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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๑๙/๒๕๕๑
เรื่องพิจารณาที่ ๒๙/๒๕๕๑
วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๗ เพราะเหตุผูถูกรองดํารงตําแหนงใดในบริษัท
เฟซ มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงมั่นหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือ
เปนลูกจางของบริษัทดังกลาว หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๗ ไดบัญญัติการกระทํา
ที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนวา “.... และจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการ
ที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย”
บทบัญญัติดังกลาว มุงประสงคใหมีการตรวจสอบการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนของ
ผูดํารงตํ าแหนงทางการเมือง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะมีบทบัง คับเปนกรณีพิเ ศษ
หากกระทําการดังกลาวจะมีผลใหความเปนนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ ง (๗) ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า ความเป น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว เมื่ อ กระทํ า การอั น ต อ งห า ม
ตามมาตรา ๒๖๗
มีปญหาที่ตองวินิจฉัยตามประเด็นที่ไดกําหนดไวประการแรกวา ผูถูกรองดํารงตําแหนงใดใน
บริษัท เฟซ มีเดีย จํากัด หรือไม จากคําใหการของนายศักดิ์ชัย แกววรรณีสกุล กรรมการผูจัดการ
บริษัท เฟซ มีเดีย จํากัด ระบุวามีความประสงคจะเชิญผูถูกรองมาเปนพิธีกร เพราะไดอานหนังสือ
ชิมไป บนไปที่ผูถูกรองเขียน ทําใหคิดวาถาทําเปนรายการโทรทัศนคงไดรับความนิยมจากประชาชน
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ตอมาปลายป ๒๕๔๙ ไดพบผูถูกรองที่บานและอธิบายรายละเอียดวาอยากจะแปลงหนังสือมาเปน
รายการโทรทัศน เพื่อสรางคุณูปการใหเกิดแกสังคมไทย เพราะวาผูถูกรองมีความชํานาญดานอาหารไทย
ผูถูกรองรับขอเสนอไวพิจารณา ตอมาอีกประมาณ ๓ เดือน ผูถูกรองตอบตกลง ประมาณกลางป
๒๕๔๒ สถานีโทรทัศนไอทีวี ไดบรรจุในผังรายการชื่อชิมไป บนไป เห็นวา รายการชิมไป บนไปนั้น
มีที่มาจากการที่นายสมัครเขียนหนังสือชิมไป บนไป แลวนายศักดิ์ชัยมีความคิดจะทําเปนรายการ
โทรทัศนจึงมีการตกลงกับผูถูกรองเพื่อทํารายการโทรทัศน ชื่อรายการใชชื่อเดียวกันคือชิมไป บนไป
นอกจากนี้สัญลักษณของรายการมีการนํารูปใบหนาของผูถูกรองมีรูปจมูกชมพูโดยเขียนชื่อผูถูกรอง
ลงโฆษณาเปนรูปการตูน ที่มีผลในการจดจําของผูชมโดยทั่วไป และรูปดังกลาวจะปรากฏในรายการ
เปนระยะ ๆ การที่ผูถูกรองตกลงกับนายศักดิ์ชัยในการจัดทํารายการดังกลาวโดยใชชื่อเสียงของผูถูกรอง
และผลงานจากการเขียนหนังสือชิมไป บนไป รูปของผูถูกรองเปนสัญลักษณของรายการ และใหผูถูกรอง
เปนผูดําเนินรายการ โดยที่ผูถูกรองเปนเพียงพิธีกร ไมรับเงินคาตอบแทนหากรับก็เปนเพียงคาซื้ออาหาร
หรือคาน้ํามันรถตามที่ผูถูกรองตอสูไมนาจะเปนไปไดเพราะชื่อรายการ สัญลักษณ และผูดําเนินรายการ
เปนของผูถูกรอ งทั้งสิ้น นายศั กดิ์ชัยเพี ยงแตติ ดตอ สถานีโทรทั ศนและติ ดตอ หาโฆษณาแลวไดรั บ
ผลประโยชนแตเพียงผูเดียวโดยผูถูกรองแทบจะไมไดรับอะไรเลย สําหรับการเขียนหนังสือชิมไป บนไป
ผูถูกรองเองไดรับเงินคาลิขสิทธิ์หนังสือจากบริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอน พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
ตามเอกสารหมาย ศ ๑ ลําดับที่ ๗๐๙ ถึง ๗๑๔ เปนคาที่บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอน พับลิชชิ่ง จํากัด
พิมพหนังสือของผูถูกรองขาย เปนเงินจํานวนครั้งละหลายหมื่นบาท แตรายการโทรทัศนชิมไป บนไป
ผูถูกรองกลับไมไดรับคาลิขสิทธิ์หรือผลประโยชนอันใดเลยตามคําเบิกความของนายศักดิ์ชัย ซึ่งแตกตาง
จากการเขียนหนังสือ เหตุผลใดที่ผูถูกรองไมเรียกคาลิขสิทธิ์ แตกลับปรากฏวาผูถูกรองไดรับเงิน
คาตอบแทนจากบริษัท เฟซ มีเดีย จํากัด เปนเงินหนึ่งแสนกวาบาทเกือบทุกเดือนตามรายการเสียภาษี
ใบแนบ ภ.ง.ด. ๓ ของป ๒๕๕๐ เหตุที่ผูถูกรองตกลงกับนายศักดิ์ชัยในนามของบริษัท เฟซ มีเดีย
จํากัด และกระทําการดังกลาวดังที่ไดวินิจฉัยมาแลว เห็นวาเปนการตกลงเขากันเพื่อกระทํากิจการ
รวมกัน ดวยประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดจากกิจการที่ทํานั้น จึงเปนหุนสวนกันตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑๒ การเขากันเปนหุนสวนสามัญนั้นเมื่อไดมีการตกลงกันใน
สาระสําคัญของสัญญาแลว หางหุนสวนก็เกิดขึ้นทันทีโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือและไมมีแบบ
เมื่อรับฟงไดวาผูถูกรองเปนหุนสวนกับนายศักดิ์ชัยและบริษัท เฟซ มีเดีย จํากัด ซึ่งไดดําเนินกิจการ
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มาโดยตลอดตั้งแตป ๒๕๔๔ ในป ๒๕๕๐ ผูถูกรองก็ยังไดรับผลประโยชนทุกเดือนมากบางนอยบาง
ทั้ ง นี้ น า จะขึ้ น ลงตามผลประกอบการว า มี ร ายได ม าก ได รั บ ผลประโยชน ม าก มี ร ายได น อ ยได รั บ
ผลประโยชนนอย จนกระทั่งผูถูกรองไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี ผูถูกรองก็รับวาไดเปนผูดําเนิน
รายการใหกับบริษัท เฟซ มีเดีย จํากัด มิไดหยุดและมิไดมีการบอกเลิกขอตกลงตามที่ดําเนินการ
มาโดยตลอด รวมทั้งมิไดมีการกระทําใด อันแสดงใหเห็นวาไดมีการบอกเลิกการเปนหุนสวนกับ
นายศักดิ์ชัย และบริษัท เฟซ มีเดีย จํากัด คงเลิกดําเนินรายการชิมไป บนไป เมื่อผูรองที่ ๑ ไดรองเรียน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบการกระทําของผูถูกรองในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงรับฟงไดวาผูถูกรองดํารงตําแหนงเปนหุนสวนสามัญกับนายศักดิ์ชัย และบริษัท เฟซ มีเดีย
จํากัด ที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ขณะที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
อันเปนการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ เมื่อรับฟงไดดังกลาว
จึงไมจําตองวินิจฉัยตอไปวาผูถูกรองเปนลูกจางของบริษัท เฟซ มีเดีย จํากัด หรือไม
วินิจฉัยวา ความเปนนายกรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช ผูถูกรอง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๗
นายนุรักษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

