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นชอบและมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

รองนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบการใหโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔   

และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒  ลงวันที่  ๕  

กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่  ๖  

กันยายน  ๒๕๕๔  โดยผูถูกรองไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ  ตอมาสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก  ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔  ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงวา  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  อนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  

และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา

โปรดเกลา  ฯ ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป   

ผูถูกรองไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  

เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน   

โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  ลงวันที่  ๗  กันยายน  

๒๕๕๔  แจงคําส่ังดังกลาวใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ทราบ  ซึ่งนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไดย่ืนคํารองทุกข 

เปนหนังสือลงวันท่ี  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔  ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  ตอมาไดมีประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง)  สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ตั้งแตวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  คณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมมีคําส่ังยกคํารองทุกขของนายถวิล  เปล่ียนศรี  ตอมานายถวิล  เปล่ียนศรี  ย่ืนฟองผูถูกรองและ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  เปนผูถูกฟองคดีตอศาลปกครอง  ซึ่งศาลปกครองชั้นตนพิพากษา

เพิกถอนคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  และประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันท่ีคําส่ังและประกาศ 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

มีผลบังคับ  ผูถูกรองอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด  ตอมาวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ไดมีประกาศ 

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และเมื่อวันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  ศาลปกครอง

สูงสุดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่  อ. ๙๙๒/๒๕๕๖  หมายเลขแดงที่  อ. ๓๓/๒๕๕๗  ระหวาง 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  ผูฟองคดี  กับ  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกฟองคดีที่  ๑  และคณะกรรมการพิทักษ 

ระบบคุณธรรม  ผูถูกฟองคดีที่  ๒ โดยพิพากษาเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แตงตั้ง

ขาราชการพลเรือน ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  มีผลยอนหลังไปถึงวันท่ีประกาศดังกลาวมีผล 

ใชบังคับคือวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไป

ตามคําพิพากษาตามนัยมาตรา  ๖๙  วรรคหนึ่ง  (๘)  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  วา  ผูถูกฟองคดีที่  ๑  ควรท่ีจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือใหผูฟองคดี 

ไดกลับสูตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ทั้งนี้  ภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่มีคําพิพากษา   

คดีนี้ผูรองเห็นวา  การที่ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี  ออกประกาศ

ฉบับที่ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนดังกลาว  เปนการใชดุลพินิจท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  จึงเปนกรณีที่ 

ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงในเรื่องของการแตงตั้งหรือโอน

ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  และในการใหขาราชการซึ่งมี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมืองพนจากตําแหนง  อันเปนการกระทําตองหาม

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖ (๒)  และ (๓)  อยางชัดแจง  และการกระทําของผูถูกรองมิใช 

เปนการกระทําอันจะเขาขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  เมื่อปรากฏวา  ผูถูกรองไดใชสถานะ

หรือตําแหนงเขาไปแตงตั้งหรือโอน  หรือทําใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากการดํารงตําแหนงเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ  และใหไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะเปดชองใหสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นเปน 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  การกระทําของผูถูกรอง  จึงเปนการใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี

เขาไปแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมืองในเรื่องการแตงตั้งหรือโอน

ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  และในการใหขาราชการซึ่งมี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  และมิใชขาราชการการเมืองพนจากตําแหนง  โดยมิใชการกระทําตาม

อํานาจหนาที่ ในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภาและมิ ได เปนไปตามที่ 



 หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

กฎหมายบัญญัติ  อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖ (๒)  

และ  (๓)  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  

เปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  และจะตองดําเนินการ

แตงตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม 

ประเด็นท่ี  ๑  เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลว  ปญหาท่ีตองพิจารณาเบื้องตนมีวา   

เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรี

ของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม   

เห็นวา  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  รัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก

ตําแหนง  เมื่อ ...  (๒)  อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  ... มาตรา  ๑๘๑  

บัญญัติวา  คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา

คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  แตในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๘๐  (๒)  

คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ไดเทาท่ีจําเปนภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนด  และมาตรา  ๑๘๐  

วรรคสอง  บัญญัติวา  ในกรณีท่ีความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๑)  (๒)  

(๓)  (๔)  (๕)  (๗)  หรือ  (๘)  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม  ดังนั้น  

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่  ๙  

ธันวาคม  ๒๕๕๖  รัฐมนตรีท้ังคณะยอมพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แตโดยที่ 

การบริหารราชการแผนดินเปนอํานาจหนาที่ของฝายบริหารจําเปนตองมีคณะรัฐมนตรี  ซึ่งเปนฝายบริหาร

อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  โดยในการปฏิบัติ

หนาท่ีจะกระทําไดเทาท่ีจําเปนภายใตกรอบอํานาจที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวในมาตรา  ๑๘๑  เชนนี้

สถานภาพความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึงยังคงดํารงอยูภายใตกรอบที่รัฐธรรมนูญกําหนด   

ประเด็นที่  ๒  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือ



 หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

แทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรง  หรือทางออม  

ในเรื่องดังตอไปนี้  ...  (๒)  การบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  และเล่ือนเงินเดือนของ

ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของ 

หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือ  

(๓)  การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือ

ลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิน่   

พนจากตําแหนง”  บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติวาดวยการกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน  

โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกเขาไป 

กาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออมกระทําการตามที่บัญญัติไว  สําหรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารและ 

เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการ  รัฐธรรมนูญก็มิใหมีการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน   

เพ่ือเปนหลักประกนัแกขาราชการในการปฏิบัตหินาที่ใหเกิดประโยชนแกสวนรวมอยางแทจริง  โดยมาตรา  

๒๖๘  บัญญัติวา  “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดท่ีบัญญัติไวในมาตรา  ๒๖๖  มิได  เวนแต

เปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่

กฎหมายบัญญัติ”  อยางไรก็ดี  ขอยกเวนท่ีไมถือเปนการกระทําอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๖  นั้น  

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองใชอํานาจในการบริหารราชการที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการบริหารราชการแผนดินสูงสุดอันเปนประโยชนแกสวนรวมย่ิงกวาประโยชน

สวนตัว  ในคดีนี้  ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลยอมมีอํานาจหนาท่ีบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหาร 

ทุกตําแหนง  ซึ่งสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรม  และสวนราชการท่ีเรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเปนกรม   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๑๑  (๓)  และมีอํานาจใน 

การบริหารงานบุคคลโดยส่ังใหขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสํานัก

นายกรัฐมนตรีโดยจะใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไมก็ไดตามมาตรา  ๑๑  (๔)  

นายกรัฐมนตรีจึงมีอํานาจในการบริหารงานบุคคลขาราชการในการหมุนเวียนสับเปล่ียนบทบาทหรือ 

การทําหนาท่ีของขาราชการซึ่งเปนกลไกในการทํางานเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตาม

แนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภาได  แตในการใชอํานาจการบริหารงานบุคคลนั้นตองอยู 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

บนพ้ืนฐานคุณธรรม  และจริยธรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการบริหารราชการแผนดินสูงสุดอันเปน

ประโยชนของสวนรวมย่ิงกวาประโยชนสวนตัว  ดังปรากฏตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน  โดยมาตรา  ๔๒  

บัญญัติใหการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญคํานึงถึงระบบคุณธรรมดังตอไปนี้  ...  (๒)  การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะงาน  โดยไมเลือก

ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  และมาตรา  ๗๓  บัญญัติใหผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชา 

อยางมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการท่ีดี   

และสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีผูถูกรองแถลงตอรัฐสภาในสวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  ดังนั้น  นายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการพลเรือนจะตอง 

ไมใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลใด ๆ ที่อาจจะสงผลใหเปนการเอื้อประโยชนแกตนเอง  ผูอื่น   

และพรรคการเมืองที่ตนสังกัดดวย  แมจะเปนการใชอํานาจตามกฎหมายก็ตาม  เมื่อพิจารณาคํารอง   

คําชี้แจงแกขอกลาวหา  รวมทั้งพยานเอกสารและพยานบุคคลในชั้นไตสวน  และคําพิพากษาของ 

ศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับคดีนี้  เห็นวา  ผูถูกรองไดรับการโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี   

เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  และผูถูกรองไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔   

แตขอเท็จจริงปรากฏวา  มีการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  โดยทําเปนหนังสือระหวางหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของเปนไปอยางเรงรีบ  โดยเริ่มจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งใชระยะเวลาเพียง  ๓  วัน   

ก็ไดรับอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรโีดยเขาสูการพิจารณาเปนวาระจร  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖  

กันยายน  ๒๕๕๔  โดยผูถูกรองไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ

ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  ตอมาผูถูกรองไดมีคําส่ังลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ให 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีไปพลางกอน  และไดมีประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงเปนท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ฝายขาราชการประจํา  ตั้งแตวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ซึ่งตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   

ลงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และตอมาไดมีประกาศ



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

สํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ   

พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ  เห็นไดวา  การดําเนินกระบวนการใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงหลังจากที่ผูถูกรอง

แถลงนโยบายดานความมั่นคงตอรัฐสภาเปนเวลาเพียงเดือนเศษโดยไมปรากฏเหตุผลความจําเปนอ่ืนใด 

ซึ่งสอดคลองกับคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  จึงเปนเหตุผลท่ียังรับฟงไมไดวา  ผูถูกรองมีความจําเปน 

ตองหมุนเวียนบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานความมั่นคงเพ่ือใหนโยบายความมั่นคงแหงรัฐบรรลุผล  

โดยใหตําแหนงที่สําคัญ  ไมวาจะเปนตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

วางลง  หลังจากมีการใหพนจากตาํแหนงโดยไมไดแตงตั้งผูใดดํารงตําแหนงแทนทันที  ซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีผลตอ

การบริหารราชการดานความมั่นคง  จึงฟงไดวา  การใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลของผูถูกรองดังกลาว 

เปนการกระทําที่เปนการเอื้อใหผูอื่นไดรับประโยชนอันเปนการใชอํานาจตามกฎหมายในการบริหารงานบุคคล 

ที่มิไดเปนไปเพ่ือประโยชนแกการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

และเขาขายเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)   

จึงมีผลใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)       

ประเด็นที่  ๓  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีท้ังคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม   

เห็นวา   แมรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  จะบัญญัติ ใหความเปนรัฐมนตรี ส้ิน สุดลง 

เปนการเฉพาะตัว   แตรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  บัญญัติวา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทํา 

การใดที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๖๖  มิได  หากมีการกระทําตองหามตามบทบัญญัติดังกลาว  รัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  บัญญัติใหความเปนรฐัมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ดังนั้น  เมื่อนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีซึ่งรวมประชุมในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ซึ่งเปนวันที่

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ความเปนรัฐมนตรีจึงส้ินสุดลงดวย   

และมีผลใหรัฐมนตรีผูนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปได   



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงเห็นวา  สถานภาพความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองและรัฐมนตรี 

ท่ีรวมประชุมลงมติอนุมัติการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  

ส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย 

 

นายชัช  ชลวร 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู   

 



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๙/๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๔/๒๕๕๗ 

 วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประเด็นวินิจฉยั 

ประเด็นที่หนึง่  เมื่อผูถูกรองพนจากตาํแหนงเนือ่งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 

ประเด็นที่สอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม 

ความเห็น 

ประเด็นที่หนึง่  เมื่อผูถูกรองพนจากตาํแหนงเนือ่งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม   

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  บัญญัติใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่ออายุ

สภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งขอเท็จจริงตามคํารองเปนกรณีที่รัฐมนตรี 

พนจากตําแหนงท้ังคณะเพราะเหตุมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  การท่ีรัฐมนตรีพนจากตําแหนงท้ังคณะ 

ยอมมีผลใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนที่ประกอบกันเปนคณะรัฐมนตรีตองพนจากตําแหนงทั้งหมด  

อยางไรก็ตาม  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนง

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  แตในกรณีพนจากตําแหนง 

ตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่ จําเปน   



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา  ๑๘๑  (๑)  ถึง  (๔)  ดังนี้  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึงยังไมได

ส้ินสุดลงเพราะเหตุจากการยุบสภาผูแทนราษฎร 

ประเด็นท่ีสอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

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  หากความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  ผูถูกรองยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปไดตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๑  หรือไม 

(๑)  ปญหาขอเท็จจริง ผูถูกรองไดกระทําการอะไร  อยางไร  นั้น   

เห็นวา  ผูถูกรองไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่  ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  

ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี ไปปฏิบัติราชการท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี  และมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   

ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติ (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา

นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

สํานักนายกรัฐมนตรี  ตั้งแตวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  และมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  

๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  กรณีดังกลาวเปนเหตุใหนายถวิล   

เปล่ียนศรี  ย่ืนคํารองทุกขตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  โดยคณะกรรมการพิทักษ 

ระบบคุณธร รม ได มอบหมาย ให คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร อ ง ทุ กข   คณะ ท่ี   ๒   พิ จา รณา   

และในท่ีสุดคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไดมีคําวินิจฉัยใหยกคํารองทุกข  เปนเหตุใหตอมา   

นายถวิล  เปล่ียนศรี  ไดฟองคดีตอศาลปกครอง  และวันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  ศาลปกครอง 

ชั้ นต น ได อ านคํ า พิพากษาของศาลปกครอง สู ง สุด ในคดีหมาย เลขดํ าที่   อ .  ๙๙๒/๒๕๕๖   



 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

หมายเลขแดงที่  อ. ๓๓/๒๕๕๗  สรุปวา  การแตงตั้งโยกยายดังกลาวไมปรากฏการใหเหตุผลประกอบการใช

ดุลพินิจในการออกคําส่ังใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยแสดงแตเพียงวา 

เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินเทานั้น  คําส่ังดังกลาวจึงเปนคําส่ังที่มิชอบดวยกฎหมาย 

เพราะเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ  ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  

ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ที่ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  

(นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความมัน่คงแหงชาติ  โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่คําส่ังและประกาศ

ฉบับดังกลาวมีผลบังคับ  กับเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมท่ียกคํารองทุกข

ของนายถวิล  เปล่ียนศรี  โดยเมื่อคําส่ังพิพาทถูกศาลเพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลังดังกลาว  ยอมมีผล 

ทางกฎหมายวานายถวิล  เปล่ียนศรี มิไดพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ผูเกี่ยวของ 

ก็ตองดําเนินการใหนายถวิล  เปล่ียนศรี สามารถปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ภายในส่ีสิบหาวันนับตั้งแตวันอานคําพิพากษา 

(๒)  ปญหาขอกฎหมาย  การกระทําของผูถูกรองตามขอเท็จจริง  ตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  บัญญัติหามมิให

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนตนเองหรือผูอื่น  ไมวาโดยทางตรง

ห รื อท า ง อ อ ม ใน เ รื่ อ ง ก า ร แ ต ง ตั้ ง โ ย กย า ยห รื อ ก า ร ให พ น จ า กตํ า แ หน ง ข อ ง ข า ร า ชก า ร 

ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  ซึ่งการที่มาตรา  ๒๖๖  ใชคําวากาวกายหรือแทรกแซงเนื่องจากมาตรา

ดังกลาวมุงบัญญัติหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมิไดมีอํานาจในเรื่องตาง ๆ  ตามที่

กําหนดในมาตรา  ๒๖๖  เปนสําคัญ  ดังนั้น  การท่ีมาตรา  ๒๖๘  บัญญัติหามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

กาวกายหรือแทรกแซงในเรื่องการแตงตั้งโยกยายขาราชการตามมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ (๓)  ซึ่งโดยปกติ

แลวเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะท่ีเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง 

ของขาราชการผูไดรับการแตงตั้งโยกยาย  จึงตองตีความคําวา  “กาวกายหรือแทรกแซง”  ที่นํามาใช 

เปนขอหามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใหรวมถึงกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใชดุลพินิจดําเนินการ

เรื่องดังกลาวโดยมิชอบ  อันมีผลเทากับไมมีอํานาจในการดําเนินการนั้นดวย  ซึ่งในการใชอํานาจแตงตั้ง

โยกยายขาราชการนั้น  แมผูมีอํานาจจะมีดุลพินิจในการใชอํานาจ  แตการใชอํานาจดุลพินิจนั้น   



 หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ก็ตองเปนไปเพ่ือประโยชนของการบริหารงานเพ่ือประโยชนแกราชการอันเปนสวนรวม  ดังนั้น   

หากการใชอํานาจดุลพินิจในการแตงตั้งโยกยายเปนไปเพ่ือประโยชนของตนเอง  ญาติพ่ีนอง  หรือผูอื่นเสียแลว   

ก็เปนการแตงตั้งโยกยายดวยเจตนาไมสุจริต  กรณียอมถือไดวาผูนั้นกระทําโดยไมมีอํานาจอยูเอง   

อันจะถือไดวาเปนการกาวกายหรือแทรกแซงตามมาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  แลว   

ย่ิงกวานั้น  กรณีตามปญหานี้มีขอเท็จจริงตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๑๔๑/๒๕๕๔   

ลงวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  วา  นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี  

(รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง)  กํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  

ในงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  

โกวิท  วัฒนะ)  กํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ในงาน 

ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และมอบหมายและมอบอํานาจใหรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตร ี (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรี  ในงานของสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ซึ่งปกติของหลักการมอบอํานาจนั้น  เมื่อผูมอบอํานาจไดมอบอํานาจไปใหผูรับ

มอบอํานาจแลวยอมถือวาผูมอบอํานาจไดโอนอํานาจนั้นไปใหผูรับมอบอํานาจจนกวาผูมอบอํานาจ 

จะยกเลิกการมอบอํานาจนั้น  สําหรับการมอบหมายและมอบอํานาจท้ังสามกรณีขางตนนี้  นายกรัฐมนตรี

ยังคงสงวนอํานาจของนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  

และลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ในเรื่อง

การแตงตั้งขาราชการตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรมที่มอบหมายไว  โดยกรณี 

การโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ฝายขาราชการประจํา  ตามปกติตําแหนงทั้งสองนั้นขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  กลาวคือ  นายกรัฐมนตรี

เปนผูบังคับบัญชาโดยตรง  แตปรากฏขอเท็จจริงวานายกรัฐมนตรีไดมอบหมายและมอบอํานาจการกํากับ

การบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการแทนในงานของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติใหกับ 

รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  และมอบหมายและมอบอํานาจการส่ังและปฏิบัติ

ราชการแทนในงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใหกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   

(นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  แลว  และมิไดปรากฏการยกเลิกการมอบอํานาจแกรัฐมนตรีท้ังสอง 

ในขณะที่มีการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  จึงถือวาในขณะนั้นผูถูกรองไมมีอํานาจในการกํากับ 



 หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

การบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการในสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีโดยตรงแตอยางใด  แมวาผูถูกรองจะเปนผูลงนามในคําส่ังและประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

ดังกลาว  แตก็เปนการลงนามหลังจากมีกระบวนการโอนยายโดยผูรับมอบหมายและรับมอบอํานาจแลว   

อีกท้ังขอเท็จจริงปรากฏวา  มีปจจัยในการผลักดันใหมีการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี   

จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ

ประจํา  และใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  มาดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ

แทน  ก็เพ่ือใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ดํารงอยู 

ในขณะนั้นวางลง  แลวแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งมีความสัมพันธเปนญาติใกลชิด

กับผูถูกรองใหดํารงตําแหนงดังกลาวแทน  และตอมาอีกไมนาน  ก็ไดมีการโอนยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  

พจนโพธิ์ศรี  ไปดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงคมนาคม  ย่ิงทําใหเห็นวาผูถูกรองไดดําเนินการ   

เปนการกาวกายแทรกแซงการแตงตั้งโยกยายขาราชการตางกระทรวงอยางชัดเจน  เพราะไมเคยปรากฏ 

วามีขาราชการตํารวจคนใดโอนไปเปนปลัดกระทรวงใด ๆ  แสดงใหเห็นวาผูถูกรองไดมีพฤติการณเปน 

การกาวกายแทรกแซงอยูเบื้องหลังการดําเนินการของผูรับมอบอํานาจทั้งสามคน  โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งมีความสัมพันธเปนญาติใกลชิดกับผูถูกรองเขาดํารง

ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เพราะหากรอใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  คงดํารง

ตําแหนงจนครบอายุราชการ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ ก็จะเกษียณอายุราชการไปกอน  

ประกอบกับการแตงตัง้พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

ก็มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการชวยเหลือพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร   พ่ีชายของผูถูกรองไม ให 

ตองถูกดําเนินการตามหมายจับในคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดมี 

คําพิพากษาถึงท่ีสุดไปแลวดวย  เพราะการจะดําเนินการตามหมายจับหรือไม  นั้น  อยูในอํานาจหนาที่ 

ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  การกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําโดยไมคํานึงถึงคุณธรรมใน 

การบริหารราชการแผนดิน  และมุงประโยชนแกความสัมพันธญาติพ่ีนองอันถือไดวาเปนประโยชนสวนตน  

และเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมซึ่งกฎหมายหลายฉบับไดนําลักษณะความสัมพันธฉันญาติพ่ีนองมาเปน

ขอหามหรือขอคัดคานแกผูที่จะใชอํานาจรัฐ  เชน  ขอคัดคานผูพิพากษาในการพิจารณาคดีตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๑๑  (๒)  ที่วา “ถาเปนญาติเกี่ยวของกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง  



 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

คือวาเปนบุพการี  หรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ  หรือเปนพ่ีนองหรือลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายใน 

สามชั้น  หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น”  เหตุคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน 

การพิจารณาคดีตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ขอ  ๑๐  (๒)  ที่วา “เปนหรือเคยเปนสามีหรือภริยา  หรือญาติของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง  คือ   

เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ  หรือเปนพ่ีนองหรือลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงสามชั้น  หรือเปนญาติ

ทางการสมรส  นับไดเพียงสองชั้น”  ทั้งนี้  หากมีการยอมใหมีการกระทําดังเชนผูถูกรองในการโอนยาย

ขาราชการโดยไมมีเหตุผลอยางแทจริง  เพ่ือประโยชนของญาติพ่ีนอง  อันถือไดวาเปนการกระทํา 

เพ่ือประโยชนของผูถูกรองเอง  ก็จะทําใหเกิดมาตรฐานในการโอนยายขาราชการซึ่งเปนญาติพ่ีนอง 

ที่อาจไมมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงในกรณีอื่น ๆ ไดตามอําเภอใจโดยไมคํานึงถึงคุณธรรมตอไป 

อยางไมมีที่ส้ินสุด 

นอกจากนี้  การกระทําของผูถูกรองก็ยังไมมีลักษณะเปนขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา   

๒๖๘  กลาวคือ  เปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา  

ทั้งนี้  สืบเนื่องจากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาประการหนึ่งในดานความมั่นคงที่อางวา

เปนนโยบายเรงดวนตองเรงดําเนินการภายในปแรกของการเขาบริหารราชการแผนดิน  แตเมื่อพิจารณา 

ขอกลาวอางท่ีวา  นายถวิล  เปล่ียนศรี  เปนบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ   

และประสบการณยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคง  จึงใหไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  

นั้น  ขัดตอพฤตกิารณที่เกดิขึ้น  เนื่องจากเมื่อพิจารณาในสวนของตําแหนงเลขาธิการสภาความมัน่คงแหงชาติแลว  

จะเห็นไดวาตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  มีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบมากกวา

ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  และตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาตินอกจากตองกํากับดูแล

และบริหารราชการภายในหนวยงานที่รับผิดชอบแลว  ยังสามารถใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็น 

แกนายกรัฐมนตรีไดโดยไมจําตองแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแตอยางใด 

ดังนั้น  เมื่อผูถูกรองเขาไปกาวกายแทรกแซงการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  โดยไมมีเหตุผล  

และมิไดมีขอเท็จจริงประกอบวาเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามท่ีไดแถลง

นโยบายตอรัฐสภาหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติแตอยางใด  การกระทําของผูถูกรองจึงมีลักษณะ 

เปนการกระทําเ พ่ือประโยชนของตนเอง  ญาติ พ่ีนอง  หรือบุคคลอื่น  จึงถือเปนการกระทํา 



 หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

อันตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  และมีผลใหความเปน

รัฐมนตรีของผูถูกรองตองส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  

ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  และเนื่องจากรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  บัญญัติใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวเมื่อกระทําการ 

อันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  ซึ่งเมื่อความผิดยังไมปรากฏ   

การกระทําอันตองหามนั้นจึงยังคงถือวาชอบดวยกฎหมายตลอดมา  แตตอมาเมื่อความผิดปรากฏโดย 

ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยแลว  จึงมีผลทําใหความเปนนายกรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวไป 

ตั้งแตเมื่อไดมีการกระทําตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖ (๒)  และ (๓)  คือ   

วันที่ผูถูกรองเขากาวกายหรือแทรกแซงการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาต ิ ซึ่งเปนขาราชการซึง่มีตาํแหนงหรือเงินเดือนประจําและมใิชขาราชการ

การเมือง   

(๓)  มีปญหาวา  หากความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  ผูถูกรองยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปไดตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๑  หรือไม 

เหตุที่ทําใหรัฐมนตรี “พนจากตําแหนง” กับ ความเปนรัฐมนตรี “ส้ินสุดลง”  มีความหมาย 

ที่ตางกันอยู  กลาวคือ  “การพนจากตําแหนง” ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐ นั้น  รัฐมนตรีทั้งคณะ

ยังคงอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  สวน “ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว” ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๘๒  คือ  (๑) ตาย  (๒) ลาออก   (๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือ

มาตรา  ๒๖๙ ... นั้น  มีผลทําใหรัฐมนตรีคนนั้นไมอาจปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ตอไปได  สวนกรณีตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงทั้งคณะไว   

๓  ประการ  คือ  เมื่อ  (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๒)  อายุ

สภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก  โดยวรรคสอง

บัญญัติใหในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

(๗)  หรือ  (๘)  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓ โดยอนุโลม  เห็นไดวา  ถาเหตุท่ีทําให

รัฐมนตรีพนจากตําแหนงทั้งคณะมาจากการที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  



 หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

๑๘๒  (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แลว  ก็ใหดําเนินการเพ่ือใหไดนายกรัฐมนตรีขึ้นใหมตามมาตรา  

๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม  ในขณะเดียวกัน  มาตรา  ๑๘๑  ก็ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจาก

ตําแหนง  (ซึ่งหมายถึงคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๘๐  นั่นเอง  เพราะเปนบทบัญญัติ 

ที่บัญญัติตอเนื่องมาจากมาตรา  ๑๘๐)  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตัง้

ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา  ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒)  และวรรคสอง  ประกอบมาตรา  

๑๘๑  แลว  เห็นไดวา  ถาเปนกรณีที่คณะรฐัมนตรีพนจากตําแหนงเพราะความเปนนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง

ตามมาตรา  ๑๘๒  (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘)  แลว  แมมาตรา  ๑๘๑  จะใหคณะรัฐมนตรีท่ีพนจาก

ตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ีก็ตาม  

แตนายกรัฐมนตรีก็ไมสามารถอยูปฏิบัติหนาท่ีไดเนื่องจากตนไดส้ินสุดความเปนรัฐมนตรีเปนการเฉพาะตัวแลว  

และมาตรา  ๑๘๐  วรรคสอง ก็ไดบัญญัติไวชัดเจนแลววาจะตองมีการดําเนินการเพ่ือใหมีนายกรัฐมนตรี

ขึ้นใหม  อันเปนการดําเนินการเพ่ือใหไดนายกรัฐมนตรีเขามาปฏิบัติหนาท่ีในคณะรัฐมนตรีที่ไดพนจาก

ตําแหนงไปแลวตามมาตรา  ๑๘๐  (๒)  แตตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี

ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ซึ่งสอดคลองกับคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๑๒ – ๑๓/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๙  

กันยายน  ๒๕๕๑  สรุปวา  นายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  กระทําการอันตองหาม 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  มีผลใหความเปนนายกรัฐมนตรีของนายสมัคร  สุนทรเวช  ส้ินสุดลง

เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี

ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  จึงเปนเหตุใหคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี 

เปนการส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ  จึงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป

จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑ 

ดังนั้น  หากความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  ผูถูกรองจึงไมอาจอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา   



 หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

๑๘๑  อันจะทําใหตองมีการดําเนินการเพ่ือใหมีนายกรัฐมนตรีขึ้นใหมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคสอง  ตอไป 

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒   

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม   

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  บัญญัติใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

เมื่อกระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๘  และรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  บัญญัติให

รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒   

แตรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ

หนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ดังนั้น  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง

ส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี 

ซึ่งไมขาดคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรีจึงยังคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา

คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ได   

อยางไรก็ตาม  การโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ซึ่งเปนขาราชการระดับสูงตองมีการเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติดวย  และรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีประกอบกันเปนคณะรัฐมนตรี  มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบ

รวมกัน  ดังนั้น  เมื่อการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ซึ่งเปนขาราชการระดับสูงจะตองผานการประชุม

เพ่ือมีมติของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  คณะรัฐมนตรี 

จึงตองมีความรับผิดชอบรวมกันตอการโอนยายซึ่งมีการกาวกายหรือแทรกแซงดังกลาว  อันมีลักษณะ 

เปนการกระทําเฉพาะตัวของรัฐมนตรีทุกคนท่ีเขารวมประชุมและมีมติในการโอนยายนั้น  ซึ่งมีผลทําให

รัฐมนตรีเหลานั้นจะตองส้ินสุดความเปนรัฐมนตรเีฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  

ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  และไมอาจอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  เชนเดียวกับนายกรัฐมนตรี   

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงมีความเห็นวา  เมื่อความผิดปรากฏ  ความเปนรัฐมนตรี 

ของนายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  และรัฐมนตรีที่ไดรวมการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีมติในการโอนยาย 



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  ส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  

๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓) 

 

นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู   

 



 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายนุรักษ  มาประณีต  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๙/๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๔/๒๕๕๗ 

 วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประเด็นวินิจฉัย 

ประเด็นที่หนึ่ ง   เมื่ อ ผูถู กรองพนจากตําแหนง เนื่ องจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎร   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 

ประเด็นท่ีสอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม 

ความเห็น 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มีบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีตอง

วินิจฉัย  ดังนี้ 

มาตรา  ๑๘๐  รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒ 

(๒) อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 

ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  

(๕)  (๗)  หรือ  (๘)  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม 



 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

มาตรา  ๑๘๑  คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป

จนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  แตในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๘๐  (๒)

คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปน  ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน

ประจํา  หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือใหบุคคล

ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือพนจากตําแหนง  หรือใหผูอ่ืนมาปฏิบัติหนาท่ีแทน  เวนแตจะไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 

(๒) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเปน  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 

(๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ  หรือมีผลเปนการสรางความผูกพัน

ตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป 

(๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้งและ 

ไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

มาตรา  ๑๘๒  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ 

 ฯลฯ    ฯลฯ 

(๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙ 

   ฯลฯ    ฯลฯ 

นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว  ความเปนรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๗๑  วรรคส่ี  ดวย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๙๒  มาใชบังคับกับการส้ินสุดของความเปนรัฐมนตรี

ตาม  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๗)  หรือวรรคสอง  โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูสงเรื่องให 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย 

มาตรา  ๒๖๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนง 

การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาเขาไปกาวกายหรอืแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  

ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ในเรื่องดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ  พนักงาน  หรือ

ลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการ   

สวนทองถิ่น 

(๒) การบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  และเล่ือนเงินเดือนของขาราชการ 

ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  

หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือ 

(๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  

หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการ 

สวนทองถิ่น  พนจากตําแหนง 

มาตรา  ๒๖๘  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดท่ีบัญญัติไวในมาตรา  ๒๖๖   

มิได  เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือ

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

คดีคงมีปญหาท่ีตองวินิจฉัยตามประเด็นที่ไดกําหนดไวแลว   

ประเด็นที่หนึ่ ง   เมื่ อ ผูถู กรองพนจากตําแหนง เนื่ องจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎร   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 

ขอเท็จจริงในคดีนี้ฟงไดวา  ผูถูกรองยุบสภาผูแทนราษฎรแลว  รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง

ตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  เมื่อพนจากตําแหนงแลว  มาตรา  ๑๘๑  บัญญัติใหคณะรัฐมนตรี 

ที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับ

หนาที่  จากบทบัญญัติของมาตรา  ๑๘๑  ดังกลาว  หมายความวาพนจากตําแหนงรัฐมนตรีไปแลว   

แตยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ท้ังนี้   

เพ่ือมิใหการบริหารราชการแผนดินขาดตอนหรือขาดผูบริหารประเทศชาติจึงตองบัญญัติใหอยูในตําแหนง

ตอไปเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  คําวาอยูในตําแหนงรัฐมนตรีตอไป  ยอมหมายความวา  ความเปนรัฐมนตรียังคง 

มีอยูตอไปเพ่ือปฏิบัติหนาที่เทาที่กฎหมายบัญญัติไวใหกระทําได  การปฏิบัติหนาที่ก็คือปฏิบัติหนาท่ี

รัฐมนตรีนั่นเอง  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรี  จึงหาไดส้ินสุดลงไม 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ประเด็นท่ีสอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

เห็นวา  การกระทําของผูถูกรองตามท่ีถูกฟองเปนคดีนี้นั้น  ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัย 

ตามคดีหมายเลขแดงที่  อ.  ๓๓/๒๕๕๗  วา  ผูถูกฟองคดีที่  ๑  ในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะ

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคยอมมีอํานาจ

ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปล่ียนบทบาทหรือการทําหนาท่ีของขาราชการเพ่ือให 

การบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายท่ีผูถูกฟองคดีที่  ๑  ไดแถลงไวตอรัฐสภาได  แตใน 

การใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่  ๑  นั้น  นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของ

กฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว  ยังจะตองมีเหตุผลรองรับท่ีมีอยูจริงและอธิบายได   

ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดีที่   ๑  ไดอางเหตุผลในการโอนผูฟองคดีวาผูฟองคดีได   

ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมมีประสิทธิภาพ  มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวา  มีเหตุผล

อันสมควรที่ผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความเหมาะสม  จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ  

อัน เปน เหตุ แห งความไม ชอบด วยกฎหมายประการหนึ่ งตามมาตรา   ๙   วรรคหนึ่ ง   (๑ )   

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดังนั้น  การโอนผูฟองคดี

จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี     

ฝายขาราชการประจําตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  จึงเปน   

การกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

จากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนท่ียุติไดวา  การกระทํา

ของผูถูกรองเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ซึ่งหมายความวาผูถูกรองและคณะรัฐมนตรีที่ทํา 

การบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  และโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

และมิใชขาราชการการเมืองโดยมิชอบ  เนื่องจากเปนการโยกยายโดยมิไดใหเหตุผลและอธิบายได  หรือ 

ใหเหตุผลวานายถวิลปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ  มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของรัฐ 

ซึ่งจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควรท่ีผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความเหมาะสม  เปนการใชดุลพินิจ

โดยมิชอบ 



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปวาการโยกยายท่ีใชดุลพินิจโดยมิชอบของผูถูกรอง  เปนการเขาไป 

กาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเองของผูอื่นหรือไม  เห็นวาการโยกยายนายถวิลนั้น  มีขอพิรุธ

ผิดปกติจากการโยกยายทั่ว  ๆ  ไป  เพราะมีการดําเนินเรื่องรวดเร็วผิดปกติ  โดยเริ่มการโอน  ในวันท่ี   

๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ซึ่งเปนวันอาทิตยหยุดราชการ  รองนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในวันที่   

๕  กันยายน  ๒๕๕๔  แลวนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระจรในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  

คณะรัฐมนตรีมีมติในวันเดียวกัน  อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  รุงขึ้นวันที่   

๗  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงคําส่ังใหนายถวิล  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  การโยกยายดังกลาว

กระทําการเพียงส่ีวัน  มีขอพิจารณาตอไปวาเหตุใดจึงตองรีบเรงภายในระยะเวลาอันส้ัน  เห็นวา   

การโยกยายนายถวิลก็เพ่ือใหตําแหนงของนายถวิลวางลง  ผูท่ียายมาดํารงตําแหนงแทนคือพลตํารวจเอก

วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เพ่ือใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลง  

ตอมาไดมีการแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

แทนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  สําหรับพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  มีความสัมพันธ

กับผูถูกรองเพราะเปนพ่ีชายของภริยาพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  ผูเปนพ่ีชายของผูถูกรอง  จึงเห็น 

ไดวาการโยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  เปนการกระทําเพ่ือผลประโยชนของผูถูกรองและผูอื่นซึ่งมี

ความสัมพันธทางเครือญาติของผูถูกรอง  มีขอพิจารณาตอไปตามขอตอสูของผูถูกรองวา  เปนการกระทํา

ตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม  

เห็นวา  การโยกยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ดังท่ีไดวินิจฉัยมาขางตนวาเปนการกาวกาย  หรือแทรกแซงเพ่ือ

ผลประโยชนของตนเอง  หาไดเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอ

รัฐสภา  เปนการโยกยายที่มิไดมีเหตุผลประกอบตามท่ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัย  จึงมิไดเขาขอยกเวน

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๒๖๘  ตอนทายคดี จึงรับฟงไดโดยปราศจาก 

ขอสงสัยวา  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ตามมาตรา  ๒๖๘  

ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  อันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว  

ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)   

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  

แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม  



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

เห็นวา  มาตรา  ๑๘๒  บัญญัติใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  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  

ดังนั้นความเปนรฐัมนตรีของคณะรัฐมนตรีในปจจุบันนี้ที่รวมลงมติกระทําผิดในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  

จึงตองส้ินสุดลงดวย  ตามมาตรา    ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗) 

ดวยเหตุดังที่ไดวินิจฉัยมาแลวขางตน  จึงมีความเห็นวา  ผูถูกรองกับพวกกระทําการอันตองหาม

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  

และ  (๓)  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรองและ 

ความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีที่รวมกระทําการอันตองหามกับผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ตามมาตรา  

๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)   

  

นายนุรกัษ  มาประณีต 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู   

 

 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายบุญสง  กุลบุปผา  ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๙/๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๔/๒๕๕๗ 

 วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประเด็นวินิจฉัย 

ประเด็นที่หนึง่  เมื่อผูถูกรองพนจากตาํแหนงเนือ่งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 

ประเด็นท่ีสอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม 

ความเห็น 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  

“รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑)   ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒ 

(๒)   อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

(๓)   คณะรัฐมนตรีลาออก 

มาตรา  ๑๘๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนง 

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  ...” 

มาตรา  ๑๘๒  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(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” 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึงกรณีท่ีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง 

แยกตางหากจากกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนส้ินสุดลงเปน 

การเฉพาะตัว  กลาวคือ  โดยไมมีบทบัญญัติในกรณีความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงแลวยังคงอยูในตําแหนง 

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอีกซึ่งแตกตางจากกรณีท่ีรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา  ๑๘๑  จนกวา

คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  ทั้งนี้  โดยไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีความเปน

รัฐมนตรีไดส้ินสุดลงไปแลวตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะท่ีจะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป 

การพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  จึงเปนคนละ

กรณีกับการที่ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  กลาวคือ  

เฉพาะการพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  นั้น  ยังมิไดทําใหความเปน

รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  เนื่องจากมาตรา  

๑๘๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหยังตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม

จะเขารับหนาที่ 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีผลใหมี 

การยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  และรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  โดยไมมีเหตุท่ีทําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงตาม

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  แตอยางใด  การพนจากตําแหนงดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๘๑  วรรคหนึ่ง  ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม

จะเขารับหนาที่  เมื่อยังคงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ก็ยอมมีเหตุตามมาตรา  ๑๘๒  ใหความเปน

รัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวไดอีก  ที่ผูถูกรองโตแยงวารัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อมีการยุบ 

สภาผูแทนราษฎรไปแลวนั้นจะพิจารณาใหนายกรัฐมนตรีผูถูกรองพนจากความเปนรัฐมนตรีซ้ําอีกไมได   

เห็นวาเปนเหตุผลคนละกรณีแตกตางกัน  ดังเชน  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสมาชิกภาพ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  และมาตรา  ๑๐๖  ของ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําส่ังใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่บุคคล

เหลานั้นส้ินสุดการดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  หรือดวยการลาออกจากตําแหนงกอนท่ี 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหจําหนายคดีเนื่องจากเห็นวาเปนกรณีที่สมาชิกภาพ

ของผูนั้นส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๖  (๑)  กรณีจึงไมเปนประโยชนท่ีจะพิจารณาคดีนี้ตอไป

ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๒๓   

วรรคหนึ่ง  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังใหจําหนายคํารอง  จะเห็นไดวาคําส่ังดังกลาวเปนกรณีท่ีความเปน 

รัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  หรือสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง  เปนกรณีที่ไมอยู 

ในบังคับแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  วรรคหนึ่ง  ท่ีใหตองอยูในตําแหนงตอไป  ผูถูกรองเหลานั้น 

จึงไมมีอํานาจหนาที่ท่ีจะตองปฏิบัติในตําแหนงที่ส้ินสุดลงแลวแตอยางใด  แตการพนจากตําแหนงของ 

ผูถูกรองในคดีนี้  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  วรรคหนึ่ง  ยังกําหนดใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่

ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 

ดังนั้น  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองยังไมส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  แมจะมีการยุบ 

สภาผูแทนราษฎรไปแลวอันเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๘๐  แลวก็ตาม  

เมื่อผูถูกรองยังอยูในตําแหนงตอไปเพ่ือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจวินิจฉัยความเปน

รัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัวได   



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ประเด็นท่ีสอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

เห็นวา  ขอเท็จจริงเกี่ยวกบัการยายนายถวลิ  เปล่ียนศรี  จากตําแหนงเลขาธกิารสภาความมั่นคง

แหงชาติ  ใหไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักนายกรัฐมนตรี  โดยมี

กระบวนการเริ่มตนจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/

๒๔๑๘  ลงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา   

สีหลักษณ)  แจงวาเห็นควรใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  และดําเนินการ

ขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)   

ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่นายถวิล  เปล่ียนศรี  สังกัดอยู  และกอนท่ีนางสาวกฤษณา 

จะพิจารณาใหความเห็นชอบการโอน  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ท่ี  นร  

๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ลงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท)  แจงวา

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา)  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและมีความประสงค

จะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  

ตําแหนงเลขท่ี  ๖  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ตอมาวันที่  ๖  กันยายน  

๒๕๕๔  คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอใหนายถวิล  เปล่ียนศรี   

พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา   

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เปนเหตุใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  อางวาไมไดรับความเปนธรรมใน 

การโอนยายจึงไดรองเรียนตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมและในท่ีสุดไดมีการนําคดีการโอนยาย

มาฟองศาลปกครองโดยสรุปดังปรากฏตามคําวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่  อ.  ๓๓/๒๕๕๗  ศาลปกครอง

สูงสุดมีคําวินิจฉัยใหเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือน  ลงวันที่   

๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ที่ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  

(นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

สํานักนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ใหการเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมีผลยอนหลังไปถึง 

วันท่ีประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ  คือ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัย

ไดอยางชัดแจงวา  การที่ผูถูกรองออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเปนการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ

อันเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย   



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)   

เปนบทบัญญัติในหมวด  ๑๒  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  สวนที่  ๒  การกระทําที่เปนการขัดกัน 

แหงผลประโยชน  โดยบัญญัติให  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไป 

กาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม  ในการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  และเล่ือนเงินเดือนของขาราชการ   

ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  

หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  เวนแตเปนการกระทํา

ตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ซึ่ง

บทบัญญัติดังกลาวมเีจตนารมณเพ่ือเปนหลักประกนัแกเจาหนาที่ของรัฐจากการถูกแทรกแซงทางการเมือง  

เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่เทานั้น  หลักการตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  

นี้  มาตรา  ๒๖๘  บัญญัติใหนําไปใชบังคับแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในฐานะฝายบริหารดวย  

หลักการตามมาตรา  ๒๖๖  บัญญัติหามฝายนิติบัญญัติเขามากาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาท่ี   

การบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  เล่ือนเงินเดือนและการพนจากตําแหนงของขาราชการ

ประจํา  สวนตําแหนงนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีถอืวาเปนฝายบรหิารก็จะถูกหามการใชอํานาจในลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  ทั้งนี้  ก็เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนไปโดยชอบ  ปองกัน 

มิใหเกิดการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  อันจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมซึ่งยาก 

ตอการตัดสินใจ  ทําใหตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  ระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสาธารณะ   

เมื่อผูดํารงตําแหนงคํานึงถึงประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสาธารณะ  การขัดกันระหวางประโยชน

สวนตัวกับการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชนสวนตัวจะไดมาจากการเสียไป 

ซึ่งประโยชนสาธารณะ  อยางไรก็ดี  มาตรา  ๒๖๘  ก็ไดบัญญัตขิอยกเวนไวหากเปนการกระทําตามอํานาจ

หนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ  เหตุที่มาตรา  

๒๖๘  มีขอยกเวนใหแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเชนนี้  เนื่องมาจากผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีมีหนาท่ีตามกฎหมายที่จะตองกําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุด

ตอประเทศชาติและประชาชน  จึงจําเปนตองยกเวนใหมีอํานาจบังคับบัญชา  และมีอํานาจส่ังบรรจุ  

แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  เล่ือนเงินเดือน  และการใหพนจากตําแหนงของผูปฏิบัติหนาที่ใน

ระบบราชการได  โดยไมถือวาเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาที่ของขาราชการ  พนักงาน  หรือ

ลูกจางของหนวยงานในสังกัดแตอยางใด 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวขางตนนี้ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสวนท่ีเกี่ยวกับการขัดกัน 

แหงผลประโยชน  ซึ่งการขัดกันแหงผลประโยชนในนานาอารยประเทศนั้นถือเปนเรื่องท่ีผิดตอจริยธรรม  

ขัดตอหลักความเปนธรรม  และระบบการบริหารจัดการท่ีดี   

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติใหการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้ง

องคกรตามรัฐธรรมนญูและหนวยงานของรัฐ    ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  

วรรคสอง  จะกระทําไปตามอําเภอใจ  โดยมีผลประโยชนทับซอน  หรือมีวาระซอนเรน  อันเปน 

การกระทําโดยไมสุจริตหาไดไม   

เมื่อปรากฏจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดวาเหตุผลของการมีคําส่ังโอนยายนายถวิล  

เปล่ียนศรี  ไมปรากฏขอเท็จจริงวา  ผูถูกรองและหนวยงานในสังกัดไดอางเหตุผลในการโอนนายถวิล  

เปล่ียนศรี  วานายถวิล  เปล่ียนศรี  ไดปฏิบัติหนาท่ีโดยไมมีประสิทธิภาพ  มีขอบกพรองหรือไมสนอง

นโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควรท่ีผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความเหมาะสม  

จึงถือไดวาเปนการใชดุลยพินิจโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  โดยไมชอบ  เหตุผลตามขออางของผูถูกรอง

ยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา  การออกคําส่ังใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

เปนไปเพ่ือประโยชนแกราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงไวตอรัฐสภา  ประกอบกับ

กระบวนการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ก็ดําเนินการอยางเรงรีบ  ไมเปนไปตามขั้นตอนการรับโอนใน 

การปฏิบัติราชการตามปกติ  จึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาปจจัยอันเปนที่มาของการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  

จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตร ี

ฝายขาราชการประจําเพ่ือประสงคใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  

ดํารงอยูในขณะนั้นวางลงเพ่ือแตงตั้งบุคคลอื่นใหดํารงตําแหนงดังกลาวแทน 

เมื่อขอเท็จจริงในช้ันไตสวนรับฟงไดวา  การโอนยายนายถวิล    เปล่ียนศรี  ใหพนจากตําแหนง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เพ่ือใหตําแหนงวางลงและมีการโอนยายพลตํารวจเอก  วิเชียร   

พจนโพธิ์ศรี  มาแทนที่เพ่ือใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลงและมีการแตงตั้งพลตํารวจเอก  

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน  โดยการโอนยายทั้งสาม

ตําแหนงไดดําเนินการในวาระเกี่ยวเนื่องกัน  ตอมาผูถูกรองไดนําวาระการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี 

เขาประชุมในคณะรัฐมนตรีเปนวาระพิเศษเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  จึงเห็นวา  ขั้นตอนของ 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

การดําเนินการเปนการกระทําโดยเรงรีบเพ่ือใหการโอนยายพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ   

ซึ่งเหลืออายุราชการเพียงหนึ่งปจะไดรับตําแหนงเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกอนเกษียณอายุราชการ  

จึงมีพฤติการณสอไปในทางเอื้อประโยชนใหแกญาติและพวกพองมากกวาเปนการโอนยายเพ่ือประโยชน 

ทางราชการ  อันเปนการกระทําที่ขาดจริยธรรม  คุณธรรมและหลงลืมความถูกตองชอบธรรมและขอบเขต

การใชอํานาจภายใตวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่ให

อํานาจหนาที่ไวซึ่งมีเจตนารมณที่ชัดเจนวา  “การบริหารงานบุคคลโดยระบบคุณธรรม  ราชการ 

ตองปฏิบัติตอขาราชการดวยระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลที่คํานึงถึงความรูความสามารถ  ความเสมอภาค  

ความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  ปราศจากอคติและมีความเปนกลางทางการเมือง” 

เมื่อพิจารณาประกอบกันแลว  เห็นวา  การดําเนินการดังกลาวเปนไปโดยกระบวนการเดียวกัน

และมีความเชื่อมโยงกันอันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน  และมีวาระซอนเรนโดยท่ีผูถูกรอง 

ไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ  ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงและกาวกายการแตงตั้ง  โยกยาย  หรือการให

พนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  และเปนไป

เพ่ือประโยชนของผูอื่นคือพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งเปนเครือญาติและพรรคพวกของ 

ผูถูกรอง  อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  

(๓)   

เมื่อการกระทําของผูถูกรองเปนการตองหามดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองยอมส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  ผูถูกรองตองหยุดปฏิบัติหนาท่ีนับตั้งแตวันที่ศาลมีคําวินิจฉัยเปนตนไป 

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม 

เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

แลว  ยอมเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  

แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  จึงทําใหเฉพาะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี 

ท่ีเหลืออยูยังคงตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๑  ดังปรากฏตามแนวคําวินิจฉัยที่  ๑๒-๑๓/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๑   

เรื่อง  ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  การส้ินสุด

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี  (นายสมัคร  สุนทรเวช)  ซึ่งวินิจฉัยวา  “...  ผูถูกรอง  กระทําการ

อันตองหามตามรัฐธรรมนูญมาตรา  ๒๖๗  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร  สุนทรเวช  



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  ส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และ 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๖๗  เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก

ตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง    (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี  

เปนการส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ  จึงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  

ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรทีี่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๘๑...”  ดังนั้น  รัฐมนตรี

ที่เหลืออยูที่ไมขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรีจึงตองอยูในตําแหนง 

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  เวนแตรัฐมนตรีผูที่มีสวนเห็นชอบ

ในการอนุมัติโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ถือไดวา

เปนตัวการผูมีสวนรวมในการอนุมัติโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ตองรวมรับผิดในคณะรัฐมนตรี  อันเปน

การกระทําตองหามตามมาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  ในลักษณะเปนตัวการรวมในการกระทํา

ตองหามดังกลาวอันเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของผูนั้นส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ซึ่งยอมทําใหรัฐมนตรีผูนั้น

ไมอาจอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดในลักษณะเดียวกับผูถูกรอง 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  เห็นวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  ผูถูกรองไมสามารถอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่

ตอไปไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  รวมถึงรัฐมนตรีผูมีสวนอนุมัติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 

ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ดวย 

  

นายบุญสง  กุลบปุผา 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู   

 



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายสุพจน  ไขมุกด  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๙/๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๔/๒๕๕๗ 

 วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประเด็นวินิจฉัย 

ประเด็นที่หนึง่  เมื่อผูถูกรองพนจากตาํแหนงเนือ่งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 

ประเด็นท่ีสอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม 

ความเห็น 

ประเด็นที่หนึง่  เมื่อผูถูกรองพนจากตาํแหนงเนือ่งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “รัฐมนตรีทั้งคณะ 

พนจากตําแหนง  เมื่อ  ...  (๒)  อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  ...”  

มาตรา  ๑๘๑  บัญญัติวา  “คณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง  ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป

จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  ...”  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ความเปน

รัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ  ...  (๗)  กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือ

มาตรา  ๒๖๙  ...”   



 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึงกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงแยกตางหากจากกรณีท่ี 

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  กลาวคือ  ในกรณี 

ที่ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  นั้น  บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  ตามมาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๘)  และวรรคสอง  ทั้งนี้  โดยไมมีบทบัญญัติใหผูท่ีความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงแลว

ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอีกเลย  ตางจากกรณีท่ีรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  ซึ่งยังคงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปตามมาตรา  

๑๘๑  จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  ทั้งนี้  โดยไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

ที่ความเปนรัฐมนตรีไดส้ินสุดลงไปแลวตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘   

และมาตรา  ๒๖๖  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะท่ีจะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ

หนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป  การพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามรฐัธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ ง   จึงเปนคนละกรณีกับการที่ความเปนรัฐมนตรี ส้ินสุดลงเฉพาะตัว   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง   

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา  ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีผลให 

มีการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  และรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  โดยไมมีเหตุท่ีทําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง 

ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  แตอยางใด  การพนจากตําแหนงดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๑  วรรคหนึ่ง  ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี 

ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ซึ่งหมายความวายังมิไดพนจากตําแหนงไปเปนการเด็ดขาด  เพราะยังคงตอง

อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป   

ดังนั้น  กรณีของผูถูกรองตามคํารองนี้  จึงแตกตางจากการท่ีความเปนรัฐมนตรีหรือสมาชิกภาพ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๘๒  และมาตรา  ๑๐๖  ของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองอื่น  ๆ  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําส่ังใหจําหนายคํารองภายหลังจากท่ีบุคคลเหลานั้นส้ินสุด

การดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  หรือดวยการลาออกจากตําแหนงกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

จะมีคําวินิจฉัย  ซึ่งมีคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญ  ดังเชน  คําส่ังที่  ๒๓/๒๕๕๑  คําส่ังที่  ๔/๒๕๕๓   

และคําส่ังที่  ๖๓/๒๕๕๕  เปนตน  



 หนา   ๑๔๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

กรณีตามคําส่ังดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา  ท้ังกรณีความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  หรือ

สมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง  เปนกรณีท่ีไมอยูในบังคับแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  

วรรคหนึ่ง  ที่ใหตองอยูในตําแหนงตอไป  ผูถูกรองเหลานั้นจึงไมมีอํานาจหนาที่ท่ีจะตองปฏิบัติในตําแหนง

ที่ส้ินสุดลงแลวแตอยางใด  แตการพนจากตําแหนงของผูถูกรองในคดีนี้  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑   

วรรคหนึ่ง  ยังกําหนดใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับ

หนาที่  ดังนั้น  เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  ดวยเหตุ 

ยุบสภาผูแทนราษฎร  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึงยังไมส้ินสุดลงแตอยางใด 

ประเด็นท่ีสอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ขอเท็จจริงและขอกฎหมายตามที่ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวในคําพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุดคดีหมายเลขดําท่ี  อ.๙๙๒/๒๕๕๖  คดีหมายเลขแดงที่  อ.๓๓/๒๕๕๗  เปนขอเท็จจริงและ 

ขอกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้  จึงชอบท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับฟงมาเปนพยานหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาคดีได 

ขอเท็จจริงตามคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  คําเบิกความจากการไตสวนของศาล  และ

เอกสารในสํานวนสรปุความไดวา  กระบวนการโยกยายใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธกิาร

สภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  

สํานักนายกรัฐมนตร ี มีกระบวนการเริม่ตนจากสํานกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรีไดมีบนัทึกขอความ  ลับมาก  

ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘  ลงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

(นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  แจงวา  เห็นควรใหความเห็นชอบ  และยินยอมการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  

และดําเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  

วัฒนะ)  ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่นายถวิล  เปล่ียนศรี  สังกัดอยู  และกอนที่ 

นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ  จะพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่   นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ลงวันที่   ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึง 

รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  แจงวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   

 



 หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล  

เปล่ียนศรี  มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  ตําแหนงเลขที่  ๖  

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งปรากฏหลักฐานการใหความเห็นชอบการรับโอน

นายถวิล  เปล่ียนศรี  ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ในวันที่   

๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ไมเปนไปตามขั้นตอนการรับโอนในการปฏิบัติราชการตามปกติซึ่งสวนราชการ 

ฝายรับโอนจะตองเสนอตอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาเห็นควรรับโอนขาราชการใหเสร็จส้ิน

เสียกอน  แลวจึงจะมีหนังสือขอความยินยอมการโอนไปยังสวนราชการตนสังกัดของขาราชการที่จะขอ 

โอนมา  การอางวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)    ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบและประสงคจะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ตามบันทึกขอความลงวันที่  ๔  กันยายน  

๒๕๕๔  ไปยังรองนายกรฐัมนตร ี (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  เพ่ือขอความเห็นชอบและยินยอมใหโอน

นายถวิล    เปล่ียนศรี  จึงเปนการแจงขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริงหรือมีลักษณะเปนการปกปด

ความจริงที่ควรแจงใหอีกฝายทราบเพ่ือพิจารณายินยอมใหโอน  แมตอมาเมื่อวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม  

ประกอบกับขอเท็จจริงเปนที่รูกันโดยทั่วไปวาวันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  เปนวันหยุดทําการประจํา

สัปดาห  แตการที่สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรไีดมีบนัทึกขอความถึงรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี  

(นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  และรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  เพ่ือขอ 

ความเห็นชอบและยินยอมใหโอนนายถวิล    เปล่ียนศรี  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 

ไดมีมติเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  และ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา  ฯ  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป  และ 

ผูถูกรองไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  

เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน 

โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  ลงวันที่   

๗  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงคําส่ังดังกลาวใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ทราบ 
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ขอเท็จจริงในชั้นไตสวนรับฟงไดวา  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ในฐานะพยานไดรับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  

๒๕๕๓  โดยมีผลตั้งแตวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๓  และมีกําหนดเกษียณอายุราชการ  ในวันที่   

๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  ขอเท็จจริงในขณะที่เปนเหตุแหงคํารองนี้  พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี   

ยังมีอายุราชการคงเหลืออีกกวาสองป  หากมีความตองการใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พนจาก

ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเพ่ือแตงตั้งพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งมีกําหนด

เกษียณอายุราชการกอนพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

แทนนั้น  ก็จะตองมีการโอนใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ไปดํารงตําแหนงในสวนราชการอื่นแทน  

ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๖๒  บัญญัติวา  “การโอนขาราชการ

ตํารวจไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นจะกระทําไดเมื่อเจาตัวสมัครใจและสวนราชการหรือ

หนวยงานตองการจะรับโอนผูนั้น  โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานท่ีขอรับโอนทําความตกลงกับ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ” ซึ่งพยานไดใหการวา  การสมัครใจโอนไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาตินั้น  ไดปรึกษากับผูใหญที่เคารพนับถือตลอดจนเพ่ือนสนิท  และพลตํารวจเอก  

โกวิท  วัฒนะ  ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานดานความมั่นคง  แลวตอมา 

จึงไดรับหนังสือสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ลงวันท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๔  ขอรับโอนพยานมา

ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และเปนไปตามความประสงคของพยาน  โดยเห็นวาจะ

สามารถทํางานในตําแหนงดังกลาวไดดีเนื่องจากหนวยงานตํารวจเปนหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบภารกิจ

ดานความมั่นคง  แมจะเปนการทํางานในสวนของฝายปฏิบัติ  แตก็นาจะเปนประโยชนตอการเขาไปปฏิบัติ 

ในสวนของนโยบายดานความมั่นคงไดดี  นอกจากนั้น  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติก็ยังเปน

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติโดยตําแหนงอีกดวย  ซึ่งพยานเองก็ยังมีความรักผูกพันกับอาชีพ

ตํารวจอยูไมนอย  แตอยางไรก็ดีไดใหการวา  ความตั้งใจเดิมเมื่อไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  

ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นั้น  จะปฏิบัติหนาท่ีจนครบเกษียณอายุราชการ  แตพยาน 

มีหลักปฏิบัติราชการท่ียึดถือมาโดยตลอดวา  จะไมยึดติดกับตําแหนงหนาท่ีราชการและจะปฏิบัติหนาที่

ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ  ประชาชน  และองคกร  โดยพรอมที่จะปฏิบัติ

หนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง  ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติ

หนาท่ีราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี  ก็พรอมท่ีจะปฏิบัติตาม  พิเคราะหขอเท็จจริงและ

พฤติการณท่ีเกิดขึ้นแลวเห็นวา  มีกระบวนการแทรกแซงการโยกยายพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  

เกิดขึ้น  แมพยานเองจะรับวาการโอนยายไปดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารสภาความมั่นคงแหงชาติจะเปนความสมัครใจ
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ของพยานเอง  ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๖๒  ก็ตาม  แตพยานก็ใหการอีกวา  

ความตั้งใจจะปฏิบัตหินาที่ในตาํแหนงผูบัญชาการตาํรวจแหงชาต ิ นั้น  จนครบเกษียณอายุราชการ  แตจะ

ไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่ราชการและจะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอ

ประเทศชาติ  ประชาชน  และองคกร  โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบ

กฎหมายและความถูกตอง  ซึ่งหากผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงใดท่ีคิดวา 

จะเกิดผลดี  ก็พรอมท่ีจะปฏิบัติตาม  แสดงใหเห็นวาการตัดสินใจของพยานเองนั้นก็ขึ้นอยูกับ 

ความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือ  ผูถูกรองดวย  หากตองการใหพยานไปปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ในตําแหนงใด  พยานก็พรอมท่ีจะปฏิบัติตาม  จึงเห็นไดวา  การดําเนินการใหนายถวิล  เปล่ียนศรี   

พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ    และตอมาก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีให 

พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งให 

ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ตั้งแตวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  แทนนายถวิล  

เปล่ียนศรี  ทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้นวางลง  ก็ดวยความประสงคที่จะใหมี 

การดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนใหม   

สําหรับการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะเริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการ

ตํารวจผูมียศพลตํารวจเอกเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ  (ก.ต.ช.)  พิจารณาให 

ความเห็นชอบตอไป  ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ผูถูกรองในฐานะ

ประธาน  ก.ต.ช.  ไดเปนประธานการประชุม  ก.ต.ช.  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  เพ่ือพิจารณาวาระการแตงตั้ง 

พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เพ่ือใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน 

พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ท่ียายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาต ิ ซึ่ง  ก.ต.ช.   

ก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามท่ี 

ผูถูกรองเสนอ  ตอมาก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ   

พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

ตั้งแตวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  จึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการกระทําของผูถูกรองเปนการกระทํา 

เพ่ือประโยชนของตนเองในทางการเมืองเพ่ือประโยชนของผูอื่น  คือ  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ   

ดามาพงศ  ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง  เขามาดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อันเปน 

การกระทําโดยทางออม  เนื่องดวยปรากฏขอเท็จจริง  ที่รูกันโดยทั่วไปวาพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ   
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ดามาพงศ  เปนพ่ีชายของคุณหญิงพจมาน  ณ  ปอมเพชร  อดีตภริยาของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  

พ่ีชายของผูถูกรอง  ยอมถือวา  พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนเครือญาติของผูถูกรอง   

จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงมีมูลกรณีอันเชื่อไดวา  ขั้นตอนในการขอรับโอนขอทาบทามขอรับ

ความเห็นชอบ  ขั้นตอนการนาํเสนอ  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เสนอ  รวมทั้งการที่ผูถูกรองไดมีคําส่ังใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

ใชระยะเวลาเพียงส่ีวัน  เปนการดําเนินการอยางเรงรีบผิดสังเกต  และมีพิรุธ  เปนกระทําโดยรวบรัด

ปราศจากเหตุผลอันสมควรที่จะตองดําเนินการอยางรวดเร็ว  จึงเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

หรือมีวาระซอนเรน  และเปนการกระทําโดยไมสุจริต  และไมชอบดวยหลักนิติธรรม  การกระทําดังกลาว

จึงมิไดเปนไปเพ่ือประโยชนของประเทศชาติและของประชาชนแตอยางใด  แตเปนกรณีท่ีมีเจตนาอําพราง

หรือแอบแฝงเพ่ือประโยชนของตนหรือพวกพอง  อันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน  โดยท่ี 

ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ  ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงการแตงตั้ง  โยกยาย  หรือการให 

พนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  และเปนไป

เพ่ือประโยชนของผูอื่นคือพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง   

อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ    มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓) 

การที่ผูถูกรองไดใหการวา  ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาล  ไดแถลงนโยบายในการบริหาร

ประเทศตอรัฐสภา  โดยนโยบายความมั่นคงของรัฐถือเปนนโยบายเรงดวนที่ผูถูกรองแถลงตอรัฐสภา 

วาจะตองเรงดําเนินการภายในปแรกของการเขาบริหารราชการแผนดินและเปนหนาท่ีของผูถูกรองใน 

การกําหนดหรือใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของนโยบายตามที่ไดแถลงตอรัฐสภา  

ดังนั้น  จึงมีความตองการบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณยาวนาน

ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคงเพ่ือมาชวยปฏิบัติราชการในฝายนโยบายใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ของงานดานความมั่นคงของประเทศ  และเห็นวานายถวิล  เปล่ียนศรี  ซึ่งดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามความตองการ  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

จึงมีหนังสือขอรับโอน  ขอทาบทาม  และขอรับความเห็นชอบใหโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาดํารงตําแหนง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นั้น   



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

เห็นวา  ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

มากกวาตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการใชอํานาจทั้งในทางบริหาร

และบังคับบัญชาแลว  ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาตินอกจากตองกํากับดูแลและบริหาร

ราชการภายในหนวยงานที่รับผิดชอบแลว  ยังสามารถใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรอง 

ไดโดยไมจําตองแตงตั้งใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีแตอยางใด   

สวนตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้น  แมจะมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแกผูถูกรอง 

ก็ตาม  แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว  ยอมไมอาจใชอํานาจบริหาร  รวมถึงการบังคับ

บัญชาขาราชการไดดังเชนการดํารงตาํแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เพราะตําแหนงเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจและหนาที่อยางกวางขวางทั้ง 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมายวาดวยสภาความมั่นคงแหงชาติ   

แตตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น  มีเพียงหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอแนะ 

แกผูบังคับบัญชา  คือ  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  เฉพาะในงานที่ไดรับ

มอบหมายเทานั้น  ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา  เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ที่  สบก.

(กบค.)๒๔๖๖/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงผูถูกรอง  ความวา  สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว  เห็นควรใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  อยูในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี  

(พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  และมอบหมายใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานความมั่นคงของประเทศ

ในการอํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติกับหนวยงาน

ของรัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกันและมีบูรณาการ   

และเสนอแนะและจัดทํานโยบาย  อํานวยการ  พัฒนาประสานการจัดการและติดตามประเมินผลดาน 

การขาวกรอง  การตอตานการขาวกรอง  การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  รวมท้ังเสนอแนะแนวทางใน 

การพัฒนานโยบาย  อํานวยการขาวกรอง  การพัฒนาองคกรขาวกรองและการตอตานการขาวกรอง  

รวมท้ังการปฏิบัติราชการดานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งผูถูกรองรับทราบและเห็นชอบ 

ใหดําเนินการตอไปตามท่ีเสนอ  และตามคําส่ังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่   ๑๖๖/๒๕๕๕   

เรื่อง  มอบหมายใหท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํารับผิดชอบปฏิบัติราชการ  ใหนายถวิล  

เปล่ียนศรี  รับผิดชอบการติดตามนโยบายของรัฐบาลท่ีไดแถลงไวตอรัฐสภา  เกี่ยวกับนโยบายยกระดับ
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คุณภาพชีวิตของประชาชน  นโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  การดําเนินการตามยุทธศาสตร 

ดานการคา  การลงทุน  และความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศเห็นไดวา  เหตุผลตามขออางของ 

ผูถูกรองยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา  การออกคําส่ังใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรีเปนไปเพ่ือประโยชนแกราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงไวตอรัฐสภา  

ประกอบกับกระบวนการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  ก็ดําเนินการอยางเรงรีบ  ไมเปนไปตามขั้นตอน 

การรับโอนในการปฏิบัติราชการตามปกติ  จึงมีเหตุอันควรเชื่อไดวาปจจัยอันเปนที่มาของการโอนนายถวิล  

เปล่ียนศรี  จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําคือความประสงคใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ท่ี 

พลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  ดํารงอยู  ในขณะนั้นวางลงเพ่ือแตงตั้งบุคคลอื่นใหดํารงตําแหนง

ดังกลาวแทน   

สวนที่ผูถูกรองใหการตอสูคดวีา  ผูถูกรองมิไดเขาไปกาวกายหรอืแทรกแซงการบรรจุ  การแตงตั้ง  

โยกยาย  หรือโอน  หรือใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง 

พนจากตําแหนง  หากแตเปนการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรี  นั้น  เห็นวา  

แมเพียงแคการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงผูอ่ืน  ยังตองหามมิใหกระทํา  ดังนั้น  การเขาไปกระทําการ

อันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเสียเองเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง   

จึงย่ิงเปนการกระทําที่รายแรงกวา  ความสําคัญของขอหามอยูที่ เปนการใชสถานะหรือตําแหนง 

ทางการเมืองเขาไปแทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  หรือใหขาราชการประจํา 

พนจากตําแหนง  “เพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม” หรือไม  หากเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน   

มิไดมีผลประโยชนทับซอน  หรือวาระซอนเรน  เพ่ือประโยชนสวนบุคคลของตนเอง  ของผูอื่น  หรือ 

ของพรรคการเมืองใด  แอบแฝงอยู  การกระทํานั้นก็เขาขอยกเวนใหกระทําไดตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๖๘  ตอนทาย  เพราะถือวาเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย   

แตถามิไดกระทําไปโดยสุจริต  เพราะมีผลประโยชนทับซอน  หรือมีวาระซอนเรนแอบแฝงอยู   



 หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

เพ่ือประโยชนสวนบุคคลของผูใดหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม  ยอมมิใชเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ 

ตามกฎหมายบัญญัติ  ไมไดรับยกเวนใหกระทําการไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ตอนทาย 

ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน  จึงมีความเห็นวา  ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปน

นายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ในเรื่อง 

การบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  เล่ือนเงินเดือนหรือการพนจากตําแหนงของขาราชการ  

ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมืองจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  (๒)  

และ  (๓)  ซึ่งถือเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  มีผลทําใหความเปนรัฐมนตรี

ของนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  ส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  บัญญัติวา  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ  ....  ดังนั้น  

หากรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรีคนใดไดกระทําการอันเปนเหตุ ใหความเปนรัฐมนตรี ส้ิน สุดลง 

เปนการเฉพาะตัวตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๘)  ก็ยอมมีผลให

รัฐมนตรีผูนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ได  เชนกัน  ดังนั้น  ในคดีนี้  หากรัฐมนตรีคนใดมีสวนรวมในลักษณะ

เปนตัวการรวมในการใหความเห็นชอบกับผูถูกรองในการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  ในคราวประชุม

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ซึ่งเปนการกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  ยอมเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรี ผูนั้น ส้ินสุดลง 

เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ตามไปดวย  และไมอาจอยูในตําแหนง 

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  

ไดอีกตอไป 



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงเห็นวา  ผูถูกรองกระทําการอนัตองหามตามรฐัธรรมนูญ  มาตรา  

๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ  (๓)  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  

นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  ส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  

และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีผูที่มี 

สวนรวมในลักษณะเปนตัวการรวมในการใหความเห็นชอบกับผูถูกรองในการโอนยายนายถวิล  เปล่ียนศรี  

ในคราวประชุมคณะรฐัมนตรเีมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ตองพนจากตําแหนงท้ังคณะตามรฐัธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการส้ินสุดลงเฉพาะตัว  

ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันที่เหลืออยูจึงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา

คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑ 

  

นายสุพจน  ไขมุกด 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 



 หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี  ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๙/๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๔/๒๕๕๗ 

 วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ประเด็นวินิจฉัย  มีประเด็นวินิจฉัยตามคํารอง  รวม  ๓  ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึง่  เมื่อผูถูกรองพนจากตาํแหนงเนือ่งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  แลว  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง  หรือไม 

ประเด็นท่ีสอง  การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  

๒๖๖  (๒)  หรือ  (๓)  อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม 

ประเด็นที่สาม  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  แลว  จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะส้ินสุดลงดวย  หรือไม 

ความเห็น 

มีประเด็นตองพิจารณาเบื้องตนวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณา  หรือไม 

เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา  มีสิทธิเขาชื่อรองตอ

ประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวา  สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นส้ินสุดลง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๖  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๑๐)  หรือ  (๑๑)  หรือมาตรา  ๑๑๙  (๓)  

(๔)  (๕)  (๗)  หรือ  (๘)  แลวแตกรณี  และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยัง 

ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นส้ินสุดลงหรือไม  และมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  

บัญญัติใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙๑  มาใชบังคับกับการส้ินสุดของความเปนรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๗)  หรือวรรคสอง  ดังนั้น  เมื่อสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 

ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดไดเขาชื่อรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองวาส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  หรือไม  กรณี

จึงตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  ประกอบมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  ศาลรัฐธรรมนูญ

จึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได 

ประเด็นพิจารณาวาเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงไปแลว  

หรือไม  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงเมื่อ  (๑)  

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๒)  อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือ

มีการยุบสภาผูแทนราษฎร  และ  (๓)  คณะรัฐมนตรีลาออก  และวรรคสอง  บัญญัติใหในกรณีท่ีความเปน

รัฐมนตรีของนายกรฐัมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๗)  หรือ  (๘)  

ใหดําเนินการตามมาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  โดยอนุโลม  เห็นวา  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา 

ยุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ผูถูกรองและรัฐมนตรีท้ังคณะตองพนจากตําแหนงไปแลวเมื่อวันท่ี   

๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งเปนวันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา  แตรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง  ตองอยู 

ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ทั้งนี้  เนื่องจาก

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  มีเจตนารมณใหการบริหารราชการแผนดินของประเทศ 

มีความตอเนื่องจึงใหคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรฝายบริหารท่ีมีความสําคัญในการบริหารราชการแผนดิน   

และมีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยของประเทศ  รัฐธรรมนูญ 

จึงบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป  เพ่ือใหการบริหาร

ราชการแผนดินในชวงระยะเวลาการเปล่ียนผานระหวางคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงและคณะรัฐมนตรี

ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง  และคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนง

ดังกลาวไปแลว  ยังมีอํานาจหนาท่ีและสามารถบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

ไดอยางปกติเชนเดียวกับคณะรัฐมนตรีที่ยังไมพนจากตําแหนง  เวนแตกรณีที่คณะรัฐมนตรีที่พนจาก

ตําแหนงเพราะเหตุที่อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา  ๑๘๐  

วรรคหนึ่ง  (๒)  คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ไดเทาท่ีจําเปนภายใตเงื่อนไขที่กําหนด  

ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑) ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน

ประจํา  หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือใหบุคคล

ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือพนจากตําแหนง  หรือใหผูอ่ืนมาปฏิบัติหนาท่ีแทน  เวนแตจะไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 

(๒) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเปน  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 

(๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ  หรือมีผลเปนการสรางความผูกพัน

ตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป 

(๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง   

และไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

นอกจากนี้  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๑๐   

วรรคสอง  บัญญัติใหสํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ 

ในการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับนโยบาย

ท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ  โดยจะใหมีรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได  และวรรคส่ี  บัญญัติให 

ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม 

จะเขารับหนาท่ีเพราะนายกรัฐมนตรีตาย  ขาดคุณสมบัติ  ตองคําพิพากษาใหจําคุก  สภาผูแทนราษฎรมีมติ

ไมไววางใจ  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง  หรือวุฒิสภามีมติให

ถอดถอนจากตําแหนง  ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่

แทนนายกรัฐมนตรี  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 

ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน  ซึ่งบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ 

เปนการรับรองการใชอํานาจการบริหารราชการแผนดินของนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรี  

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย  ขาดคุณสมบัติ  ตองคําพิพากษาใหจําคุก  สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ  

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง  หรือวุฒิสภามีมติใหถอดถอน 

จากตําแหนง  ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน

นายกรัฐมนตรี   ถาไมมี ผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต ไมอาจปฏิบัติราชการได   

ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนก็ได 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึงกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงแยกตางหากจากกรณีท่ี 

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนส้ินสุดลงเปนการเฉพาะตัว  กลาวคือ  ในกรณี

ที่ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวนั้น  รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา  ๑๘๒  ซึ่งมี  ๙  เหตุ   

ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๘)  และวรรคสอง  ท้ังนี้   โดยไมมีบทบัญญัติใหผูที่ 

ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงแลวยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอีกเลย  ตางจากกรณี 

ที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  ซึ่งยังตองอยูในตําแหนง

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา  ๑๘๑  จนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี  ท้ังนี้  โดยไม

รวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีความเปนรัฐมนตรีไดส้ินสุดลงไปแลวตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  

(๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๖  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะที่จะ

อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  ไดอีกตอไป 

การพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  จึงเปนคนละ

กรณีกับการที่ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  กลาวคือ  

เฉพาะการพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  นั้น  ยังมิไดทําใหความเปน

รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  เนื่องจากมาตรา  

๑๘๑  บัญญัติใหยังคงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับ

หนาที่ 

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีผลใหมี 

การยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  และรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  โดยไมมีเหตุท่ีทําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง   

ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  แตอยางใด  การพนจากตําแหนงดังกลาวจึงอยูในบังคับรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๑  ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม 

จะเขารับหนาที่  ซึ่งหมายความวายังมิไดพนจากตําแหนงไปเปนการเด็ดขาดเพราะยังคงตองอยูในตําแหนง

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป 

ประเด็นพิจารณาวา  ผูถูกรองกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบ

มาตรา  ๒๖๖  (๒)  หรือไม 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดรับฟงไดวา  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ไดมีบันทึกขอความ  ลับมาก  ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘  ลงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

มีตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  ตําแหนงเลขท่ี  ๖  วางอยู  

เห็นควรใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาดํารงตําแหนงดังกลาว  รัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  เห็นชอบใหรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี   

ในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีบันทึกขอความ  ลับมาก   

ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓  ลงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงรองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)   

ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่นายถวิล  เปล่ียนศรี  สังกัดอยู  แจงวารัฐมนตรีประจํา 

สํานักนายกรัฐมนตรีเห็นชอบและมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  มาแตงตั้งให 

ดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ)  ไดลงนามเห็นชอบการใหโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  

เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก   

ที่  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒  ลงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ขอใหนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจรในวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยผูถูกรองไดอนุมัติใหนําเรื่องการโอน

นายถวิล  เปล่ียนศรี  เสนอคณะรัฐมนตรี  ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ  ลับมาก   

ที่  นร  ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔  ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่   

๖  กันยายน  ๒๕๕๔  อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหนายถวิล   

เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป  ผูถูกรองไดมีคําส่ังนายกรัฐมนตรี   

ที่   ๑๕๒/๒๕๕๔  ลงวันที่   ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  ไปปฏิบัติราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตร ี โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน  โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

มีหนังสือ  ดวนที่สุด  ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔  แจงคําส่ังดังกลาวให 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  ทราบ  ตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔   

ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําตั้งแตวันที่   ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  มีประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พนจาก

ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  

ตั้งแตวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔   

ใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตั้งแตวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ตามลําดับ   

ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา  ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของ

ขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคยอมมีอํานาจดุลพินิจในการบริหาร 

งานบุคคลหมุนเวียนสับเปล่ียนบทบาทหรือการทําหนาท่ีของขาราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน

เปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถกูรองไดแถลงไวตอรัฐสภาได  แตในการใชอํานาจดลุพินิจดังกลาวของผูถูกรอง

นั้น  นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว  ยังตอง 

มีเหตุผลรองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได  ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอน 

นายถวิล  เปล่ียนศรี  วาไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ  มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของ

รัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผลอันสมควรท่ีผูบังคับบัญชาสามารถส่ังโอนไดตามความเหมาะสม  จึงถือไดวา

เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ  อันเปนเหตุแหงความไมเหมาะสมดวยกฎหมายประการหนึ่งตามมาตรา  ๙   

วรรคหนึ่ง  (๑)  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดังนั้น  

การโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  

๒๕๕๔  จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  บัญญัติหามมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

จะกระทําการใดที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๖๖  เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหาร

ราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ  และมาตรา  ๒๖๖  เปนบทบัญญัติ

หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือพรรคการเมือง  

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ในเรื่องดังตอไปนี้  (๒)  การบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

และเล่ือนเงินเดือนของขาราชการ  ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง  

พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือ

ราชการสวนทองถิ่น  บทบัญญัติดังกลาวอยูในหมวด  ๑๒  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  สวนท่ี  ๒   

การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวมีเจตนารมณเพ่ือปองกัน

มิใหผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  ใชสถานะหรือตําแหนงของตนที่เปน 

การกระทําขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสาธารณะอันเปนผลประโยชนของ

ประเทศชาติและประชาชน  กลาวคือ  เปนการกระทําท่ีไมใชอํานาจหนาท่ีในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  แตเปนการกระทําท่ีกาวกาย  หรือแทรกแซงอํานาจหนาท่ีในตําแหนงอื่นใด

ของผู อ่ืนโดยเฉพาะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  เปนบทบัญญัติท่ีมีเจตนารมณให 

ความคุมครองขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลในการบรรจุ  

แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  และเล่ือนเงินเดือน  เปนไปตามระบบคุณธรรม  และคํานึงถึง

จริยธรรมของบุคคล  ตลอดจนประโยชนของทางราชการ  และใหปลอดจากการใชอํานาจแทรกแซงของ

นักการเมืองท่ีมุงประสงคจะแตงตั้งขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐท่ียอมรับใชนักการเมืองเพ่ือแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบหรือฉอฉลงบประมาณแผนดินเพ่ือประโยชนของนักการเมืองและตนเอง  บทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  เปนการบังคับเด็ดขาดหามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก 

วุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงในการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  และ 

เล่ือนเงินเดือนของขาราชการ  ไมวาจะเพ่ือประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง   

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ตามหลักการแบงแยกอํานาจ  แตในสวนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  มิใชบทบังคับเด็ดขาด  

เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนองคกรผูใชอํานาจบริหาร  เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการ

ประจํา  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  

จึงมีอํานาจแตงตั้งหรือโยกยายหรือโอนขาราชการได  แตท้ังนี้  ตองเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ใน 

การบริหารราชการตามนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีไดแถลงตอรัฐสภา  หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   

หากเปนการใชอํานาจหนาท่ีในการแตงตั้ง  โยกยาย  หรือโอนขาราชการ  เพ่ือประโยชนของตนเอง   

ของผูอ่ืน  หรือของพรรคการเมือง  อันถือไดวาเปนการกาวกายหรือแทรกแซงไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม  ถึงแมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ

หรือรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่สังกัดในกระทรวงก็กระทํามิได   



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ประเด็นที่ ผูถูกรองโตแยงวา  การโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากตําแหนงเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา   

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได

แถลงไวตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  หรือไม  ขอเท็จจริง 

ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดรับฟงไดวา  ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 

เปนตําแหนงที่ขึ้นตรงกับผูถูกรองและมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของประเทศ  

สามารถเสนอแนะนโยบาย  มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติดานความมั่นคงของประเทศตอผูถูกรอง 

ไดโดยตรงอยูแลว  สวนตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี  แมจะกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีใหคําปรึกษา  เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายดานความมั่นคง  

รวมทั้งกําหนดแนวทางการประสานกลยุทธดานความมั่นคงใหแกนายกรัฐมนตรี  แตตําแหนงดังกลาว  

ก.พ.  ไดกําหนดไวในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา   

ผูดํารงตําแหนงนี้จึงอยูภายใตการบังคับบัญชาของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  และการปฏิบัติราชการของ 

ผูดํารงตําแหนงนี้ยอมขึ้นอยูกับการมอบหมายของผูบังคับบัญชา  จึงไมอาจเสนอแนะนโยบายดาน 

ความมั่นคงของประเทศตอผูถูกรองไดโดยตรง  และผูถูกรองมิไดมอบหมายงานใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  

ปฏิบัติงานดังกลาวแตอยางใด  จึงเห็นวา  การท่ีผูถูกรองไดโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากตําแหนง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาตมิาแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  

มิไดเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ขอโตแยงของผูถูกรองรับฟงไมขึ้น 

ประเด็นพิจารณาตอไปมีวา  ผูถูกรองไดใชอํานาจหนาท่ีในการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี   

จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ฝายขาราชการประจํา  ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแลวนั้น  

เปนการกระทําอันเปนการแทรกแซงเพ่ือประโยชนของผูอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๖๖  (๒)  อันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  หรือไม  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา  

หลังจากคณะรัฐมนตรีโดยผูถูกรองไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  

๒๕๕๔  ซึ่งเปนวันที่คณะรัฐมนตรีสามารถเขาบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๖  



 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ตอมาเมื่อวันที่   ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดเสนอรัฐมนตรีประจํา 

สํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  ซึ่งไดรับมอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับ 

การบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในสวนราชการสํานักงานเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี  และพลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ  รองนายกรัฐมนตรี  ไดเห็นชอบใหโอนนายถวิล  

เปล่ียนศรี  เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  โดยผูถูกรองไดอนุมัติใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

เปนวาระทราบจรในวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  

๒๕๕๔  อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  และมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  

๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ใหนายถวิล  เปล่ียนศรี  พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 

และแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  และไดมีประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ใหพลตํารวจเอก  วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  พนจาก

ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   

ตั้งแตวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  

ใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตั้งแตวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ตามลําดับ 

จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา  หลังจากผูถูกรองเขามาบริหารราชการแผนดิน 

ไดประมาณสิบกวาวัน  มีการเรงรีบใหโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  รวมทั้งผูถูกรอง 

ยังมีสวนรวมในการเรงรีบใหมีการโอนขาราชการดังกลาว  โดยผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีไดอนุมัติ 

ใหมีการเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนวาระจร  และยังเปนประธานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ท่ีมีมติอนุมัติใหมีการโอนขาราชการดังกลาวอีกดวย  ประกอบกับ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๑๐  ไดบัญญัติให 

สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย  

เปาหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีไดแถลงไว

ตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ  โดยจะใหมีรองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และรัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการแทนก็ได  และมาตรา  ๑๓  ไดบัญญัติให 



 หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง  มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี   

การท่ีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดเสนอใหมีการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  เปนเรื่องที่ผูถูกรองจะตองรับรู

หรือรับทราบจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เพราะผูท่ีดํารงตําแหนงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดนั้นจะตอง

เปนผู ท่ีไดรับความไววางใจและมีความใกลชิดกับนายกรัฐมนตรี  แมวาผูถูกรองจะมอบหมายให   

นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ในขณะนั้น  เปนผูไดรับมอบหมาย 

และมีอํานาจใหส่ังและปฏิบัติราชการแทนผูถูกรองในสวนราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ตาม 

อีกทั้งการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  จากเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  นั้น  เปนท่ีรับทราบกันโดยท่ัวไปวามีเปาประสงค 

ที่จะใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ที่จะครบเกษียณอายุ

ราชการในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  มาดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เนื่องจากพลตํารวจเอก  

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  มีความสัมพันธใกลชิดกับพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี 

และเปนพ่ีชายของผูถูกรอง  เพราะพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ  เปนพ่ีชายของคุณหญิงพจมาน  

ณ  ปอมเพชร  อดีตภรรยาของพันตาํรวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  จึงมีการเรงรีบใหโอน  นายถวิล  เปล่ียนศรี  

จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ฝายขาราชการประจํา  เพ่ือใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลง  และไดโอนพลตํารวจเอก  

วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี  จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  และในวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  แตงตั้งใหพลตํารวจเอก  

เพรียวพันธ  ดามาพงศ  ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  จึงเห็นวา  ผูถูกรองไดใชอํานาจหนาที่

โดยไมชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  อันเปนเหตุเบื้องตนใหพิจารณาตอไป 

ไดวาเปนการแทรกแซงการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี  เพ่ือใหพลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงศ   

ไดดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ซึ่งเปนญาติและมีความสัมพันธใกลชิดกับผูถูกรอง  จึงเปน 

การกระทําท่ีขัดกันแหงผลประโยชนตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และ

เปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)   



 หนา   ๑๖๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ประเด็นพิจารณาตอไปมีวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงหรือไม  และรัฐมนตรี 

ทั้งคณะจะตองพนจากตําแหนงหรือไม  เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  บัญญัติวา  ความเปน

รัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ  (๗)  กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘   

หรือมาตรา  ๒๖๙  เมื่อวินิจฉัยไวแลววาผูถูกรองไดกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  

ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  จึงเปนผลใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําให

รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงเปนสามกรณี  คือ  (๑)  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง  

ตามมาตรา  ๑๘๒  (๒)  อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  และ  (๓)  

คณะรัฐมนตรีลาออก  แลวเห็นวา  มีการแบงแยกเหตุท่ีทําใหรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงไว 

อยางชัดเจน  โดยกรณี  (๒)  และ  (๓)  เมื่อรัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  

บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงรวมท้ังนายกรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป

จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  แตกรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามมาตรา  

๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  นั้น  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  

คณะรัฐมนตรีที่ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปตามมาตรา  ๑๘๑  จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง 

ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่นั้น  ไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีดวย  ซึ่งหมายความวา  เมื่อความเปนรัฐมนตรีของ

นายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  นายกรัฐมนตรีจะยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ

หนาที่ตอไปไมได  เนื่องจากเหตุที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  นอกจากกรณีตายและลาออกแลวลวนเปนกรณีท่ีบุคคลผูดํารงตําแหนงนั้นขาดคุณสมบัติ   

มีลักษณะตองหาม  หรือกระทําการอันตองหาม  ซึ่งถือเปนกรณีรายแรงจนถึงขนาดเปนผลใหความเปน

รัฐมนตรีส้ินสุดลง  ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงจะคุมครองประโยชนสาธารณะหรือประโยชน

มหาชน  มิใหบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติมีลักษณะตองหามหรือกระทําการอันตองหามมาปฏิบัติหนาที่ 

ในตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  อันเปนตําแหนงสําคัญโดยเฉพาะตําแหนงนายกรัฐมนตรีซึ่งเปน

ตําแหนงสูงสุดในฝายบริหารตอไปอีก 



 หนา   ๑๖๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

สวนประเด็นพิจารณาวารัฐมนตรีทั้งคณะจะตองพนจากตําแหนงหรือไม  นั้น  เห็นวา  

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๘  ไดวางหลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผนดินวา  

รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีได

แถลงไวตอรัฐสภาตามมาตรา  ๑๗๖  และจะตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน  รวมทั้ง

ตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว

ไดวางหลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีไว  ๒  ประการ  คือ   

ประการที่หนึ่ง  รัฐมนตรีตองรับผิดชอบเปนการเฉพาะตัวในการบริหารราชการแผนดินของ

กระทรวงที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ  เชน  งานนโยบายเฉพาะกระทรวงท่ีไดมี 

การออกกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะของกระทรวงที่ไมเกี่ยวกับกระทรวงอื่น  การแตงตั้งโยกยายใหคุณ 

ใหโทษขาราชการและเจาหนาที่รัฐในกระทรวงที่มีการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เปนตน 

ประการที่สอง  รัฐมนตรีทั้งคณะตองรับผิดชอบรวมกันตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๑   

ในงานของรัฐบาล  เชน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  การเสนอรางพระราชบัญญัติตอรัฐสภา  การตรา 

พระราชกําหนด  การทําสนธิสัญญา  เปนตน 

อยางไรก็ตาม  ผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนหัวหนารัฐบาลตองมีความรับผิดชอบ

มากกวารัฐมนตรีอื่น  แมวาผูถูกรองจะมีอํานาจแตงตั้งและโอนขาราชการได  แตการแตงตั้งและโอนยาย

ดังกลาวตองมิใชการแทรกแซงฝาฝนรัฐธรรมนูญ  และผูถูกรองไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามประกาศ 

พระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งคณะรัฐมนตรี  วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔  พิจารณาอนุมัติ 

โดยมิไดทักทวง  เมื่อไดวินิจฉัยไวแลววาผูถูกรองไดใชอํานาจหนาที่ในการโอนนายถวิล  เปล่ียนศรี   

มิไดเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีไดแถลงไว 

ตอรัฐสภา  และการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายโดยชอบนั้นเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๘  

ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  ในการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงมิใชการกระทําสวนตัวอันเปน 

การตองหามฝาฝนรัฐธรรมนูญอยางใด  เปนผลใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว   

และคณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งคณะรัฐมนตรี  ลงวันที่   

๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ที่รวมประชุมมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ซึ่งเปนการปฏิบัติ

ราชการในการบริหารราชการแผนดินในระดับกระทรวง  ไมใชในระดับนโยบายของคณะรัฐมนตรีนั้น  



 หนา   ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ชุดดังกลาวจึงมีความรับผิดชอบรวมกันเปนการเฉพาะตัว  ดังนั้น  

คณะรัฐมนตรีชุดท่ีรวมประชุมมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ตองมีความรับผิดชอบ

เฉพาะตัว  ที่ถือวาไดรวมกระทําการอันตองหามกับนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒   

วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๖  (๒)  และมาตรา  ๒๖๘  เชนกัน  จึงตองพนจากตําแหนงเปน 

การเฉพาะตัวทั้งคณะเชนกัน  และไมอาจปฏิบัติหนาที่ตอไปได  สวนรัฐมนตรีที่มิไดรับโปรดเกลา  ฯ  

แตงตั้งตามพระบรมราชโองการดังกลาว  ไมไดมีสวนตองรับผิดชอบรวมกับนายกรัฐมนตรีเปน 

การเฉพาะตัวในมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวยแตอยางใด  ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป

จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑ 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงเห็นวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และคณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งรัฐมนตรี  วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ที่รวมประชุมมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี   

๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ  สวนรัฐมนตรีที่มิไดรับโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้งตาม 

พระบรมราชโองการดงักลาว  และมิไดรวมประชุมมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ดวย  

ยังคงตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  

  

นายอุดมศักดิ์  นติิมนตร ี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู   
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