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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๔/๒๕๕๗
วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

นายไพบูลย นิตติ ะวัน สมาชิกวุฒสิ ภา และคณะ รวม ๒๘ คน

ระหว่ าง

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ผู้ร้อง
ผู้ถูกร้ อง

เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปน
รัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
หรือไม
ประธานวุฒิสภาสงคํารองของนายไพบูลย นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๒๘ คน
ผูรอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม
วา ความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
หรือไม
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ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
๑. นายถวิล เปลี่ยนศรี เดิมดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหาร
ระดับสูง) มีหนาที่รับผิดชอบในฐานะหัวหนาหนวยงานของสภาความมั่นคงแหงชาติที่มีฐานะเทียบเทากรม
สั ง กั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ง านขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๔
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี บั น ทึ ก ข อ ความ ลั บ มาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวั น ที่
๔ กัน ยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การโอนขาราชการมาแตง ตั้ ง ใหดํารงตําแหนงที่ ป รึกษานายกรัฐ มนตรี
ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา
สีหลักษณ) แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอัตราตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
(นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖ วางอยู และมีความประสงคจะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ มาดํารงตําแหนงดังกลาว เห็นควรใหความเห็นชอบและยินยอม
การรั บ โอนนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี และดํ า เนิ น การขอทาบทามขอรั บ ความเห็ น ชอบและยิ น ยอมจาก
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด โดยรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เห็นชอบและมีความประสงค
จะขอรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
(นักบริหารระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี และ
รัฐ มนตรีป ระจําสํานักนายกรัฐ มนตรี ในฐานะรัฐ มนตรีเจาสังกัด ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรี
ไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนดังกลาวแลว จึงขอเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก
โกวิท วัฒนะ) ใหความเห็นชอบและยินยอมการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ดังกลาว โดยรองนายกรัฐมนตรีไดลงนามเห็นชอบในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ตอมารัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใหนําเรื่องการโอนขาราชการดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติ และขอใหนําเสนอคณะรัฐ มนตรีเปน วาระทราบจรในวั น ที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ ผูถูกรอ ง
ไดลงนามอนุมัติ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่
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๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ ถึ ง เลขาธิการสภาความมั่ น คงแหง ชาติ แจงวาคณะรัฐ มนตรีไ ด มีม ติเมื่อวัน ที่
๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
พน จากตํ าแหนง เดิม และแตง ตั้ ง ใหดํา รงตํ าแหนง ใหมต อไป จากนั้น สํ านัก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรี
ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งของผูถูกรอง
ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ทราบ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน
๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิม
ไปพลางกอน ตอมานายถวิล เปลี่ยนศรี ไดยื่นคํารองทุกขเปนหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ซึ่งตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง)
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ และไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก วิเชียร
พจน โ พธิ์ ศ รี พ น จากตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนง เลขาธิ ก าร
สภาความมั่นคงแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
นายถวิล เปลี่ยนศรี ไดยื่น ฟองนายกรัฐ มนตรี เปน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคณะกรรมการ
พิทั ก ษ ร ะบบคุ ณ ธรรม เป น ผู ถู ก ฟอ งคดี ที่ ๒ ต อ ศาลปกครอง และต อ มาศาลปกครองสู ง สุ ด ได มี
คํ า พิ พ ากษาให เ พิ ก ถอนประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ น ลงวั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี
ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้
ใหการเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ
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คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา การที่ผูถูกรอง
ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
๒. การใชดุลพินิจของผูถูกรองตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เปนการดําเนินการ
โดยมิไดคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและมิไดอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย ทั้งยังไมมีเหตุผลรองรับ
ที่มีอยูจริงและอธิบายได จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ดวยเหตุดังกลาว การที่ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเปนขาราชการ
ที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และมิใชขาราชการการเมือง พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี
ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย จึงเปนกรณีที่ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแทรกแซงในเรื่อง
การแตง ตั้ ง หรือโอนขาราชการซึ่ง มีตํ าแหนง หรื อเงิน เดื อนประจํา และมิใช ขาราชการการเมื อง และ
ในการใหขาราชการซึ่ง มีตํ าแหนง หรือเงิน เดือ นประจํ าและมิใชขา ราชการการเมืองพ น จากตํ าแหน ง
อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) อยางชัดแจง สําหรับประเด็นวา
การกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอ
รัฐ สภาหรือไมนั้น ศาลปกครองกลางไดวินิจฉัยไวอยางชัด แจง และไมปรากฏวาศาลปกครองสูง สุด
จะไดพิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองกลางแตอยางใด โดยมีคําพิพากษาไวอยางชัดแจง วา
การที่ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ
สภาความมั่ น คงแห ง ชาติ สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ซึ่ ง เป น ข า ราชการที่ มี ตํ า แหน ง หรื อ
เงิ น เดื อนประจํา และมิ ใช ขา ราชการการเมื อ ง พน จากตํา แหน ง เลขาธิ การสภาความมั่น คงแห ง ชาติ
(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี
ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี นั้น
มิใชการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาแตอยางใด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ส ว นประเด็ น ว า การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งเป น การกระทํ า ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ห รื อ ไม
ศาลปกครองสูงสุดไดวินจิ ฉัยไวอยางชัดแจงวา ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค มีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
หมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาที่ของขาราชการ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป
ตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไวตอรัฐสภา แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรองนั้น
นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยังจะตองมี
เหตุผลรองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอนวา
นายถวิล เปลี่ยนศรี ไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ มีขอบกพรอง หรือไมสนองนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งจะถือไดวา มีเหตุผลอันสมควรที่ผูบงั คับบัญชาสามารถสั่งโอนไดตามความเหมาะสม จึงถือไดวา
เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติ
จัด ตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ดัง นั้ น
การโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวขางตน
ศาลไดวินิจฉัยไวอยางชัดแจงวา การกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนการกระทํา
ที่ไ มชอบดว ยกฎหมาย ดัง นั้น การกระทําของผูถูกรองในคดีดังกลาวนี้จึงรับ ฟงเปน ที่ยุติวามิไดเ ปน
การกระทําตามที่กฎหมายบัญ ญั ติ และมิใชเป น การกระทําตามอํานาจหนาที่ ในการบริห ารราชการ
ตามนโยบายที่ ไ ด แ ถลงต อ รั ฐ สภาหรื อ ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ อั น จะเข า ข อ ยกเว น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๘ แตอยางใด
๓. ผูรองเห็นวา ปจจัยสําคัญอันเปนที่มาของการเปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหนงของนายถวิล
เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ไปเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น
เชื่อไดวาเปนความประสงคที่จะใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ดํารงอยูในขณะนั้นวางลง เพื่อแตงตั้งใหบุคคลอื่นดํารงตําแหนงดังกลาวแทน ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงวา
เมื่อมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจาก
ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
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และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยข า ราชการประจํ า (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง )
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ไปแลวนั้น
ตอมาวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
พนจากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมัน่ คงแหงชาติ
ตั้ง แตวัน ที่ ๑๔ ตุล าคม ๒๕๕๔ และเมื่อวัน ที่ ๑๙ ตุล าคม ๒๕๕๔ ผูถูก รองในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) ไดเปนประธานการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
เพื่อพิจารณาวาระการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ซึ่งเปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พี่ชาย
ของผูถูกรอง เพื่อใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แทนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ที่ยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่ง ก.ต.ช. ก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามที่ผูถูกรองเสนอ จากนั้นวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ พนจาก
ตํา แหน ง รองผู บั ญ ชาการตํา รวจแห ง ชาติ และแตง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู บัญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ
ตั้ง แตวัน ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ อยางไรก็ต าม การจะใหพลตํารวจเอก เพรี ยวพัน ธ ดามาพงศ
ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได ก็ตองทําใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติวางลงเสียกอน
รัฐบาลของผูถูกรองจึงหาทางโยกยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ใหไปดํารงตําแหนงอื่น แตเนื่องจาก
พระราชบัญ ญัติตํารวจแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุวา การโยกยายผูบัญ ชาการตํารวจแหงชาติไ ด
ตองใหเจาตัวสมัครใจ รัฐบาลของผูถูกรองจึงใชวิธีกึ่งบีบกึ่งเจรจาใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ยอมทิ้งตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ไดออกมายอมรับ
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ วา ตนถูกการเมืองบีบใหพนตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจริง
พรอมกับตอรองวาสวนตัวพรอมไปในตําแหนงใหม แตตองเปนตําแหนงที่เหมาะสม มีเกียรติและศักดิ์ศรี
พอสมควร เพราะตนไมไดทําอะไรผิด ผลจึงไปตกที่ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ที่นายถวิล
เปลี่ ย นศรี ดํ า รงตํ า แหน ง อยู ซึ่ ง รั ฐ บาลของผู ถู ก ร อ งมองว า พลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี
นาจะยอมรับตําแหนงนี้ได ขณะที่รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี ไดชวยสนับสนุนวา
พลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี สามารถดํ า รงตํ าแหน ง เลขาธิ การสภาความมั่น คงแห ง ชาติ ไ ด
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พรอมพูดตําหนินายถวิล เปลี่ยนศรี เพื่อใหยอมทิ้งตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติโดยดี
โดยกลาววา หากตนเปนนายถวิล เปลี่ยนศรี จะขอยายตัวเอง เพราะที่ผานมาทําหนาที่เปนเลขานุการ
ศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดังนั้น รัฐบาล
คงไมตองการใหอยูในตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง
ยังกลาวอีกดว ยวา เหตุที่ตองยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็เพื่อใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ไปดํารงตําแหนง ดัง กลาว เพื่อจะไดใหพลตํารวจเอก เพรียวพัน ธ ดามาพงศ ขึ้น เปน ผูบัญ ชาการ
ตํารวจแหงชาติ จนในที่สุดผูถูกรองสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เครือญาติ
ของผูถูกรองขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดอยางรวดเร็ว
จากขอเท็จจริงและพฤติการณที่ปรากฏดังกลาว ผูรองจึงเห็นวา การดําเนินการของผูถูกรอง
ในการเปลี่ยนแปลงนายถวิล เปลี่ยนศรี จากการดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่น คงแหง ชาติ
ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํานั้น มิไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนแตอยางใด หากแตเปนกระบวนการที่เปนไปเพื่อประโยชนแกตัวผูถูกรองเอง แกเครือญาติ
ของผูถูกรอง ไมวาจะเปนพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร คุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร พลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ ตลอดจนพรรคเพื่อไทยที่ผูถูกรองสังกัด จากการที่สามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นไปดํารงตําแหนงผู บัญชาการตํารวจแหงชาติได ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นยัง มี
พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี อยูในตําแหนงดังกลาว ดังนั้น เมื่อปรากฏวาผูถูกร องในฐานะ
นายกรัฐมนตรีไดใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปแตงตั้งหรือโอน หรือทําใหนายถวิล
เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา โดยมีวัตถุประสงคที่จะเปดชองใหสามารถผลักดันใหพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ เครือญาติของผูถูกรองขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ การกระทําดังกลาว
จึง เป น การใช ส ถานะหรื อตํ า แหน ง การเปน นายกรัฐ มนตรี เข า ไปแทรกแซงเพื่ อประโยชน ข องตนเอง
ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ในเรื่องการแตงตั้ง หรือโอนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําและมิใชขาราชการการเมือง และในการใหขาราชการซึ่งมีตําแหนง หรือเงิน เดือนประจําและ
มิใ ช ข าราชการการเมื อ งพ น จากตํ า แหน ง โดยการกระทํ า ของผู ถู ก รอ งดั ง กล า วมิ ใ ช เ ปน การกระทํ า
ตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาและมิไดเปนไปตามที่กฎหมาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

บัญญัติ อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
อยางชัดแจง มีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัต ร นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ผูรอ งจึ ง ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ วินิ จฉั ยว า ผู ถูกร องกระทํ าการอัน ตอ งห ามตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๘ มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ ง (๗) และเมื่ อ ความเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ งสิ้ น สุ ด ลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ ง (๗) จึ ง เป น เหตุ ใ ห รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๐
วรรคหนึ่ง (๑) และจะตองดําเนินการแตงตั้งนายกรัฐ มนตรีคนใหมต ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒
และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม หรือไม
ประเด็น ที่ศาลรั ฐ ธรรมนูญ ตองพิจารณาเบื้องตน มีวา ศาลรั ฐ ธรรมนูญ มีอํา นาจรับ คํารองนี้
ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสาม
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความเปนรัฐมนตรี
สิ้น สุ ด ลงเฉพาะตัว เมื่อ ... (๗) กระทํ าการอั น ตอ งห ามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรื อ
มาตรา ๒๖๙ ...” มาตรา ๒๖๘ บัญญัติวา “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๖๖ มิไ ด เวน แต เปน การกระทําตามอํานาจหนาที่ ใ นการบริห ารราชการตามนโยบาย
ที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ และมาตรา ๒๖๖ บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
เขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม ในเรื่องดัง ตอไปนี้ ... (๒) การบรรจุ แตง ตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และ
เลื่อนเงินเดือนของขาราชการซึง่ มีตาํ แหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิน่
หรือ (๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน
หรือลูกจางของหนว ยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน ใหญ หรือราชการ
สวนทองถิ่น พนจากตําแหนง” โดยมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑
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และมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) ... ”
และมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา
หนึ่ง ในสิบ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหง สภา
ที่ตนเปนสมาชิกวา สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลง ... และใหประธานแหงสภา
ที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม”
ดังนั้น เมื่อผูรองซึ่งประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภา รวม ๒๘ คน ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา ไดเขาชื่อรองตอประธานวุฒิสภาวาความเปน
รัฐ มนตรีข องผูถูกรองสิ้น สุด ลงเฉพาะตัว ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบ
มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และประธานวุ ฒิ ส ภาส ง คํ า ร อ งดั ง กล า วมายั ง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย กรณี จึ ง เป น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ ง ประกอบ
มาตรา ๑๘๒ วรรคสาม และขอ กําหนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วา ดว ยวิ ธีพิจ ารณาและการทํา คําวิ นิจฉั ย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา คําชี้แจงแกขอกลาวเพิ่มเติม และเอกสารประกอบ สรุปได
ดังนี้
๑. ผู ถู ก ร อ งมิ ไ ด ก ระทํ า การใดอั น เป น การฝ า ฝ น รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) หรื อ มาตราอื่ น ใดอั น จะเป น เหตุ ใ ห ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องผู ถู ก ร อ ง
ตองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว การกระทําของผูถกู รองตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาว ไมถือเปน
การกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญตามที่ผูรองกลาวอาง และศาลรัฐธรรมนูญไมอาจมีคําวินิจฉัย
ตามคําขอของผูรองได เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี มีหนาที่ตามกฎหมายจะตองกําหนดนโยบาย
และทิศทางในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุดตอประเทศชาติและประชาชน นายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีและขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ สวนรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการในกระทรวง ตามมาตรา ๒๐ จึงตองยกเวนใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบังคับบัญชาและ
สั่งการผูปฏิบัติหนาที่ในระบบราชการและหนวยงานตาง ๆ โดยไมถือเปนการกาวกายหรือแทรกแซง
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แตอยางใด และการกระทําอันตองหามตามมาตรา ๒๖๖ และมาตรา ๒๖๘ นั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติ
หามไวเฉพาะตัวผูที่ใชสถานะหรือตําแหนงหนาที่เทานั้น และกําหนดผลทางกฎหมายไวเฉพาะตัวผูกระทํา
สว นคํ า ว า “ก า วกา ยหรื อ แทรกแซง” นั้ น ไม มี ก ารนิ ย ามไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย
แต เ มื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการตี ค วามของคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ไดเ คยให ความหมายไวว า เนื่ องจากรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวของไมไดนิยามคําวา “การกาวกายหรือแทรกแซง” จึงตองพิจารณาความหมาย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คําวา “กาวกาย” หมายความวา ลวงล้ํา เขาไป
ยุงเกี่ยวหนาที่ผูอื่น เหลื่อมล้ําไมเปนระเบียบ สวนคําวา “แทรกแซง” หมายความวา แทรกเขาไป
เกี่ยวของในกิจการของผูอื่น” และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นวา การกระทําในคดีนั้นไมไดกระทํา
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติไว และไมไดกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบาย
ที่ ไ ด แ ถลงไว ต อ รั ฐ สภา จึ ง เป น การกระทํ า อั น ต อ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๑) ดังนั้น การกระทําของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี อันจะถือวาเปนการกาวกาย
หรือแทรกแซง ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ นั้น ตองเปนการกระทําที่เปนการเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัตหิ นาที่ของผูอื่น อันมิใชอยูในอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เพราะการกระทําที่อยูในอํานาจหนาที่นอกจากจะไมถือวาเปนการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง ตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ แลว ยังถือวานายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีอํานาจกระทําได
ตามมาตรา ๒๖๘ โดยไมถือวาเปนการกระทําอันตองหามตามมาตรา ๒๖๖ ดวยเหตุนี้หากการกระทํา
ของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย
ใหอํานาจไว ยอมไมถือเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ สวนความสมบูรณ
ของการกระทําทางปกครองยอมเปนไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมาย รวมทั้ง การใชดุลพินิจ
ในการออกคําสั่งทางปกครองเปนเรื่องที่ถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได แตไมเกี่ยวของกับการใชสถานะ
หรือตําแหนงกาวกายหรือแทรกแซงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ แตอยางใด
๒. ขอเท็จจริง และผลแหง คดีต ามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีห มายเลขแดงที่
อ.๓๓/๒๕๕๗ ก็ ไ ม อ าจถื อ ได ว า ผู ถู ก ร อ งกระทํ า การอั น ต อ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ ดวยเหตุผลดังนี้
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(๑) เนื่ องจากการใชอํา นาจของผู ถูกรอง นอกจากเปน การใชอํานาจในทางการเมือ ง
ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดบกพรองขึ้นยอมตองมีความรับผิดชอบทางการเมืองแลว ยังเปนการใชอํานาจ
ในทางปกครองซึ่งอยูในอํานาจการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายโดยศาลปกครอง และเมื่อพิจารณา
อํานาจหนาที่ของผูถูกรองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา ๑๑ แลว เห็นไดวา เปนอํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล ที่ผูถูกรอง
ในฐานะเปนผูบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงและมีอํานาจหนาที่ในการสั่งใหขาราชการ
ซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี และอํานาจหนาที่ในการแตงตั้ง
ขาราชการ ประกอบกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๖/ว ๔ ลงวันที่
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี จึงเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกรองและคณะรัฐมนตรี
ที่สามารถดําเนินการไดตามกฎหมาย อันเปนการใชอํานาจทางปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
แมศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาวาการดําเนินการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย และมีคําสั่งเพิกถอน
ประกาศเกี่ยวกับการโอนยายดังกลาวแลว และกําหนดใหผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีดําเนินการ
ตามกฎหมาย เพื่อใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไดกลับสูตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติภายใน
๔๕ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษาก็ตาม กรณีดังกลาวก็เปนเรื่องของขอพิพาทในขอบเขตของกฎหมาย
ปกครอง และมาตรการเยียวยาแกไขปญหาอันเกิดจากการออกคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย
มิใชเปนเรื่องของการใชสถานะ หรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง
การแตงตั้งขาราชการอันอยูในขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ และมาตรา ๒๖๘ อีกทั้งภายหลังที่ศาลปกครองสูงสุด ไดมี
คํ า พิ พ ากษาแล ว สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี ห นั ง สื อ ที่ นร ๑๔๐๑.๒/๐๗๗๓ เมื่ อ วั น ที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๔ ที่อนุมัติรับโอนและแตงตั้งนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
มาแตง ตั้ง ใหดํารงตําแหนง ที่ป รึกษานายกรัฐ มนตรีฝายขาราชการประจํา และคณะรัฐมนตรีไ ดมีมติ
ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลว ดังนั้น คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจึงมีผลเสมือนวา นายถวิล
เปลี่ยนศรี ไมเคยถูกคําสั่งโอนยายจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเลย และเมื่อไดมี
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พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหน ายถวิล เปลี่ยนศรี กลับ เขาดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ถือวาผูถูกรองและฝายที่เกี่ยวของ
ไดปฏิบัติตามคําพิพากษาครบถวนแลว ทําใหขอพิพาทและการดําเนินมาตรการเยียวยาทางปกครอง
ไดยุติและเสร็จสิ้นลง อีกทั้งในอดีตที่ผานมาไดมีการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินตามที่
กฎหมายบัญญัติในการโอนยายผูดํารงตําแหนงดังกลาวมาแลวเชนเดียวกัน
(๒) ผูถูกรองมิไดใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรี เขาไปกาวกายหรือแทรกแซง
การแตงตั้งโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี กลาวคือ ภายหลังผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาล ไดแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศตอรัฐสภาแลว ผูถูกรองไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่
๑๔๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูถูกรอง
โดยใหพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี กํากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ
ในงานของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และมอบหมายและมอบอํานาจใหนางสาวกฤษณา สีหลักษณ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการในงานของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดังนั้น ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งที่ตองใหความยินยอมในการใหโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารง
ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ จึงไดแก พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น ในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๗ (๑) ส ว นผู มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี
ฝายขาราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงไดแก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนา
สวนราชการระดับกรมตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งคือ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี บุคคลดังกลาวจึงเปนผูมีอํานาจแตงตั้งโยกยาย นายถวิล เปลี่ยนศรี
มิใชผูถูกรองซึ่งเปนนายกรัฐมนตรี และแมจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนภายหลังตอจากนั้นจนกระทั่ง
ไดมีการประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจาก
ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติก็ตาม เห็นไดวา ในขั้นตอนการแตงตั้งโอนยายตําแหนงของ
นายถวิ ล เปลี่ย นศรี ผูถู กร องในฐานะนายกรัฐ มนตรี มิไ ด เป น ผู ดําเนิน การ แต เป น การดํ าเนิน การ
ของผูบัง คับ บัญชาซึ่ง มีอํานาจสั่ง บรรจุแ ละแตง ตั้งตามที่กฎหมายบัญ ญัติไ ว สว นขั้น ตอนการประชุม
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ใหความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แมผูถูกรองจะมีฐานะเปนหัวหนารัฐบาล และเปนประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี แตก็เปนการปฏิบัตหิ นาที่ตามปกติในการประชุมคณะรัฐมนตรี มิไดใชสถานะหรือตําแหนง
ของการเปน นายกรัฐ มนตรีใ นการสั่ง อนุมัติ โ ดยลําพัง แตอ ยางใด สว นการลงนามในคําสั่งหลังจากที่
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ และได มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง นั้ น ก็ เ ป น การดํ า เนิ น การ
ตามอํานาจหนาที่ปกติตามแบบพิธีการเทานั้น
(๓) ส ว นที่ ผู ร อ งอ า งในคํ า ร อ งว า ศาลปกครองสู ง สุ ด ได วิ นิ จ ฉั ย ไว อ ย า งชั ด แจ ง ว า
การกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อัน เปน การกระทําที่ไ มชอบดวยกฎหมายและ
ผูรองสรุปวา การกระทําของผูถูกรองในคดีดังกลาวนี้รับฟงเปนยุติวา มิไดเปนการกระทําตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ผูถูกรองเห็นวา การกลาวสรุปจากคําพิพากษาดังกลาวที่วินิจฉัยวา เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายวา มิไดเปนการกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติ นั้น เปนการสรุป
ที่ไมถูกตองทั้งขอเท็จจริง และขอกฎหมาย เนื่องจากไมปรากฏในคําฟองวาคําสั่งของผูถูกรองไมชอบ
ดวยกฎหมาย เพราะเปนคําสั่งที่ออกโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมไดกระทําตามที่
กฎหมายบัญญัติหรือไมถูกตองตามกฎหมายประการใด และแมคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษา
วาการกระทําของผูถูกรองเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบอันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่ง
แตก็มิไดพิพากษาวาการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะไมไดกระทําตามที่กฎหมาย
บัญ ญั ติ ห รื อ ไม ถู ก ต อ งตามกฎหมายแต ป ระการใด รวมทั้ ง การแต ง ตั้ ง โอนย า ยนายถวิ ล เปลี่ ย นศรี
ของผูที่เกี่ยวของก็มิใชเปนการกาวกายหรือแทรกแซงตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
และรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ก็ บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยไม ถื อ เป น การกระทํ า อั น ต อ งห า มตาม
มาตรา ๒๖๖ แตอยางใด
(๔) ขอกลาวหาของผูรองกรณีการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี วาเปน ไปเพื่อแตงตั้ง
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นั้น เปนขอกลาวหาที่ไมเปน
ความจริง ไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวอาง เนื่องจากการโอนยายดังกลาวเปนการดําเนินการ
ของพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ซึ่งไดแจงดวยวาจาใหผูถูกรองทราบถึงความจําเปนที่ตองโอนยาย
เพราะตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติควรเปนบุคคลที่รัฐบาลใหความไววางใจ แตนายถวิล
เปลี่ยนศรี ขณะปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
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ไดเกิด เหตุการณความรุน แรงจนมีป ระชาชนเสียชีวิต และบาดเจ็บ เปน จํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมี
การกระทําที่ไมเหมาะสมหลายอยาง และผูถูกรองไมไดโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี เพื่อใหมีการแตงตั้ง
พลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ เป น ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ แต เ ป น การดํ า เนิ น การ
ตามกฎหมายของผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง กล า วคื อ เมื่ อ มี ก ารโอนย า ยพลตํ า รวจเอก วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี
ผูบั ญชาการตํ ารวจแหง ชาติ ไปดํา รงตํ าแหน ง เลขาธิก ารสภาความมั่ น คงแหง ชาติ มีก ารแตง ตั้ง ให
พลตํ า รวจเอก เพรี ย วพั น ธ ดามาพงศ รองผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ซึ่ ง มี อ าวุ โ สลํ า ดั บ ที่ ๑
เปนผูรักษาราชการแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตอมา ก.ต.ช. ซึ่งมีผูถูกรองเปนประธานกรรมการ
โดยตําแหนง ไดมีการประชุมเพื่อมีมติแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
ซึ่งตามกฎหมายผูถูกรองตองเขาประชุมดวยตนเอง จะมอบหมายใหบุคคลอื่นมาประชุมแทนมิได และ
ผูถูกรองจะตองเปนผูเสนอชื่อขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจเอก เสนอตอ ก.ต.ช. เพื่อมีมติแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งในการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ที่ประชุม
ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
จึงเห็นไดวา การแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นั้น
เป น ไปตามขั้ น ตอนของกฎหมายทุ ก ประการ ข อ กฎหมายและข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการแต ง ตั้ ง
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เห็นไดวาขณะที่ไดรับการแตงตั้งนั้น
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีอาวุโสลําดับที่หนึ่ง
โดยในการประชุ ม ก.ต.ช. เมื่อ วัน ที่ ๑๙ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ ผูถู ก รอ งจึ ง ได เสนอชื่ อพลตํ า รวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ มีความประพฤติและผลงานดีเดน และ
มีคุณสมบัติครบถวนที่จะไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งที่ประชุม ก.ต.ช. ไดมีมติ
เปนเอกฉันท ๙ เสียง เลือกใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
โดยผูถูกรองและพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ไดงดออกเสียง และพลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ ไดเดินออกจากที่ประชุม
ทั้งนี้ ในการบริหารราชการแผนดินของผูถูกรองไดยึดมั่นประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก
มิไดดําเนินการเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น โดยขอกลาวอางดังกลาวไมเปนประเด็นในการพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดจึงยังมิไดมีการตรวจสอบพิสูจนความมีอยูจริงของขอเท็จจริงนั้น และยังไมเคย
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มีการวินิจฉัยวาผูถูกรองไดมีการกระทําเชนวานั้น ซึ่งผูถูกรองขอปฏิเสธวา ไมมีการกระทําดังที่มีการกลาวอาง
แตการโอนยายเปนไปเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินตามความรับผิดชอบของ
บุคคลที่เกี่ยวของและผูถูกรองทําตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติเพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
ประสบผลสําเร็จตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา
๓. คําขอของผูรองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเปนคําขอที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญไมอาจมีคําวินิจฉัยตามคําขอได ดวยเหตุผลดังนี้
(๑) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ (๒) รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงแลว ตั้งแตวันที่
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรมีผลบังคับใช แตคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
จึงเห็นไดวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงแลว พรอมกับรัฐมนตรี
คนอื่น ๆ ทั้งคณะ การที่ผูรองยื่น คํารองเพื่อขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยใหความเปน รัฐมนตรีข อง
ผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ยอมไมมีวัตถุแหงคดี คือ
ความเปน “รัฐมนตรี” ของผูถูกรองที่จะตองสิ้นสุดลงอีก ซึ่งเมื่อผูถูกรองพนจากความเปนรัฐมนตรีแลว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ จะใหมาพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๒ อีกไมได และ
จากแนวคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรณีดังกลาว จะเห็นไดวา ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งไมรับ
คํารองหรือมีคําสั่งใหจําหนายคดี แลวแตกรณี
(๒) เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ (๒) แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง
ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ซึ่ง เหตุแหง
การพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะตามมาตรา ๑๘๐ นั้น อาจมาจากเหตุหนึ่งเหตุใดตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) ก็ยอมทําใหรัฐ มนตรีทั้ง คณะตองพน จากตําแหน ง แลว และเมื่อพน จากตําแหนง ทั้ง คณะ
เพราะเหตุห นึ่งเหตุใดแลว จะใหพนจากตําแหนงทั้งคณะซ้ําอีกยอมไมไ ด สถานะทางกฎหมายของ
รัฐมนตรีภายหลังที่พนจากตําแหนงก็คือ ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘๑ เทานั้น
ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีความตอเนื่องไมใหเกิดปญหาอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน
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ในระหวางที่รอคณะรัฐมนตรีที่แ ตง ตั้ง ขึ้น ใหมเขารับหนาที่ เมื่อมีการยุบ สภาผูแ ทนราษฎร ซึ่งทําให
รัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงแลวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ (๒) ไมวาจะมีเหตุใด ๆ เกิดขึ้น
กับผูถูกรอง คณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหนาที่อยูก็ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปและดําเนินการใหมีผูปฏิบัติหนาที่
นายกรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงอีกมิได และ
การยื่นคํารองของผูรองเปนการยื่นโดยอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๘๒
วรรคสาม โดยมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ให ยื่ น ได ใ นกรณี ก ารสิ้ น สุ ด ความเป น รั ฐ มนตรี เ ฉพาะตั ว
ตามมาตรา ๑๘๒ (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง เทานั้น ดัง นั้น ผูรองจึงไมมีอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ที่จะรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง และศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวา รัฐมนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนง ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ เกี่ยวกับอํานาจศาลที่ไมไดกําหนดอํานาจศาลในกรณีนี้ไว
สวนขอที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลมนั้น ผูถูกรองขอเรียนวา ผูรองยื่นคํารองนี้โ ดยอาศัย
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
วินิจฉัยไดคือ ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม ผูรองไมมีอํานาจขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยใหตองดําเนินการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓
โดยอนุโลม ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยประเด็นนี้
ผูถูกรองยืน ยัน วา ผูถูกรองมิไ ดกระทําการใดอัน เปน การฝาฝน รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ หรือมาตราอื่นใด จึงขอใหยกคํารอง
ศาลรัฐ ธรรมนูญ พิจารณาคําร อง คํ าชี้แ จงแกข อกล าวหา คํา ชี้แ จงแก ขอกลา วหาเพิ่ม เติ ม
และเอกสารประกอบแลว จึงกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึง่ เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเนือ่ งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
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ประเด็ น ที่ ส อง การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งต อ งด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ประเด็นที่สาม เมื่อความเปน รัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการไตสวนพยาน โดยใหนายไพบูลย นิติตะวัน นางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร นายถวิล เปลี่ยนศรี และพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ยื่นบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง
หรือความเห็นตอศาล พรอมมาเบิกความตอศาล สวนพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รอยตํารวจเอก
เฉลิม อยูบํารุง และพลตํารวจเอก อชิรวิทย สุพรรณเภสัช ใหยื่นบัน ทึกถอยคํายืน ยัน ขอเท็จจริง
หรือความเห็นตอศาลแทนการมาเบิกความ ซึ่งสรุปไดดังนี้
๑. นายไพบูลย นิติตะวัน ชี้แจงวา คดีนี้ผูถูกรองมีความมุงหมายที่จะผลักดันใหเครือญาติของ
ผูถูกรองคือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ รองผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติในขณะนั้น
ซึ่งเปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พี่ชาย
ของผูถูกรอง ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ
จะเกษียณอายุราชการในวัน ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๕ กอนที่พลตํ ารวจเอก วิเชี ย ร พจนโ พธิ์ศ รี
จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๒. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ชี้แจงวา การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ผูถูกรองมิไดใช
สถานะหรื อตํา แหน ง ของการเป น นายกรั ฐ มนตรีใ นการสั่งอนุมัติ โ ดยลําพั ง แตเ ปน การปฏิบัติ ห นา ที่
ตามปกติของการประชุมคณะรัฐมนตรี และการดําเนินการดังกลาวก็ไมไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง
แตอยางใด เนื่องจากพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับการบริหารราชการ
และปฏิบัติราชการแทนผูถูกรอง ไดเปนผูพิจารณาและใชดุลพินิจเองทั้งสิ้น โดยพลตํารวจเอก โกวิท
วัฒ นะ ได แ จง ผูถู กร องก อนเข าประชุ ม คณะรัฐ มนตรีใ นวั น ที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ ว า ตํา แหน ง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงที่สําคัญ และตองเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน
สนองนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาได และเปนบุคคลที่รัฐบาลใหความไววางใจในการปฏิบตั ิหนาทีด่ วย
ที่ผานมาในการปฏิบัติหนาที่ของนายถวิล เปลี่ยนศรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนยอํานวยการ
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แกไขสถานการณฉกุ เฉิน มีการแสดงออกตอสาธารณะโดยไมเหมาะสมหลายประการ ดวยเหตุผลดังกลาว
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติโอนยา ยนายถวิล เปลี่ยนศรี ผูถูกรองจึงมิไดทักทวงแตอยางใด
สวนเหตุผลการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็เพราะเกี่ยวดวยความไววางใจในการปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ และเห็นวานายถวิล เปลี่ยนศรี มีความเหมาะสมในตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
มากกวา นอกจากนั้น พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ก็ไมขัดของ
และสมัครใจที่จะดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สวนในการแตงตั้งพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ นั้น ผูถูกรองดําเนิน การตามพระราชบัญ ญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยผูถูกรองเปนผูคัดเลือกบุคคลเสนอให ก.ต.ช. พิจารณา หาก ก.ต.ช. พิจารณาแลวไมใหความเห็นชอบ
ตามที่ผูถูกรองเสนอ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ก็ไมอาจไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติได ซึ่งผูถูกรองคัดเลือกจากความอาวุโส ความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน
ในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปนวาระแหงชาติเพื่อตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา
๓. นายถวิล เปลี่ยนศรี ชี้แจงวา กรณีการโอนยายตนไมเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรม
หรือเพื่อประโยชนทางราชการ แตเปนไปเพื่อทําใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลง
เพื่อใหสามารถโอนยายพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโ พธิ์ศรี ผูบัญ ชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้น
มาดํารงตําแหนงแทน และแตงตั้งใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติแทน
๔. พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ชี้แจงวา พยานเริ่มเขารับราชการตํารวจในตําแหนง
รองสารวัตร จนกระทั่งดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
และปลัดกระทรวงคมนาคม ตามลําดับ พยานมีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดที่ไดมีโอกาส
รับราชการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา พยานมีความตั้งใจวาจะรับราชการ
สนองเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการ อีกทั้งยังตั้งใจวาจะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ผูบั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ใ ห ดี ที่สุ ด จนเกษี ย ณอายุ ร าชการ และไม เ คยคิ ด ที่ จ ะย า ยไปรั บ ราชการ
ในตําแหนงอื่นใดอีก อยางไรก็ตาม พยานมีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดวา พยานจะไมยึดติด
กับตําแหนงหนาที่ราชการและจะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ
ประชาชน และองคก ร โดยพรอมที่จะปฏิ บัติห นาที่ต ามนโยบายรัฐ บาลภายใตกรอบกฎหมายและ
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ความถูกตอง ซึ่ง หากผูบังคับบัญ ชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ร าชการในตําแหนง ใดที่คิด วาจะเกิด ผลดี
ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม พยานมีความถนัดหรือความพึงใจในการดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เนื่องจากไดรับราชการตํารวจตั้งแตเริ่มตนชีวิตราชการ โดยไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย
เป น ระยะเวลา ๒๕ ป เ ศษ ซึ่ ง ถื อ เป น ความภาคภู มิ ใ จและเป น เกี ย รติ ป ระวั ติ สู ง สุ ด ในการทํ า งาน
สว นความรูสึกที่ปรากฏผานสื่อตาง ๆ ที่มีลักษณะเสียใจและน้ําตาคลอเกิดจากความเสียใจในฐานะ
ผูนําองคกรที่ไมสามารถกํากับดูแลการทํางานของบุคลากรในองคกรและมีการตําหนิติเตียนการทํางาน
ของตํารวจจนทําใหมีผลถึงความเชื่อถือ ความศรัทธาที่ป ระชาชนมีตอองคกรตํารวจและภาพลักษณ
ขององคกรตกต่ําในยุคที่ตนเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน พยานไมเคยยึดติดกับตําแหนงและ
เตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาที่อื่นหากเห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดดี
กอนการโอนยายไปดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่น คงแหง ชาติพยานไดมีการปรึกษาหารือกับ
พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ และกอนดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ พยานไดมี
โอกาสพบกับผูถูกรองหลายครั้ง แตไมเคยถูกตําหนิเรื่องงานหรือทาบทามใหโอนยาย รวมทั้งไมมีผูใด
เคยยื่นขอเสนอหรือใหคํามั่นเกี่ยวกับการโอนยายแตอยางใด
๕. พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ชี้แจงวา พยานดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีในขณะที่มี
การโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ผูถูกรองมอบหมายและมอบอํานาจหนาที่ใหพยานกํากับการบริหารราชการ
และสั่งและปฏิบัติราชการแทนในงานของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเปนสวนราชการในสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗
วรรคสอง (๘) ซึ่งกรณีการโอนยายแตงตั้งนายถวิล เปลี่ยนศรี เปนเรื่องของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้งตามกฎหมาย ไมใชเปนการดําเนินการของผูถูกรองโดยตรง และขอเท็จจริงก็ปรากฏวา ผูถูกรอง
ไมเคยสั่งการใหพยานโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี หรือสั่งการใหแตงตั้งพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี
ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติแตอยางใด แตเปนการดําเนินการของพยานซึ่งมีอํานาจ
ตามกฎหมายที่สามารถดําเนินการได
๖. รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง ชี้แ จงวา กระบวนการตามกฎหมายและข อเท็จจริง
เกี่ยวกับการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี พยานมิไดมีอํานาจดําเนินการหรือมีสวนเกี่ยวของใด ๆ ทั้งสิ้น
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รวมทั้งมิไดกาวกายหรือแทรกแซง สวนการแสดงความคิดเห็นที่ใหสัมภาษณสื่อมวลชนนั้น เปนความเห็น
สวนตัวของพยานไมเกี่ยวของกับผูถูกรอง
๗. พลตํารวจเอก อชิรวิทย สุพรรณเภสัช ชี้แจงวา กระบวนการแตง ตั้งผูดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมียศพลตํารวจเอก
เพื่อเสนอตอ ก.ต.ช. พิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่ง ก.ต.ช. ประกอบดวยขาราชการระดับสูงและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความอิสระในการพิจารณา จะใหความเห็นชอบหรือไมก็ได นายกรัฐมนตรี
เพียงผูเดียวไมสามารถที่จะผลักดัน ใหคณะกรรมการทุกทานมีความเห็น คลอยตามได หาก ก.ต.ช.
ไมเห็นชอบรายชื่อตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ นายกรัฐมนตรีก็จะตองกลับมาทบทวน ซึ่งถือเปนกระบวนการ
ในการถวงดุลอํานาจในการคัดเลือกแตงตั้ง นายกรัฐมนตรีเปนเพียงผูมีอํานาจในการคัดเลือกเบื้องตน
เทานั้น ดังนั้น การดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นายกรัฐมนตรีจะไมสามารถดําเนินการ
ไดแตเพียงผูเดียว
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามประเด็นที่กําหนดดังนี้
ประเด็นที่หนึง่ เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงเนือ่ งจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “รัฐมนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนง เมื่อ (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๒) อายุ
สภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก มาตรา ๑๘๑
บัญญัติวา “คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ...” มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เฉพาะตัว เมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือ
มีการรอการลงโทษ เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (๔) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ
ตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗๔ (๖)
มีพระบรมราชโองการใหพน จากความเปน รัฐมนตรีต ามมาตรา ๑๘๓ (๗) กระทําการอัน ตองหาม
ตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙ (๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอน
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ออกจากตําแหนง” และมาตรา ๑๘๒ วรรคสอง บัญญัติวา “นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ดวย”
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเหตุที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงแยกตางหากจากเหตุที่ความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคนสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว กลาวคือ ในกรณีที่ความเปน
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว นั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๘๒ ซึ่งมี ๙ เหตุ ตามมาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) และวรรคสอง ทั้งนี้ โดยไมมีบทบัญญัติใหผูที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแลว
ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอีกเลย ตางจากกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา ๑๘๑
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ โดยไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ความเปน
รัฐมนตรีไดสิ้นสุดลงไปแลวตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นยอมไมอยูในฐานะที่จะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
การพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง จึงเปน
คนละกรณีกับการที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
กลาวคือ เฉพาะการพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีทั้งคณะ ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง นั้น ยังมิได
ทําใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง เนื่องจาก
มาตรา ๑๘๑ บัญญัติใหยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใหมี
การยุบ สภาผูแ ทนราษฎรเมื่อวัน ที่ ๙ ธัน วาคม ๒๕๕๖ และรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง (๒) โดยไม มี เ หตุ ที่ ทํ า ให ค วามเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลง
ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง แตอยางใด การพน จากตําแหนง ดังกลาวจึงอยูในบัง คับรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ซึ่งบัญญัติใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
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จะเขารับ หนาที่ ซึ่งหมายความวายัง มิไ ดพนจากตําแหนงไปเปน การเด็ดขาด เพราะยังคงตองอยูใน
ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
ดังนั้น กรณีของผูถูกรองตามคํารองนี้ จึงแตกตางจากการที่ความเปนรัฐมนตรีหรือสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ และมาตรา ๑๐๖ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
เคยมีคําสั่งใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่บุคคลเหลานั้นสิ้นสุดการดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือดวยการลาออกจากตําแหนงกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ซึ่งมีคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
กลาวคือ คําสั่งที่ ๒๓/๒๕๕๑ ประธานวุฒสิ ภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
วา ความเปนรัฐมนตรีของนายวิรุฬ เตชะไพบูลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม คําสั่งที่ ๔/๒๕๕๓
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายมานิต นพอมรบดี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
หรือไม คําสั่งที่ ๖๓/๒๕๕๕ ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้ นสุดลง
เนื่องจากเปนบุคคลที่เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ เพราะทุจริต
ตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖
(๕) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๖) หรือไม คําสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองของ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยวา สมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีว ะ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรสิ้น สุด ลง เนื่องจากเคยถูกปลดออกจากราชการ กรณีจึงถือว าเปน บุคคล
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๐๒ (๖) และทําใหสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๐๖ (๕) หรือไม จะเห็น ไดวากรณีตามคําสั่ง ดังกลาวขางตน ทั้ง กรณีความเปนรัฐ มนตรีสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวหรือสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เปนกรณีที่ไมอยูในบังคับแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ที่ใหตองอยูในตําแหนงตอไป บุคคลเหลานั้นจึงไมมีอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติในตําแหนง
ที่สิ้น สุดลงแลวแตอยางใด แตการพน จากตําแหนง ของผูถูกรองในคดีนี้ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
ยังกําหนดใหตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

ประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา เมื่อผูถูกรองพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐
วรรคหนึ่ง (๒) แลว ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
เมื่อพิจารณาบทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดเหตุที่ทําให
รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเปน ๓ เหตุ คือ (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๘๒ หรือ (๒) อายุสภาผูแ ทนราษฎรสิ้น สุด ลงหรือมีการยุบ สภาผูแทนราษฎร หรือ
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก แลวเห็นวา มีการแบงแยกเหตุที่ทําใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงไว
อย า งชั ด เจน โดยเหตุ ต าม (๒) และ (๓) เมื่ อ รั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะพ น จากตํ า แหน ง รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๘๑ บั ญ ญั ติ ใ ห ค ณะรั ฐ มนตรีที่ พ น จากตํ า แหน ง รวมทั้ ง นายกรั ฐ มนตรี ต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตกรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) เนื่องจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๘๒ คณะรัฐมนตรีที่ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป ตามมาตรา ๑๘๑ จนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่นนั้ ไมรวมถึงนายกรัฐมนตรีดวย เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐
วรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) (๒)
(๓) (๔) (๕) (๗) หรื อ (๘) ให ดํ า เนิ น การตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุ โ ลม
ดวยการดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม ซึ่งหมายความวา เมื่อความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรั ฐ มนตรี สิ้น สุด ลงตามรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ นายกรัฐ มนตรีจ ะยั งคงอยู ในตํ าแหน ง
เพื่อ ปฏิ บัติห นา ที่ต อไปไม ไ ด เนื่อ งจากเหตุ ที่รั ฐ ธรรมนูญ กําหนดให ความเปน รัฐมนตรีสิ้ น สุด ลงตาม
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง นอกจากกรณีตายและลาออกแลว ลวนเปนกรณีที่บุคคลผูดํารงตําแหนงนั้น
ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม ซึ่งถือเปนกรณีรายแรงจนถึงขนาดเปนผล
ใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงจะคุมครองประโยชนสาธารณะ
หรื อ ประโยชนม หาชน มิ ให บุ ค คลที่ ข าดคุณ สมบั ติ มี ลัก ษณะต อ งห า มหรื อกระทํ า การอัน ต องห า ม
มาปฏิบั ติห นาที่ ในตํา แหน ง นายกรัฐ มนตรี หรือ รัฐ มนตรีอั น เปน ตําแหน ง สํ าคัญ โดยเฉพาะตํ าแหน ง
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดในฝายบริหารตอไปอีก
สํา หรั บ กรณีค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องนายกรัฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว นั้ น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เคยมีคําวินิจฉัยไวแลว คือ คําวินิจฉัยที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งวินิจฉัยวา
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นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ มีผลให
ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และ
เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง จึงเปนเหตุ
ใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตดวยความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ จึงยังคงอยู
ในตํ าแหน ง เพื่ อปฏิบั ติห นาที่ ตอ ไปจนกวา คณะรั ฐ มนตรี ที่ตั้ ง ขึ้ น ใหมจ ะเขารั บ หนา ที่ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๘๑ และคํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๒๐/๒๕๕๑ ลงวั น ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๑ ซึ่ ง วิ นิ จ ฉั ย ให ยุ บ
พรรคพลังประชาชน และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลั ง ประชาชนซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู ใ นขณะที่ ก ระทํ า ความผิ ด เป น ระยะเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘
วรรคสี่ ซึ่งผลของคําวินิจฉัยนี้ ทําใหน ายสมชาย วงศสวัสดิ์ กรรมการบริห ารพรรคพลังประชาชน
ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยูในขณะนั้นตองสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ ง (๕) เนื่ อ งจากเป น บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะต อ งห า มมิ ใ ห ใ ช สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร แตรัฐมนตรีที่ความเปนรัฐมนตรีมิไดสิ้นสุดลงยังคงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับ หนาที่ จึงเห็น ไดวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ
ดังกลาว สอดคลองกับหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง ซึ่งเปนผลให
นายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลววาความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ไมอาจที่จะอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีไดตอไป จึงเห็นวา กรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อมีการยุบ
สภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีทุกคนยังไมสิ้นสุดลง เพราะยังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อมีเหตุตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญตองมีคําวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
(๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง ดังนั้น กรณีตามคํารองนี้ จึงแตกตางกับการสิ้นสุดจากตําแหนง
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําสั่งใหจําหนายคํารองภายหลังจากที่ความเปน
รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของบุคคลเหลานั้นสิ้นสุดลงกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
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เพราะกรณีดังกลาวผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลานั้นไมมีหนาที่จะตองปฏิบัติในตําแหนงที่สิ้นสุดลง
แลวแตอยางใด ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๑๘๒ มีเจตนารมณมุงคุมครองประโยชนสาธารณะหรือ
ประโยชนมหาชนมิใหบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติ มีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม ดํารงตําแหนง
นายกรัฐ มนตรี หรือรัฐมนตรี มาปฏิบัติหนาที่อัน มีความสําคัญตอการบริห ารราชการแผนดิน และ
เพื่อคุมครองมิใหมีการละเมิด บทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนูญ มาตรานี้ เพื่อใหบ ทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนูญ
มีความศักดิ์สิทธิ์ รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดกลไกในการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
โดยกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่นี้ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม
ดังนั้น เมื่อผูรองยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจและชอบที่จะรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย และมีปญหาที่ตองพิจารณาตอไป
ในประเด็นที่สองวา การกระทําของผูถูกรองตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖
(๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
ข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมายตามที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด ได วิ นิ จ ฉั ย เป น ที่ สุ ด ไว ใ นคํ า พิ พ ากษา
ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดําที่ อ.๙๙๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๓/๒๕๕๗ เปนขอเท็จจริง
และขอกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้ คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวยอมมีผลผูกพัน
ผูถูกรองซึ่งเปนคูความในคดีดังกลาวเปนอันเด็ดขาด มิอาจกลาวอางโตแยงเปนอยางอื่นได จึงชอบที่
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะต อ งรับ ฟ ง มาใช เ ปน ฐานตั้ ง ต น ประกอบการตรวจค น หาความจริ ง และความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญในคดีนี้ตอไป
ขอเท็จจริง เบื้องตน ปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่งเกี่ยวกับคดีนี้วา ผูฟองคดี
(นายถวิล เปลี่ยนศรี) ดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนมา
ตอมาคณะรัฐ มนตรีโ ดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ (นางสาวยิ่งลักษณ ชิน วัต ร) ไดแ ถลงนโยบายตอรัฐสภา
เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ จากนั้ น สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี ห นั ง สื อ ลั บ มาก
ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวั น ที่ ๔ กัน ยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปน วัน อาทิต ย) ถึ ง รัฐ มนตรีป ระจํ า
สํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) แจงวา สํานักนายกรัฐมนตรีมีตําแหนงที่ปรึกษา
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นายกรัฐ มนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริห ารระดับสูง) ตําแหนงเลขที่ ๖ วางอยู เห็นควรให
ความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนผูฟองคดีมาดํารงตําแหนงดังกลาว และดําเนินการขอทาบทาม
ขอรับความเห็นชอบและยินยอมการโอนผูฟองคดีจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)
ในฐานะรั ฐ มนตรีเ จ าสั ง กัด ของหน ว ยงานที่ ผู ฟอ งคดี สัง กั ด อยู รั ฐ มนตรี ป ระจํา สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี
(นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ไดเห็นชอบการรับโอนผูฟองคดีในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปนวันจันทร)
ตามที่เสนอ โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่
๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวารัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี เห็นชอบและมีค วามประสงคจะขอรับ โอนผูฟองคดีมาแตง ตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีไดลงนาม
เห็นชอบการใหโอนผูฟองคดีในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอใหนําเสนอคณะรัฐ มนตรีเปน วาระทราบจรในวันที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไดอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐ มนตรีต ามที่เสนอ ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีไ ดมีห นัง สือ
ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจงวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวัน ที่ ๗ กัน ยายน ๒๕๕๔ ใหผูฟองคดีไ ปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางกอน โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ตอมา
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองทุกขเปนหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คณะกรรมการ
พิทักษร ะบบคุณธรรม) ซึ่ง ตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๔
ให ผู ฟ อ งคดี พ น จากตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สํ า นั ก งาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
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และตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก วิเชียร
พจน โ พธิ์ ศ รี พ น จากตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ และแต ง ตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนง เลขาธิ ก าร
สภาความมั่นคงแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพลตํารวจเอก เพรียวพัน ธ ดามาพงศ พน จากตําแหน ง รองผูบัญ ชาการ
ตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
ตามลําดับ
นอกจากนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยขอเท็จจริงอีกวา แมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะ
หัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคจะมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียน สับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหนาที่
ของขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแถลงไว
ตอรัฐสภา และแมวาผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ปฏิบัติราชการรับผิดชอบงานดานความมั่นคง
ของประเทศจะตองเปนผูซึ่งไดรับความไววางใจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาจะสามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ดานความมั่นคงของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม แตการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ นอกจากจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวแลว ยังจะตองคํานึงถึง
วัตถุประสงคของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายอีกดวย นอกจากนี้ การใชอํานาจดุลพินิจ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการโอนผูดํารงตําแหนงหัวหนาสว นราชการระดับกรมหรือระดับกระทรวง
ไปดํารงตําแหนงอื่น ก็จะตองมีความเหมาะสมและเปนธรรมแกผูดํารงตําแหนงดังกลาวดวย
อีกทั้งขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนและบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูรองวา
คดีนี้ผูถูกรองมีความมุงหมายที่จะผลักดันใหเครือญาติของผูถูกรองคือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร พี่ชายของผูถูกรอง ขึ้นดํารงตําแหนงเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากกําหนด
เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเปนกําหนดเวลาเกษียณอายุกอนที่พลตํารวจเอก
วิเชียร พจนโพธิ์ศรี จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งสอดคลองกับบันทึกถอยคํา
ยืนยันขอเท็จจริงและความเห็นของนายถวิล เปลี่ยนศรี ในฐานะพยานวา กระบวนการในการโอนยายพยาน
นั้น ไมเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรมหรือเพื่อประโยชนทางราชการ แตเปนไปเพื่อทําใหตําแหนง
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เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติที่พยานครองอยูวางลง เพื่อใหสามารถโอนพลตํารวจเอก วิเชียร
พจนโพธิ์ศรี ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้นมาดํารงตําแหนงแทน และเปดชองใหสามารถแตงตั้ง
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทน โดยพยานยืนยัน
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๘๔๗/๒๕๕๖ ศาลปกครอง
สูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๓/๒๕๕๗
สวนฝายผูถูกรองไดใหถอยคําเพิ่มเติมวาการโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ผูถูกรองมิไดใชสถานะ
หรือตําแหนงของการเปนนายกรัฐมนตรีในการสั่งอนุมัติโ ดยลําพัง แตเปน การปฏิบัติหนาที่ตามปกติ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี และการดําเนินการดังกลาวก็ไมไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรองแตพลตํารวจเอก
โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับการบริหารราชการและปฏิบัติราชการแทนผูถูกรอง
เปน ผูพิจารณาและใชดุลพินิจทั้งสิ้น และผูถูกรองไดใหถอยคําอีกวา พลตํารวจเอก โกวิท วัฒ นะ
ไดแจงผูถูกรองกอนเขาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ วา ตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่ น คงแห ง ชาติ เ ป น ตํ า แหน ง ที่ สํ า คั ญ และต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ ง าน
สนองนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาได และเปนบุคคลที่รัฐบาลใหความไววางใจในการปฏิบตั ิหนาทีด่ วย
ที่ผานมานายถวิล เปลี่ยนศรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
แสดงออกตอสาธารณะในการปฏิบัติหนาที่โดยไมเหมาะสมหลายประการ ดวยเหตุผลดังกลาวในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งผูถูกรองก็มิไดทักทวงแตอยางใด สวนเหตุผล
การยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็เพราะเกี่ยวดวยความไววางใจ และเห็นวานายถวิล เปลี่ยนศรี มีความเหมาะสม
ในตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพราะเปนผูมีความรูความสามารถที่จะใหคําปรึกษาแกนายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการตัดสินใจ แตไมอาจลวงรูถึง
การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี และไมอาจนําความลับไปเปดเผยได
นอกจากนั้น ผูถูกรองยังใหถอยคําตอไปวา พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ก็ไมขัดของ
และสมัครใจในการมาดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สวนในการแตงตั้งพลตํารวจเอก
เพรียวพันธ ดามาพงศ นั้น ผูถูกรองกระทําการตามพระราชบัญ ญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยผูถูกรองเปนผูคัดเลือกบุคคลเสนอให ก.ต.ช. พิจารณา หาก ก.ต.ช. พิจารณาแลวไมใหความเห็นชอบ
ตามที่ผูถูกรองเสนอพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ก็ไมอาจไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการ
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ตํารวจแหง ชาติไ ด ซึ่ง ผูถูกรองคัด เลือกจากความอาวุโ ส ความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน
ในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปนวาระแหงชาติเพื่อตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา
สวนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ในฐานะพยาน ไดใหถอยคํายืนยันขอเท็จจริงและ
ความเห็นวา พยานจบการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร ดานบริหารธุรกิจ และดานกฎหมายเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ยังจบหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง และหลักสูตรผูบริหาร
กระบวนการยุ ติ ธ รรมระดั บ สู ง โดยเข า รั บ ราชการตํ า รวจเริ่ ม ตั้ ง แต ตํ า แหน ง รองสารวั ต รแผนก ๕
กองกํากับการสืบสวนพระนครเหนือ รองสารวัตรแผนกศึกษาอบรม กองกํากับการนโยบายและแผน
กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล รองสารวัตรแผนก ๑ กองกํากับการสืบสวน
พระนครใต ผูชวยนายเวรอธิบดีกรมตํารวจ จากนั้นไดดํารงตําแหนงนายตํารวจราชสํานักประจํา มาโดยตลอด
ตอมาจึงดํารงตําแหนงประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(ฝายความมั่นคง) ที่ปรึกษา สบ ๑๐ (ดานความมั่นคงและกิจการพิเศษ) รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(งานบริหาร ๑) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และปลัดกระทรวงคมนาคม
ตามลําดับ พยานมีความภาคภูมิใจและเปน เกียรติป ระวัติสูง สุด ที่ไ ดมีโอกาสรับราชการปฏิบัติห นาที่
ในตําแหนงหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา พยานมีความตั้งใจวาจะรับราชการสนองเบื้องพระยุคลบาท
ตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการ และไมเคยคิดที่จะยายไปรับราชการในตําแหนงอื่นใดอีก อีกทั้ง
ยั ง ตั้ ง ใจว า จะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ใ ห ดี ที่ สุ ด จนเกษี ย ณอายุ ร าชการ
อยางไรก็ตาม พยานมีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดวาพยานจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่
ราชการและจะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ ประชาชน และ
องคกร โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง ซึ่งหาก
ผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม
พยานมีความถนัดหรือความพึงพอใจในการดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากไดรับ
ราชการตํารวจตั้งแตเริ่มตนชีวิตราชการ โดยไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย เปนระยะเวลา
๒๕ ปเศษ ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติสูงสุดในการทํางาน สวนความรูสึกที่ปรากฏ
ผานสื่อตาง ๆ ที่มีลักษณะเสียใจและน้ําตาคลอเกิด จากความเสียใจในฐานะผูนําองคกรที่ไมสามารถ
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กํากับดูแลการทํางานของบุคลากรในองคกรและมีการตําหนิติเตียนการทํางานของตํารวจจนทําใหมีผลถึง
ความเชื่อถือ ความศรัทธาที่ประชาชนมีตอองคกรตํารวจและภาพลักษณขององคกรตกต่ําในยุคที่ตนเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน พยานไมเคยยึดติดกับตําแหนงและเตรียมพรอมสําหรับการไปทําหนาที่อื่น
หากเห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดดี กอนการยายไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติพยานไดมีการปรึกษาหารือกับพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ แตไมเคยมีการพูดคุย
หรือปรึกษาหารือกับนายถวิล เปลี่ยนศรี และกอนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
พยานไดมีโอกาสพบกับนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง แตไมเคยถูกตําหนิเรื่องงานหรือทาบทามใหยาย รวมทั้ง
ไมมีผูใดเคยยื่นขอเสนอหรือใหคํามั่นแตอยางใด สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมในขณะนั้นเปนผูทาบทาม แตก็ไมไดใหคํามั่นอะไรไวแตประการใด
เมื่อพิจารณาประกอบกันแลว ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา ผูถูกรองไดมีสวนในการดําเนินการ
โยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี และใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหง ชาติ โดยเปน ผูอนุมัติใหนําเรื่องดัง กลาวเสนอตอคณะรัฐ มนตรีเพื่ออนุมัติในวัน ที่ ๖ กัน ยายน
๒๕๕๔ ทั้งผูถูกรองไดรวมประชุมคณะรัฐมนตรีและรวมลงมติอนุมัติใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจาก
ตําแหนง ดว ย เมื่อไดรับอนุมติจากคณะรัฐ มนตรีแลว ผูถูกรองก็ไ ดออกคําสั่ง สํานักนายกรัฐ มนตรีที่
๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ถึงแมผูถูกรองจะอางวาการดําเนินการดังกลาวมิไดเกิดจากการริเริ่มของผูถูกรอง แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏ
ชัดเจนวา ผูถูกรองมีสวนกระทําการในเรื่องนี้ดว ยหลายอยางหลายประการ ก็ยอมเปน การกาวกาย
หรือแทรกแซงในการโยกยายขาราชการประจํา หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยตรงอยูแลว
หาจําตองเขาไปเปนผูริเริ่มแตอยางใดไม
ป ญ หาที่ ต อ งวิ นิ จ ฉั ย มี ว า การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ ง ต อ งด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๘
ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) หรือ (๓) อันจะเปนการทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม
พิจารณาแลว เห็น วา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
เปนบทบัญญัติในหมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนที่ ๒ การกระทําที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน โดยบัญญัติวา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไปกาวกาย
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หรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ในการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ ซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือการใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง เวนแตเปนการกระทํา
ตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อเปนหลักประกันแกเจาหนาที่ของรัฐจากการถูกแทรกแซงทางการเมือง
เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่เทานั้น หลักการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) นี้
มาตรา ๒๖๘ บัญญัติใหนําไปใชบังคับแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในฐานะฝายบริหารดวย หลักการ
ตามมาตรา ๒๖๖ บัญญัติหามฝายนิติบัญญัติเขามากาวกายหรือแทรกแซงการทําหนาที่ การบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน และการพนจากตําแหนงของขาราชการประจํา
สวนตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถือวาเปนฝายบริหารก็จะถูกหามการใชอํานาจในลักษณะทํานอง
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนไปโดยชอบ ปองกันมิใหเกิด
การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน อันจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมซึ่งยากตอการตัดสินใจ
ทําใหตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสาธารณะ เมื่อผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองคํานึงถึงประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสาธารณะ การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัว
กับประโยชนสาธารณะอันเนื่องมาจากการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชน
สวนตัวจะไดมาจากการเสียไปซึ่งประโยชนสาธารณะ อยางไรก็ดี มาตรา ๒๖๘ ก็ไดบัญญัติขอยกเวนไว
หากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา หรือตามที่
กฎหมายบัญญัติ เหตุที่มาตรา ๒๖๘ มีขอยกเวนใหแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเชนนี้ เนื่องมาจาก
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองกําหนดนโยบาย และทิศทาง
ในการบริหารประเทศใหเกิดผลดีที่สุดตอประเทศชาติและประชาชน จึงจําเปนตองยกเวนใหมีอํานาจ
บัง คับ บัญ ชา และมีอํานาจสั่ง บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่ อนตําแหนง เลื่อนเงิน เดือน และ
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การใหพนจากตําแหนงของผูปฏิบัติหนาที่ในระบบราชการได โดยไมถือวาเปนการกาวกายหรือแทรกแซง
การทําหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานในสังกัดแตอยางใด
บทบัญ ญัติทั้ง สองมาตราดัง กลาวขางตนไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสว นที่เกี่ยวกับการขัดกัน
แหงผลประโยชน ซึ่งการขัดกันแหงผลประโยชนในนานาอารยประเทศนั้นถือเปนเรื่องที่ผิดตอกฎหมาย
และตอจริยธรรม ขัดตอหลักความเปนธรรมและระบบการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น การกระทําของ
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจึงจําตองกระทําการตามหลักของความชอบดวยกฎหมายเสริม
เขากับหลักของความสุจริต โดยการใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไวในการบริหารประเทศ
เพื่อประโยชนสาธารณะและประโยชนของประชาชนทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการแตงตั้งโยกยาย
ขาราชการประจําถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ โดยเริ่มตั้งแตการสรรหา
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขามารับการแตงตั้งโยกยาย หากการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐขาดประสิทธิภาพ
ก็ยอมสงผลกระทบตอการบริหารงานดานอื่นทั้งหมด นอกจากนี้ การแตงตั้งโยกยายบุคคลในตําแหนงตาง ๆ
ตองสอดคลองกับระบบธรรมาภิบาลดวย กลาวคือ ควรมีกรอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยายขาราชการ
โดยใชหลักความรู ความสามารถ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นเปนสําคัญ และ
ยึดหลักความโปรงใสตรวจสอบไดโดยมีขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน เพื่อสรางความสมดุลของความสัมพันธ
เชิงอํานาจระหวางขาราชการการเมืองกับขาราชการประจํา รวมทั้งยึดหลักคุณธรรมเปนแนวทางกําหนด
หลักเกณฑการโยกยายแตงตั้งขาราชการในระบบธรรมาภิบาลตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๙
และเปนไปตามหลักความรับผิดชอบในการกระทํา และยอมตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดในมาตรา ๔๒ (๒) (๓) และ (๕) ใหการจัดระเบียบ
ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติดังกลาว ตองคํานึงถึงระบบคุณธรรม โดยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะของงาน โดยไมเลือก
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอื่น
แกขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และ
จะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัด พรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได ประกอบกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมืองดวยเชนกัน
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นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติจํากัดอํานาจของเจาหนาที่รัฐทุกระดับ ตองเปนไปตาม
หลักนิติธรรมในมาตรา ๓ วรรคสอง วา การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรมดวย จะกระทําไปตามอําเภอใจ
โดยมีผลประโยชนทับซอนหรือมีวาระซอนเรนอันเปนการกระทําโดยไมสุจริตหาไดไม
จากบทบัญญัติกฎหมายและหลักการดังกลาวขางตน มีประเด็นที่ตองพิจารณาวา การดําเนินการ
จนมีผลใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ตองพนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และไปดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี และมีการแตงตั้งโยกยาย
ใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี จากตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติแทนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากนั้นจึงมีการแตงตั้ง พลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ ขึ้ น ดํ า รงตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ แ ทน ถื อ เป น การใช ส ถานะหรื อ ตํ า แหน ง
นายกรัฐมนตรีของผูถูกรองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงในเรื่องการแตงตั้ง โยกยาย โอน และการใหพนจาก
ตําแหนงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแหง ชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คําเบิกความดวยวาจา
และบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงเปนหนังสือประกอบกันแลว เห็นวา ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนกระทําการ
เกี่ยวของกับการใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และไปดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีกระบวนการเริ่มตน
จากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีบันทึกขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๒๔๑๘ ลงวัน ที่
๔ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) แจงวา
เห็นควรใหความเห็นชอบ และยินยอมการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี และดําเนินการขอทาบทามขอรับ
ความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรี
เจาสังกัดของหนวยงานที่นายถวิล เปลี่ยนศรี สังกัดอยู และกอนที่นางสาวกฤษณา สีหลักษณ จะพิจารณา
ใหค วามเห็น ชอบการโอนในวัน ที่ ๕ กัน ยายน ๒๕๕๔ สํานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีไ ดมีบัน ทึ ก
ขอความ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กัน ยายน ๒๕๕๔ ถึงรองนายกรัฐมนตรี
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(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) แจงวารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ)
ไดพิจารณาใหความเห็น ชอบและยินยอมการรับ โอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่ป รึก ษานายกรั ฐ มนตรีฝ า ยข าราชการประจํ า ตํ า แหนง เลขที่ ๖ สํา นัก เลขาธิ การนายกรัฐ มนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏหลักฐานการใหความเห็นชอบการรับโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ของรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ไมตรงกับ
ขอความที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําเสนอตอพลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ ตามบันทึกขอความ ลับมาก
ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเปนวันอาทิตย) ระบุวา รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) ไดใหความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนแลว
ซึ่งไมเปนไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติจึงเปนการแจงขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือ
มีลักษณะเปนการปกปด ความจริงที่ควรแจง ใหอีกฝายทราบ เพื่อพิจารณายิน ยอมใหโ อน แมตอมา
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ)
จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบก็ตาม ประกอบกับขอเท็จจริงเปนที่รูกันโดยทั่วไปวา วันที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๔ เปนวันอาทิตยซึ่งเปนวันหยุดทําการประจําสัปดาห แตการที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ) และรองนายกรัฐมนตรี
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) เพื่อขอความเห็นชอบและยินยอมใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี โดยปรากฏ
ขอเท็จจริงตอมาวา รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๒
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระทราบจร
ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยผูถูกรองเปนผูอนุมัติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ ตอมา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ลับมาก ที่ นร ๐๕๐๘/๑๘๖๑๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๔ แจง ว าคณะรัฐ มนตรี ไ ดมี มติเมื่ อวัน ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๕๔ อนุมั ติต ามที่สํา นักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเดิมและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใหมตอไป และผูถูกรองไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
ใหน ายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหไ ดรับ เงินเดือนทางสังกัด เดิม
ไปพลางกอน โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๔๐๒
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ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ แจงคําสั่งดังกลาวใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ทราบ นั้น เห็นวา เปนการดําเนินการ
ในการขอรับโอน ขอทาบทาม ขอรับความเห็นชอบ และขั้นตอนการนําเสนอ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
อนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ รวมทั้งการที่ผูถูกรองไดมีคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีใชระยะเวลาเพียงสี่วัน แสดงใหเห็นวาเปนการดําเนินการอยางเรงรีบ
ผิด สัง เกต เปน การกระทําโดยรวบรัด ปราศจากเหตุผลอัน สมควรที่จะตองดําเนิน การอยางรวดเร็ว
ทั้งยังปรากฏการใหขอมูลอันเปนเท็จ ใหเห็นเปนพิรุธ โดยปรากฏวาภาพถายเอกสารราชการสําคัญไดแก
บันทึกขอความของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๑.๒/๘๓๐๓ ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
เรียกมาจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบุวันที่ที่ทําหนังสือดังกลาวเปนวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
แตภาพถายบัน ทึก ขอความฉบับ เดียวกันที่ไดมาจากนายถวิล เปลี่ยนศรี กอนหนานั้นกลับ ระบุวัน ที่
เปนวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งแสดงวาภาพถายเอกสาร ๒ ฉบับนี้ ตองมีการแกไขวันที่ที่ทําเอกสาร
ใหผิดเพี้ยนไปจากความจริงโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อปกปดความจริงที่มีความขัดแยงกันอยูในกระบวนการ
ขอความเห็น ชอบนี้ กรณีจึง สอแสดงใหเห็ น ถึงความไมเ ปน ปกติ ของการดําเนิ น การอั น เปน การพิรุ ธ
อยางโจง แจง จึง เปนการดําเนินการที่ไ มชอบดว ยกฎหมาย เมื่อการกระทําดัง กลาวเปนไปในทางที่
เอื้อประโยชนใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเปนญาติของผูถูกรอง มีโอกาสขึ้นดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ การกระทําของผูถูกรองจึงมีลักษณะเปนการใชอํานาจในตําแหนง โดยมี
ผลประโยชนทับซอนและมีวาระซอนเรน ถือไดวาเปนการกระทําโดยไมสุจริต การดําเนินการดังกลาว
จึงไมชอบดวยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง อีกประการหนึ่งดวย
เมื่อพิจารณาเหตุผลที่แ ท จริง ในการยายนายถวิ ล เปลี่ยนศรี ซึ่ง ผูถู กรองอางว า ผูถูกรอ ง
ในฐานะหัวหนารัฐบาล ไดแถลงนโยบายในการบริหารประเทศตอรัฐสภา โดยนโยบายความมั่นคงของรัฐ
ถือเปนนโยบายเรงดวน ที่ผูถูกรองแถลงตอรัฐสภาวาจะตองเรงดําเนินการภายในปแรกของการเขาบริหาร
ราชการแผน ดินและเปนหนาที่ของผูถูกรองในการกําหนดหรือใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่ อใหบ รรลุ
เปาหมายของนโยบายตาง ๆ ตามที่ไ ดแ ถลงตอรัฐ สภา ดังนั้น ผูถูกรองจึง มีความตองการบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
ความมั่นคงเพื่อมาชวยปฏิบัติราชการในฝายนโยบายใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานดานความมั่นคงของประเทศ
และเห็นวานายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติมีคุณสมบัติครบถวน
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ตรงตามความตองการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีหนังสือขอรับโอน ขอทาบทาม และขอรับ
ความเห็นชอบใหโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี มาดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นั้น พิจารณาแลวเห็นวา ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบมากกวาตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและเมื่อพิจารณาในภาพรวม
ของการใชอํานาจทั้งในทางบริหารและบังคับบัญชาแลว ตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
นอกจากตองกํากับดูแลและบริหารราชการภายในหนวยงานทีร่ ับผิดชอบแลว ยังสามารถใหคําปรึกษาและ
เสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองไดโดยไมจําตองแตงตั้งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐ มนตรีแตอยางใด สวนตําแหนง ที่ปรึกษานายกรัฐ มนตรีนั้น แมจะมีห นาที่ใหคําปรึกษาและ
เสนอแนะความเห็นแกผูถูกรองก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงสถานการณปฏิบัติงานจริงแลว ยอมไมอาจใช
อํานาจบริหาร รวมถึงการบังคับบัญชาขาราชการไดดังเชนการดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เพราะตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจและหนาที่
อยางกวางขวางทั้งตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยสภาความมั่นคง
แหง ชาติ แตตํา แหนง ที่ป รึกษานายกรัฐ มนตรีฝายขาราชการประจํานั้น มีเพียงหนาที่ใหคําปรึกษา
และเสนอแนะแกผูบังคับบัญชาคือ รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) เฉพาะในงาน
ที่ไ ด รับ มอบหมายเทา นั้น ประกอบกับ ขอ เท็ จจริง ปรากฏว า เลขาธิ การนายกรั ฐ มนตรี ไ ดมี ห นั ง สื อ
ที่ สบก.(กบค.) ๒๔๖๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงผูถูกรอง ความวา สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว เห็นควรใหนายถวิล เปลี่ยนศรี อยูในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี
(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) และมอบหมายใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานความมั่นคงของประเทศ
ในการอํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติกับหนวยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกันและมีบูรณาการและเสนอแนะ
และจัดทํานโยบาย อํานวยการ พัฒนา ประสานการจัดการและติดตามประเมินผลดานการขาวกรอง
การตอตานการขาวกรอง การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
นโยบายอํานวยการขาวกรอง การพัฒนาองคกรขาวกรองและการตอตานการขาวกรอง รวมทั้งการปฏิบัติ
ราชการดานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูถูกรองรับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการตอไปตามที่เสนอ
และตามคําสั่งสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง
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มอบหมายใหที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํารับผิดชอบปฏิบัติราชการ ใหนายถวิล เปลี่ยนศรี
รับผิดชอบการติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา เกี่ยวกับนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน นโยบายพั ฒ นาระบบประกั น สุ ข ภาพ การดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ด า นการค า
การลงทุน และความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศ เห็นไดวา เหตุผลตามขออางของผูถูกรอง
ยังไมเพียงพอจะรับฟงไดวา การออกคําสั่งใหนายถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนไปเพื่อประโยชนแกราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงไวตอรัฐสภา ประกอบกับกระบวนการ
โอนนายถวิล เปลี่ยนศรี ก็ดําเนินการอยางเรงรีบ ไมเปนไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติ จึงมีเหตุ
อันควรเชื่อไดวาปจจัยอันเปนที่มาของการโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี จากการดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา คือความประสงค
ใหตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติวางลงเพื่อโอนยายผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่พลตํารวจเอก
วิ เ ชี ย ร พจน โ พธิ์ ศ รี ดํ า รงอยู ใ นขณะนั้ น มาดํ า รงตํ า แหน ง แทน อั น จะทํ า ให ตํ า แหน ง ผู บั ญ ชาการ
ตํารวจแหงชาติวางลง เปดโอกาสใหสามารถแตงตั้งเครือญาติของผูถูกรองขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติแทน
ขอเท็จจริงในชั้นไตสวนรับฟงไดวา พลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ในฐานะพยานไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๓ โดยมี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ ๒ กั น ยายน ๒๕๕๓ และมี กํ า หนดเกษี ย ณอายุ ร าชการในวั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ในขณะที่พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ มีกําหนดเกษียณอายุราชการ
ในวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๕ ขอเท็ จจริง ในขณะที่เปน เหตุแ หงคํารองนี้ พลตํารวจเอก วิเชีย ร
พจนโพธิ์ศรี ยังมีอายุราชการคงเหลืออีกกวาสองป หากมีความตองการใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ
ดามาพงศ ซึ่งมีกําหนดเกษียณอายุราชการกอนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ขึ้นดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแทนได ก็จะตองมีการโอนใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ไปดํารง
ตําแหนงในสวนราชการอื่นแทน แตเนื่องจากพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒
บัญญัติวา “การโอนขาราชการตํารวจไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นจะกระทําไดเมื่อ
เจาตัวสมัครใจและสวนราชการหรือหนวยงานตองการจะรับโอนผูนั้น โดยใหสวนราชการหรือหนวยงาน
ที่ขอรับโอนทําความตกลงกับสํานักงานตํารวจแหง ชาติ ” ซึ่งถึงแมพยานจะรับ สมอางวาการโอนยาย
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ไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนความสมัครใจของพยานเองตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ ก็ตาม แตพยานก็ใหการดวยวา พยานตั้งใจจะปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจนครบเกษียณอายุราชการ แตจะไมยึดติดกับตําแหนงหนาที่
ราชการและจะปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ ประชาชน และ
องคกร โดยพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใตกรอบกฎหมายและความถูกตอง ซึ่งหาก
ผูบังคับบัญชาตองการใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใดที่คิดวาจะเกิดผลดี ก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม
แสดงใหเห็นวาการตัดสินใจของพยานนั้นขึ้นอยูกับความประสงคของผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือผูถูกรองดวย
หากตองการใหพยานไปปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใด พยานก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม จึงเห็นไดวา
การดําเนินการใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และตอมา
ก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี พนจากตําแหนงผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๕๔ แทนนายถวิล เปลี่ยนศรี ทําใหตําแหนง ผูบัญชาการตํารวจแหง ชาติในขณะนั้น วางลง นั้น
ก็ดวยความประสงคที่จะใหมีการดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนใหม
พิจารณาพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๓ (๑) ที่บัญญัติใหการแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจใหดาํ รงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหนายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อขาราชการ
ตํารวจ แลวเสนอ ก.ต.ช. ซึ่งประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปน ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ เป น กรรมการโดยตํ า แหน ง
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสี่คน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน แลว ใหนายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง แลวเห็นวา การแตงตั้งผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติจะเริ่มตนจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกขาราชการตํารวจผูมียศพลตํารวจเอก เพื่อเสนอตอ
ก.ต.ช. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
ผูถูกรองในฐานะประธาน ก.ต.ช. ไดเปนประธานการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณา
วาระการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ใหดํารงตํา แหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
แทนพลตํารวจเอก วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ที่ยายไปดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่น คงแหงชาติ
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ซึ่ง ก.ต.ช. ก็ไดมีมติเอกฉันทใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นเปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ตามที่ผูถูกรองเสนอ ตอมาก็ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ
พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงมีเหตุใหเชื่อไดวาการกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําเพื่อประโยชน
ของตนเองในทางการเมือง เพื่อประโยชนของผูอื่น คือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเปน
เครือญาติของผูถูกรอง เขามาดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อันเปนการกาวกาย แทรกแซง
การบรรจุ แตงตั้ง การโยกยาย และการใหขาราชการประจําพนจากตําแหนงโดยตรง เนื่องดวยปรากฏ
ขอเท็จจริงที่รูกันโดยทั่วไปวา พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนพี่ชายของคุณหญิงพจมาน
ณ ปอมเพชร อดีตภริยาของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พี่ชายของผูถูกรอง และเปนลุงของหลานอา
ของผูถูกรองยอมถือวา พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนเครือญาติของผูถูกรอง จึงมีเหตุ
ใหเชื่อไดวา การกระทําทั้งหมดของผูถูกรองมิไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและของประชาชน
แตอยางใด แตเปนการกระทําที่มีเจตนาอําพรางหรือแอบแฝงเพื่อประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
อันเปนการกระทําที่ขาดจริยธรรม คุณธรรม และความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจหนาที่ภายใต
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดหลักเกณฑในการใช
อํานาจหนาที่ของผูบริหารงานบุคคลภาครัฐไวซึ่งมีเจตนารมณที่ชัดเจนวา บริหารบุคคลโดยระบบคุณธรรม
ราชการต อ งปฏิ บัติ ต อ ข าราชการด ว ยระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความรู ค วามสามารถ
ความเสมอภาค ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ และมีความเปนกลางทางการเมือง
เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการณทั้งปวงแหงคดีประกอบกันแลว เห็นวา การดําเนินการ
แตงตั้ง โยกยาย และใหนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนง เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเดียวกัน
และมีความเชื่อมโยงกันกับการบรรจุแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ขึ้นดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อันแสดงใหเห็นถึงการมีผลประโยชนทับซอน และมีวาระซอนเรน โดยที่
ผูถูกรองไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ถือไดวาเปนการเขาไปแทรกแซงและกาวกายการแตงตั้ง โยกยาย หรือ
การใหพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง และ
เปนไปเพื่อประโยชนของผูอื่น คือ พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงศ ซึ่งเปนเครือญาติของผูถูกรอง
อันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
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สําหรับขออางที่ผูถูกรองไดอางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา เปนการกระทําตามที่กฎหมายให
อํานาจไว นั้น เห็นวา มิไดเปนไปตามที่ผูถูกรองกลาวอาง โดยศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไวแลววา
ผูถูกรองในฐานะหัวหนารัฐบาลและในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจําของราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมิภาค ยอมมีอํานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือ
การทําหนาที่ของขาราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนวนโยบายที่ผูถูกรองไดแถลงไว
ตอรัฐสภาได แตในการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวของผูถูกรอง นั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
ของกฎหมายและอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแลว ยังจะตองมีเหตุผลรองรับที่มีอยูจริงและอธิบายได
ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกรองไดอางเหตุผลในการโอน นายถวิล เปลี่ยนศรี วานายถวิล เปลี่ยนศรี
ไดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ มีขอบกพรองหรือไมสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือไดวามีเหตุผล
อันสมควรที่ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งโอนไดตามความเหมาะสม จึงถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
อันเปนเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ดังนั้น การโอนนายถวิล เปลี่ยนศรี
จากตํ าแหน ง เลขาธิ การสภาความมั่น คงแห ง ชาติ ม าแตง ตั้ง ให ดํา รงตํา แหนง ที่ป รึก ษานายกรัฐ มนตรี
ฝา ยข าราชการประจํา ตามประกาศสํา นัก นายกรัฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๔ จึ ง เป น
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
สวนขอโตแยงของผูถูกรองที่วา ผูถูกรองมิไดเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง การบรรจุ แตงตั้ง
โยกยาย โอน หรือใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนจาก
ตําแหนง หากแตเปน การใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงของผูถูกรองและคณะรัฐ มนตรีเองนั้น เห็น วา
แมเพียงแคการเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงผูอื่น ยังตองหามมิใหกระทํา ดังนั้น การเขาไปกระทําการ
อันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเสียเอง เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง
จึงยิ่ง ตองถู กหา มไปด ว ย ความสําคั ญ ของขอห ามอยู ที่เป น การใชสถานะหรือตํ าแหน ง ทางการเมือ ง
เขาไปแทรกแซงหรือกระทําการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือใหขาราชการประจําพนจากตําแหนง
“เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม” หรือไม
หากเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน มิไดมีผลประโยชนทับซอน
หรือวาระซอนเรน เพื่อประโยชนสวนบุคคลของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองใด แอบแฝงอยู
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การกระทํานั้นก็เขาขอยกเวนใหกระทําไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ตอนทาย เพราะถือวาเปน
การกระทําตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย แตถามิไดกระทําไปโดยสุจริต เพราะมีผลประโยชน
ทับซอน หรือมีวาระซอนเรนแอบแฝงอยู เพื่อประโยชนสวนบุคคลของผูใดหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม
ย อ มมิ ใ ช เ ป น การกระทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ โ ดยชอบด ว ยกฎหมาย ไม ไ ด รั บ ยกเว น ให ก ระทํ า การได
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ตอนทาย
ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติวา ผูถูกรองใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง
ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนหรือการพนจากตําแหนงของ
ขา ราชการซึ่ ง มี ตํา แหน ง หรือ เงิ น เดื อนประจํ า และมิ ใช ข า ราชการการเมื อง จึง ต องด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อันมีผลทําให
ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
มีปญหาตองพิจารณาตอไปวา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว ผูถูกรองยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “คณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ...”
สวนมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ ... (๗) กระทําการ
อันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙” จากขอความที่ปรากฏในบทบัญญัติ
ทั้งสองมาตราแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดบัญญัติใหเฉพาะกรณีที่คณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง เทานั้น ที่ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตมิไดหมายความรวมถึงกรณีที่ความเปนรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๘๒ ดวย ดังนั้น คดีนี้เมื่อผูถูกรองไดกระทําการอันตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) เปนเหตุใหความเปน
รัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลวผูถูกรอง
จึงไมอาจจะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
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มีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปในประเด็นที่สามวา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แลว จะเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรี
ทั้งคณะสิ้นสุดลงดวย หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติวา รัฐมนตรีทั้งคณะ
พนจากตําแหนงเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ และมาตรา ๑๘๑
บัญญัติวา คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ จึงเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะใหคณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนง เนื่องจากความเปน รัฐ มนตรีข องนายกรัฐ มนตรีสิ้นสุด ลงตามมาตรา ๑๘๒ ยังคงตองอยูใน
ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑ ลงวัน ที่
๙ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ซึ่งวินิจฉัยวา ผูถูกรองกระทําการอันตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
ผูถูกรอง สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ เปนเหตุให
ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง
(๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี
ที่เหลือ จึง อยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไปไดจนกวาคณะรัฐ มนตรีที่ตั้ง ขึ้นใหมจะเขารับ หนาที่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ และคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ความเปน
รัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ซึ่งวินิจฉัยวา ตามคํารองเปนกรณีที่ผูรองใชสิทธิรองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ วา ความเปน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อใด ซึ่งการที่รัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงเมื่อใดนั้น เปนไปตาม
เงื่ อ นไขของรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๘๐ และศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ไวแลววา เมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ แลว ยอมเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
จึงทําใหเฉพาะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยูยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง
ขึ้นใหมจะเขารับ หนาที่ต ามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ดังนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่
๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ใหยุบพรรคพลังประชาชน เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของ
นายสมชาย วงศสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ แลว และรัฐมนตรีที่เหลืออยูซึ่งไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ของความเปนรัฐมนตรี จึงตองอยู ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ต อไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่
ดังนั้น เมื่อความเปนรัฐ มนตรีข องผูถูกรองในคดีนี้สิ้นสุด ลงตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) เปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง
(๑) แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ยอมทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี
ที่เหลืออยูซึ่งไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของความเปนรัฐมนตรี อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ได
อยา งไรก็ต าม หากรัฐ มนตรีค นใดได กระทํา การอัน เป น เหตุใ หความเป น รัฐ มนตรีสิ้ น สุ ด ลง
เปนการเฉพาะตัว ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) ก็ยอมมีผลให
รัฐมนตรีคนนั้นไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดเชนกัน ในกรณีการแตงตั้งโยกยายขาราชการประจําระดับสูงจะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน ดังนั้น ในคดีนี้ หากรัฐมนตรีคนใดมีสวนรวมในการลงมติอันเปน
การกาวกายหรือแทรกแซงขาราชการประจํา โดยการโอนยายนายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งเปนการกระทําการ
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อันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ ดวยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ยอมเปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผูนั้นสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) ตามไปดวย และไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม
จะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑ ไดอีกตอไป
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวา มีการนําเรื่องการโยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี และการให
นายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เพื่อขออนุมัติอยางเรง รีบ รวบรัด ในลักษณะที่ไมเปน ไปตามปกติ เปน วาระเพื่อทราบจรเมื่อวัน ที่
๖ กันยายน ๒๕๕๔ และคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเอกฉันทอนุมัติใหกระทําการโยกยาย และใหขาราชการ
ประจําพนจากตําแหนงโดยไมชอบดวยกฎหมายไปในวันเดียวกันนั้นเอง รัฐมนตรีทุกคนที่รวมประชุม
และลงมติในวันนั้น จึงมีสวนรวมโดยทางออมในการกาวกาย และแทรกแซงขาราชการประจํา อันเปน
การกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) เปนเหตุให
ความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเหลานั้นตองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) ไปดวย
สําหรับประเด็นตามคําขอของผูรองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหดําเนินการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
คนใหมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลมนั้น ไมอยูในขอบเขตการเสนอคํารอง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยในคดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไมรับพิจารณาวินิจฉัย จึงใหยกคําขอในสวนนี้
อาศัยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทจึงวินิจฉัยวา ผูถูกรอง
ใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง และ
ของผูอื่น ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือการพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง จึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อันมีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
เปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และรัฐมนตรีที่ไดรวมมีมติในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ จึงมีสวนรวมในการกาวกายและแทรกแซงขาราชการประจํา
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อันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓)
เป น เหตุ ใ ห ค วามเป น รั ฐ มนตรี ข องรั ฐ มนตรี เ หล า นั้ น ต อ งสิ้ น สุ ด เป น การเฉพาะตั ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ไปดวย
นายจรูญ อินทจาร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
นายจรัญ ภักดีธนากุล

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรกั ษ มาประณีต

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

