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คําวินิจฉัยที่  ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑ เรื่องพิจารณาที่  ๑๙/๒๕๕๑ 
 เรื่องพิจารณาที่  ๒๙/๒๕๕๑ 
 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 วันที่  ๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ  สมาชิกวุฒิสภากับคณะรวม  ๒๙  คน ผูรองที่  ๑ 
 ระหวาง 

ผูถูกรอง นายกรัฐมนตรี  (นายสมัคร  สุนทรเวช) 

เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 การสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี   
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูรองที่  ๒ 
 ระหวาง 

ผูถูกรอง นายกรัฐมนตรี  (นายสมัคร  สุนทรเวช) 

เรื่อง คณะกรรมการการเลือกต้ังขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี 

 ของนายกรัฐมนตรี   

ประธานวุฒิสภามีหนังสือ  ลงวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๑  สงคํารองของนายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ   

สมาชิกวุฒิสภาและคณะสมาชิกวุฒิสภา  รวม  ๒๙  คน  เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา   
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ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี  (นายสมัคร  สุนทรเวช)  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และวรรคสาม  และมาตรา  ๒๖๗   

และประธานกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  สงคํารองของคณะกรรมการ 

การเลือกต้ัง  เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดวา  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหน่ึง  (๗)   

และมาตรา  ๒๖๗  รวมสองคํารอง   

เนื่องจากคํารองทั้งสองมีประเด็นในการพิจารณาเกี่ยวของกัน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่ง 

เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ใหรวมการพิจารณาคํารองทั้งสองเขาดวยกัน  โดยใหเรียกนายเรืองไกร   

ลีกิจวัฒนะ  สมาชิกวุฒิสภา  และคณะรวม  ๒๙  คนวา  ผูรองที่  ๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งวา  ผูรองที่  ๒   

และใหเรียกนายกรัฐมนตรี  (นายสมัคร  สุนทรเวช)  วา  ผูถูกรอง   

คํารองที่หนึ่ง  ผูรองที่  ๑  ยื่นคํารองฉบับลงวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๑  ขอเท็จจริงตามคํารอง 

และเอกสารประกอบสรุปไดวา 

ผูถูกรองเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรี  จึงอยูในบังคับ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  ที่บัญญัติไววา  นายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร 

หรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย  แตปรากฏวาผูถูกรองไดเปนพิธีกร 

ใหกับบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  หลายรายการ  ซึ่งคําวา  “พิธีกร”  เปนการดํารงตําแหนงใดหรือเปนลูกจาง   

ซึ่งตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  ผูถูกรองทราบเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗   

ดีอยูแลว  แตยังคงปฏิบัติขัดตอบทบัญญัติดังกลาวอยูตลอดเวลา  และไดมายุติบทบาทพิธีกรตอเมื่อมี 

ผูรองเรียนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดมีอํานาจที่จะตักเตือน   

เนื่องจากรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  (๗)  กําหนดใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อไดกระทําการ 

ตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบความสิ้นสุดลงซึ่งความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง 

ในฐานะนายกรัฐมนตรี  ผูรองที่  ๑  จึงใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  ใหประธานวุฒิสภาสงคํารอง 

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีในตําแหนงนายกรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง 

แลวหรือไม   
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ประธานวุฒิสภาพิจารณาแลวเห็นวา  คํารองของสมาชิกวุฒิสภาดังกลาว  มีจํานวนไมนอยกวา 

หน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา  ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของ 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  ประกอบมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และวรรคสาม  และมาตรา  ๒๖๗   

จึงขอสงคํารองดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ   

คํารองที่สอง  ผูรองที่  ๒  ยื่นคํารองฉบับลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ขอเท็จจริง 

ตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปไดวา   

เมื่อวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๑  นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ  ไดมีหนังสือรองเรียนตอประธาน 

กรรมการการเลือกต้ังวา  ผูถูกรองขณะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ไดรวมเปนพิธีกรในรายการ   

“ชิมไป  บนไป”  และรายการอื่น ๆ  ของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  อันเปนบริษัทของเอกชนที่ดําเนินธุรกิจ 

โดยมุงหาผลกําไร  หรือรายไดมาแบงปนกัน  ซึ่งปรากฏตอสาธารณชนหลายครั้งทางสื่อมวลชน   

อันเปนการกระทําอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   

๒๕๕๐  ซึ่งทําใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๗)  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  นับแตวันที่กระทําการอันตองหาม  ผูรองที่  ๒  ไดแตงต้ัง 

คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแลว  ขอเท็จจริงรับฟงไดความวา  บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  กอต้ังในป   

๒๕๓๗  มีนายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  เปนกรรมการผูจัดการ  โดยมีวัตถุประสงครับจางจัดทํารายการตาง  ๆ  

เพื่อการโฆษณา  การบันเทิง  ประชาสัมพันธ  และการสงเสริมการขายทางสถานีวิทยุกระจายเสียง   

โทรทัศน  สิ่งตีพิมพ  และสื่อโฆษณาทุกชนิด  ในป  ๒๕๔๓  นายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  ไดเชิญ 

ผูถูกรองเขาทําหนาที่พิธีกรในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไอทีวี  ซึ่งผูถูกรอง 

ไดรับทําหนาที่พิธีกรดังกลาวเรื่อยมา  โดยไดรับคาตอบแทนการเปนพิธีกรครั้งละ  ๕,๐๐๐  บาท   

และบางครั้งไดรับเงินเพิ่มซึ่งเปนคาจัดซื้อวัตถุดิบในการทําอาหารที่ออกรายการประมาณครั้งละ   

๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐  บาท  และในขณะที่ผูถูกรองดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรียังไดรับทําหนาที่ 

เปนพิธีกรในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา  ใหแกบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

แตไมปรากฏพยานหลักฐานวา  ผูถูกรองไดรับเงินคาตอบแทนจากบริษัทหรือไม  สําหรับรายการ   

“ชิมไป  บนไป”  ไดมีการนํารูปใบหนานายกรัฐมนตรีและรูปจมูกชมพูโดยเขียนชื่อผูถูกรองลงโฆษณา 

เปนสัญลักษณทางการคารูปการตูน  ซึ่งกลายเปนสัญลักษณประจํารายการที่มีผลในการจดจําของผูชม 
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โดยทั่วไป  ทั้งนี้รูปการตูนดังกลาวจะมีปรากฏในรายการเปนระยะ ๆ  อยูตลอด  ตอมานายเรืองไกร   

ลีกิจวัฒนะ  ไดพบเห็นการทําหนาที่พิธีกรในรายการดังกลาวของผูถูกรอง  จึงไดใชสิทธิตามมาตรา  ๖๒   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  รองเรียนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวา   

ผูถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรีไดเขารวมเปนพิธีกรในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และรายการ  “ยกโขยง   

๖  โมงเชา”  ที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร  หรือเปนลูกจางของบุคคลใดซึ่งทําใหความเปนนายกรัฐมนตรี 

สิ้นสุดลง  สวนผูถูกรองไดมีหนังสือชี้แจงวา  การรับเปนพิธีกรใหแก  บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ไดรับ 

คาตอบแทนเปนคาน้ํามันรถในการไปถายทํารายการ  แตเมื่อผูถูกรองเปนนายกรัฐมนตรีไมขอรับ 

คาตอบแทนใด ๆ  จากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  และยืนยันวาไมเคยทําสัญญาการเปนลูกจางใด ๆ   

กับทางบริษัท  และในป  ๒๕๕๐  บริษัทไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย  (ภ.ง.ด.  ๓)   

ปรากฏวามีการจายเงินคาจางแสดงใหผูถูกรองดังนี้ 

(๑) ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๐  จํานวน  ๒  ยอด  เปนเงิน  ๑๔๗,๓๖๘.๔๒  บาท  หักภาษี   

ณ  ที่จาย  ๗,๓๖๘.๔๒  บาท  และเปนเงิน  ๑๐๕,๒๖๓.๑๖  บาท  หักภาษี  ณ  ที่จาย  ๕,๒๖๓.๑๖  บาท 

(๒) เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๐  เปนเงิน  ๑๐๕,๒๖๓.๑๖  บาท  หักภาษี  ณ  ที่จาย  ๕,๒๖๓.๑๖  บาท 

(๓) เดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๐  เปนเงิน   ๑๔๗ ,๓๖๘ .๔๒   บาท   หักภาษี   ณ   ที่จาย   

๗,๓๖๘.๔๒  บาท 

สวนรายการแสดงการหักภาษี  ณ  ที่จายตามแบบ  ภ.ง.ด.  ๓  ของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

ต้ังแตเดือนมกราคม  ๒๕๕๑  ถึงปจจุบัน  ซึ่งเปนชวงผูถูกรองดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรียังไมไดรับ 

เอกสารหลักฐานจากกรมสรรพากร 

คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเสียงขางมาก  จึงเห็นควรสงเรื่องที่ผูถูกรองเขาไปทําหนาที่ 

เปนพิธีกรในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา  ของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา  การเปนพิธีกรในรายการดังกลาวเปนการดํารงตําแหนงในหางหุนสวน   

บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินการโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  อันจะทําใหความเปน 

นายกรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในมาตรา  ๑๘๒  (๗)  และมาตรา  ๒๖๗   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หรือไม 
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ผูรองที่  ๒  ไดพิจารณาสํานวนสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนและ 

เอกสารหลักฐานตาง ๆ  แลว  เห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  จึงมีมติให   

สงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยวา  ความเปนนายกรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง 

หรือไม   

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง 

ทั้งสองเรื่องนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และมาตรา  ๒๖๗  ประกอบมาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๙๑   

หรือไม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา   

“ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ...(๗)  กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘   

หรือมาตรา  ๒๖๙”  มาตรา  ๒๖๗  ไดบัญญัติการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนวา  “ใหนํา 

บทบัญญัติมาตรา  ๒๖๕  มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย  เวนแตเปนการดํารงตําแหนง 

หรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการ 

ที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย”   

มาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  บัญญัติวา  “ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๙๒  มาใชบังคับกับ 

การสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม  (๒)  (๓)  (๕)  หรือ  (๗)  หรือวรรคสอง  โดยใหคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเปนผูสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย”  และมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา   

“สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

เทาที่มีอยูของแตละสภา  มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวา  สมาชิกภาพของ 

สมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๐๖  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๑๐)   

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

ที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลง 

หรือไม” 

พิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  มุงประสงคใหมีการตรวจสอบการกระทําที่เปน 

การขัดกันแหงผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
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จะมีบทบังคับเปนกรณีพิเศษตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  วา  จะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน   

บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจางของ 

บุคคลใดก็มิไดดวย  หากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไดกระทําการดังกลาว  ก็จะมีผลใหความเปน 

รัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  โดยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒   

วรรคสาม  ไดบัญญัติใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาตามจํานวนที่กําหนดไวในมาตรา  ๙๑  มีสิทธิเขาชื่อรอง 

ตอประธานวุฒิสภาและใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  เพ่ือขอให 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  กรณีตามคํารองปรากฏวา  ผูรองที่  ๑  เปนสมาชิกวุฒิสภาจํานวน  ๒๙  คน   

ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

ไดเขาชื่อรองตอประธานวุฒิสภา  และผูรองที่  ๒  เปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ไดสงคํารองเพื่อให 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงหรือไม  กรณีจึงเปนไปตามเงื่อนไข 

ของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๙๑  แลว  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจ 

พิจารณาวินิจฉัยคํารองดังกลาว 

ศาลรัฐธรรมนูญไดใหผูถูกรองชี้แจงแกขอกลาวหา  พรอมทั้งเรียกพยานหลักฐานที่อยู 

ในความครอบครองของหนวยงาน  บริษัท  และบุคคลที่เกี่ยวของ  ไตสวนพยานที่ศาลเรียก  และพยาน 

ที่ผูถูกรองอางแลว  ปรากฏวา   

๑. ผูถูกรองไดมีหนังสือชี้แจงแกขอกลาวหาลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑  วันที่  ๑๔  

สิงหาคม  ๒๕๕๑  และวันที่  ๒๕  สงิหาคม  ๒๕๕๑  รวม  ๓  ฉบับ  สรุปไดวา   

 ๑.๑ ผูถูกรองเปนผูเขียนหนังสือ  ชื่อ  “ชิมไป  บนไป”  ตอมา  นายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล   

เจาของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ไดเชิญผูถูกรองไปเปนวิทยากรหรือผูแนะนํารายการอาหาร  ชื่อ  “ชิมไป   

บนไป”  การที่ผูถูกรองไดรับเชิญไปในรายการดังกลาว  ไมเคยมีการทําสัญญาหรือลงนามในเอกสารใด ๆ   

เกี่ยวกับการจางงาน  และการรับเชิญครั้งแรกไดรับคาพาหนะ  ๕,๐๐๐  บาท  โดยคาพาหนะจะไดรับเฉพาะ 

เมื่อไปออกรายการเทานั้น  แตถาไมไปออกรายการตามที่เชิญมาก็ไมไดรับ 

 ผูถูกรองไมมีสวนไดเสีย  ไมเปนผูถือหุน  หรือมีตําแหนงใด ๆ  ไมมีเงินเดือน  หรือรายรับ 

ประจํา  และไมเคยไดรับการแบงกําไรจากการประกอบกิจการของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  แตอยางใด   
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อีกทั้งการที่ผูถูกรองไดรับเชิญไปออกรายการดังกลาวทางโทรทัศน  ก็ไมไดกระทําในฐานะเปนลูกจาง 

ตามความหมายของเรื่องลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และตามความหมาย 

ของประกาศของกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การคุมครองแรงงาน  ฉบับที่  ๑๑๑  เพราะผูถูกรองไมได 

ตกลงทํางานเพื่อรับคาจาง 

 การที่มีรายการดังกลาวออกเผยแพรหลังจากที่ผูถูกรองรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่   

๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  เปนการถายทําเปนวีดีโอไวกอน  และหลังจากที่มีผูแสดงความเห็นวา 

การออกรายการไมเหมาะสม  ผูถูกรองก็หยุดเกี่ยวของกับรายการของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

และไมไดเขาไปเปนวิทยากร  หรือเปนผูแนะนํารายการเกี่ยวกับอาหารการกิน  ชื่อ  “ชิมไป  บนไป” 

อีกเลย  การที่ผูถูกรองไดรับเชิญไปเปนวิทยากร  หรือเปนผูแนะนํารายการเกี่ยวกับอาหารการกิน   

ชื่อ  “ชิมไป  บนไป”  จึงไมตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

มาตรา  ๒๖๗ 

 ๑.๒ คํารองที่ผูรองที่  ๒  ยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ  ไดอาศัยขอเท็จจริงตามคํารองเรียนของ 

นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ  เปนหลัก  ซึ่งนายเรืองไกรก็ไดรวมกับสมาชิกวุฒิสภาย่ืนคํารองลักษณะ 

เดียวกันตอประธานวุฒิสภาเพื่อย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเชนกัน  ซึ่งผูถูกรองเห็นวาขอเท็จจริง 

และพยานหลักฐานของนายเรืองไกรเปนเอกสารทางอินเตอรเน็ตและจากหนังสือพิมพ  ซึ่งเปนเอกสาร 

ที่นายเรืองไกรรับฟงมาอีกทอดหนึ่ง  และเปนเอกสารที่เปนเท็จ  ไมมีมูลความจริง 

 ในสวนที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหนงใดในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  นั้น  ผูถูกรองไมได 

เปนผูเริ่มกอต้ัง  กรรมการบริหาร  หรือผูถือหุน  ของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ปรากฏตามสําเนา 

หนังสือบริคณหสนธิ  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  และสําเนาบัญชีผูถือหุน  และ   

“พิธีกร”  ไมใชตําแหนงที่มีในโครงสรางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  การที่ผูถูกรองเปนพิธีกร 

ในรายการใหบริษัท  จึงมีฐานะเปนเพียงผูรับเชิญเทานั้น 

 ๑.๓ สวนที่เกี่ยวกับการเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  นั้น  ผูถูกรองไมได 

เปนลูกจางของบริษัท  เพราะคําวา  “ลูกจาง”  และ  “คาจาง”  เมื่อพิจารณาความหมายตามพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

ประกอบกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ลักษณะ  ๖  เรื่องจางแรงงาน  มาตรา  ๕๗๕  แลว   
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ผูถูกรองเห็นวาการเปนพิธีกรหรือวิทยากร  ไมมีฐานะเปนลูกจางหรือผูไดรับเงินคาจาง  และผูถูกรอง 

ไมเคยไดรับเงินประจําเปนรายเดือน  เดือนละ  ๘๐,๐๐๐  บาท  ตามที่นายเรืองไกรกลาวหา  และ 

นายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  เจาของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ก็ไดยืนยันวาไมไดจายเงินรายเดือน 

ดังกลาวใหผูถูกรอง 

 ผูถูกรองขอใหถือเอาสํานวนการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน 

ของผูรองที่  ๒  และหนังสือชี้แจงของผูถูกรองตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ที่สงมาพรอมคําชี้แจง 

แกขอกลาวหานี้  เปนสวนหนึ่งของคําชี้แจงนี้ดวย 

 ๑.๔ การจะพิจารณาวาผูถูกรองเปนลูกจางบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  หรือไม  จะตอง 

นําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๔๒๕  ซึ่งไดบัญญัติความสัมพันธระหวางนายจาง 

กับลูกจางไววา  “นายจางตองรวมรับผิดกับลูกจางในผลแหงละเมิด  ซึ่งลูกจางไดกระทําไปในทางการที่จาง”   

มาพิจารณาดวย  เพราะในการหักภาษี  ณ  ที่จายของลูกจางโดยนายจางเพ่ือนําสงกรมสรรพากร   

กรมสรรพากรยังนําพฤติการณตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๔๒๕  มาประกอบ 

เพ่ือเรียกเก็บภาษีดวย  ซึ่งพฤติการณแหงคดีนี้  ไมปรากฏหลักฐานวาผูถูกรองกับบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

มีความสัมพันธกันในฐานะนายจางลูกจางแตอยางใด 

๒. กรมสรรพากรไดสงเอกสารหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของผูถูกรอง 

และบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ตอศาลรัฐธรรมนูญแลว  สรุปไดวา 

 ๒.๑ ผูถูกรองไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  สําหรับผูมีเงินไดกรณี 

ทั่วไป  (ภ.ง.ด.๙๐)  ประจําปภาษี  ๒๕๔๓  และปภาษี  ๒๕๔๖  ถึงปภาษี  ๒๕๕๐  รวม  ๖  ป  แสดงวา 

ในชวงเวลาดังกลาว  ผูถูกรองมีรายไดพึงประเมินประเภทอื่นที่ไมใชเงินไดพึงประเมินจากการจางแรงงาน   

ตามประมวลรัษฎากร  มาตรา  ๔๐  (๑)  เพียงประเภทเดียว  ดังนี้   

  ๒.๑.๑ ปภาษี  ๒๕๔๓  มีเงินไดตามมาตรา  ๔๐  (๓)  คือ  คาลิขสิทธิ์หนังสือ 

บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จํานวน  ๘๐,๐๐๐  บาท   

  ๒.๑.๒ ปภาษี  ๒๕๔๖  มีเงินไดตามมาตรา  ๔๐  (๘)  คือ  เงินไดจากการเปน 

พิธีกรจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จํานวน  ๘๔๒,๑๐๕.๒๐  บาท   
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  ๒.๑.๓ ปภาษี  ๒๕๔๗  มีเงินไดตามมาตรา  ๔๐  (๘)  คือ  เงินไดจากการเปน 

พิธีกรจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จํานวน  ๑,๐๘๖,๒๘๙.๔๖  บาท 

  ๒.๑.๔ ปภาษี  ๒๕๔๘  มีเงินไดตามมาตรา  ๔๐  (๘)  คาวิทยากร  จากบริษัท   

เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จํานวน  ๒,๐๔๔,๓๐๕.๖๗  บาท   

  ๒.๑.๕ ปภาษี  ๒๕๔๙  และปภาษี  ๒๕๕๐  มีเงินไดตามมาตรา  ๔๐  (๑)  คือ   

เงินเดือน  คาจาง ฯ  มาตรา  ๔๐  (๘)  คือ  เงินไดจากการแสดง  แตไมมีเอกสารแนบวา  ผูหักภาษีคือใคร 

 ๒.๒ บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย  (ภ.ง.ด.  ๓)   

ที่เกี่ยวของกับผูถูกรองตอกรมสรรพากร  ดังนี้ 

  (๑) ป   ๒๕๔๗   เดือนมิถุนายนหักภาษี   ณ   ที่จ ายผูถูกรอง   คาตัวพิธีกร   

๓  รายการ  เดือนกรกฎาคม  หักภาษี  ณ  ที่จายผูถูกรอง  คาตัวพิธีกร  ๑  รายการ  เดือนสิงหาคม   

หักภาษี  ณ  ที่จายผูถูกรอง  คาตัวพิธีกร  ๒  รายการ  เดือนกันยายน  หักภาษี  ณ  ที่จายผูถูกรอง  คาตัวพิธีกร   

๓  รายการ  เดือนตุลาคม  หักภาษี  ณ  ที่จายผูถูกรอง  คาตัวพิธีกร  ๑  รายการ  เดือนพฤศจิกายน   

หักภาษี  ณ  ที่จายผูถูกรอง  คาตัวพิธีกร  ๑  รายการ  และเดือนธันวาคม  หักภาษี  ณ  ที่จายผูถูกรอง   

คาตัวพิธีกร  ๑  รายการ   

  (๒) ป  ๒๕๔๘  มีเฉพาะเดือนมกราคมถึงเมษายนโดยเดือนมกราคมหักภาษี   

ณ  ที่จายผูถูกรอง  คาตัวพิธีกร  ๑  รายการ  เดือนกุมภาพันธไมปรากฏรายการชื่อผูถูกรองเปนผูไดรบัเงนิได 

ที่ถกูหักภาษี  ณ  ที่จาย  เดือนมีนาคมหักภาษี  ณ  ที่จายผูถูกรอง  คาแสดง  ๓  รายการ  และเดือนเมษายน 

ไมปรากฏรายการชื่อผูถูกรองเปนผูไดรับเงินไดที่ถูกหักภาษี  ณ  ที่จาย   

  (๓) ป  ๒๕๕๐  มีเฉพาะเดือนเมษายนถึงมิถุนายน  และเดือนตุลาคมถึงธันวาคม   

โดยหักภาษี  ณ  ที่จายผูถูกรอง  เปนคาจางแสดงในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม  เดือนละ   

๒  รายการ  และเดือนตุลาคมหักภาษี  ณ  ที่จายผูถูกรอง  คาจางแสดง  ๓  รายการ   

  (๔) ป  ๒๕๕๑  มีเฉพาะเดือนพฤษภาคมและไมปรากฏรายการชื่อผูถูกรอง 

เปนผูไดรับเงินไดที่ถูกหักภาษี  ณ  ที่จาย   

๓. บริษัท  เฟซ  มีเดยี  จํากัด  โดยนายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  กรรมการผูจัดการ  สงเอกสาร 

หลักฐานที่เกี่ยวของกับรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และรายการ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”  สรุปไดวา 
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 ๓.๑ รายการ  “ชิมไป  บนไป”  บริษัทไดทําสัญญาเชาเวลาออกอากาศกับกรมประชาสัมพันธ   

ตามสัญญาที่  ๑๙๕/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๐  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนไอทีวี   

โดยเปนรายการลักษณะวาไรตี้เกี่ยวกับเรื่องอาหารและแหลงทองเที่ยว  ความยาวของรายการรวมโฆษณา   

๒๕  นาที  ออกอากาศทุกวันเสาร  เวลา  ๑๐.๐๔ - ๑๐.๓๐  นาฬิกา  ระยะเวลาของสัญญา  เริ่มวันที่   

๖  ตุลาคม  ๒๕๕๐  ถึงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๐  มีเงื่อนไขการชําระคาบริการเปนเช็คสั่งจายในนาม 

กรมประชาสัมพันธลวงหนากอนวันออกอากาศไมนอยกวา  ๕  วันทําการ   

 ๓.๒ บริษัทมีหนังสือ  ลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ขอคําปรึกษาผูถูกรองเกี่ยวกับ 

การเปนพิธีกรกิตติมศักดิ์ในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  วา  บริษัทไดทราบวา  ผูถูกรองจะลงสมัครรับเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จึงมีความกังวลใจวาผูถูกรองจะยังคงดําเนินการเปนพิธีกรประจํารายการ 

อยูหรือไม  เพราะทางบริษัทมีภาระที่จะตองรับผิดชอบตอลูกคาและพนักงานเปนจํานวนมากในเรื่อง 

ความเปนอยูและคาจาง  ซึ่งบริษัทพรอมรับคําตัดสินใจของผูถูกรองไมวาจะเปนอยางไร  ซึ่งผูถูกรอง 

มีหนังสือแจงตอบสรุปความวา  ถาหากผูถูกรองยังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู  คงจะไมมีปญหาอะไร 

ในการทํารายการ  แตตอไปหากผูถูกรองตองไปทํางานฝายบริหาร  ซึ่งมีกฎ  ระเบียบและขอกําหนด   

คอนขางเขมงวด  แมวาทางฝายกฎหมายจะแสดงความเห็นวา  งานพิธีกรใหรายการที่เปนเหมือนการรับจาง 

ทําของเปนครั้งคราวนั้น  นาจะไมเขากฎเกณฑที่กําหนดไว  แตผูถูกรองก็อยากมีขอกําหนดในการรับทํางาน 

อยางที่เคยทํามาไวสักสองประการ  ประการแรก  ขอทําหนาที่รับเชิญไปเปนผูแนะนําวิธีการทําอาหาร 

ที่นาจะเปนประโยชนของประชาชน  นับแตนี้ตอไป  โดยไมรับเงินคาตอบแทนเปนคาน้ํามันรถ 

เหมือนอยางเคย  ประการที่สอง  นับแตนี้เปนตนไปนายศักดิ์ชัยควรเริ่มหาคนที่จะเปนพิธีกรแทนผูถูกรอง   

ซึ่งถาหากเปนฝายรัฐบาลทําหนาที่บริหารคงหาเวลามาทําไดไมงายเหมือนเคย   

๔. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดแหงชาติ  ไดสงสําเนาหนังสือสกุลไทย  ฉบับที่  ๒๔๕๓   

ปที่  ๔๗  ประจําวันอังคารที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๔๔  ในหัวขอ  “สัมภาษณนายสมัคร  สุนทรเวช   

ผูวาราชการ  กทม.  เปดบานสวนตัวและบานเพื่อชาว  กทม.  โดยเมล็ดขาว”  ซึ่งปรากฏวาในชวง 

บทสัมภาษณมีขอความตอนหนึ่งวา  “สวนการทําหนาที่พิธีกรกิตติมศักดิ์รายการโทรทัศนชิมไป  บนไป   

ที่ออกอากาศทุกวันเสาร  เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐  นาฬิกา  ทางไอทีวี  ผลิตรายการโดยบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

เปนเงินเดือน  เดือนละ  ๘  หมื่นบาท  ก็บริจาคใหกองทุนสุนัขและแมวจรจัดสังกัดกรุงเทพมหานคร   

เพ่ือทําหมันและใสปลอกคอสีเขียว”   
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๕. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  ไดสงสําเนาเทปรายการและเอกสาร 

ถอดเทปรายการ  “สนทนาประสาสมัคร”  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ปรากฏถอยคําของ 

ผูถูกรองในระหวางดําเนินรายการโดยผูถูกรองไดกลาวเกี่ยวกับการเปนพิธีกรรายการ  “ชิมไป  บนไป”   

ไวตอนหนึ่งวา  “...๒ - ๓  วันมาอีกแลวครับ  มีคน  คณะนี้คณะที่จะหาคนมาแทนนายสมัครที่เปน 

ขาวเอิกเกริกอยูนี่ละครับ  พวกนี้ละครับ  ตองเอาสมัครออกใหได  คนพบอีกแลววาไปทํารายการ   

“ชิมไป  บนไป”  ผิดกฎหมาย  เพราะวากอนที่จะเปนนายกรัฐมนตรีหรือเปนรัฐมนตรีจะตองเซ็นเอกสาร 

ยาวหลายหนาไมเปนนั่นไมเปนนี่  มากมายกายกอง  ไปคนพบมาวาเปนลูกจางบริษัท  เขาบอกผมเปน 

ลูกจางบริษัท  แลวยังไงรูไหมครับ  ลูกจางชั่วคราวก็ไมได  ลูกจางประจําก็ไมได  รับเงินหรือไมรับเงิน 

ก็ไมไดเปนเกียรติยศ  เกียรติศักดิ์  กิตติมศักดิ์  ไมไดทั้งนั้น  ผิด  เขาวาอยางนั้น  เขียนไวอยางนั้นลูกจาง   

แตตองบอกใหฟงนะครับ  ผมที่ทํามา  ๓  เดือน  ตอนเปนนายก  ฯ  ก็ยังทํา  เพราะวาไดถามนักกฎหมาย 

ชั้นยอดเลยวาถามวาตกลงเปนอยางไร  ผมเปนลูกจางบริษัทนี้ไหม  เขาบอกวา  คุณทําทีหนึ่ง  เขาก็ให 

คาน้ํามันรถใหคาอะไรตอบแทนเปนคราว ๆ  ไป  ไมทําก็ไมได  ใชไหม  บอกถูกตอง  เขาบอกอยางนี้ 

เรียกวา  รับจางไมเขา  ถาเปนลูกจางเขาตามนั้นตองลงทะเบียน  มีบัญชี  มีชื่อ  ตองเอาไปยื่นประกันสังคม   

นี่ไมตอง  เขาจางมาก็ทํา  ไมจางก็เลิกจาง  เขาเรียกวารับจาง  อยางนั้นก็ทําได...”   

๖. นายวิศิษฎ  ลิ้มประนะ  ผูจัดการทั่วไป  รานงวนสูน  (๑๙๗๔)  ซึ่งเปนผูที่ไดรับเชิญ 

ไปรวมรายการ  “ชิมไป  บนไป”  ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  ชอง  ๕  เมื่อวันที่   

๒๖  เมษายน  ๒๕๕๑  ไดรับรองบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นและเบิกความเพิ่มเติม   

สรุปไดวาพยานดํารงตําแหนงในกิจการทางสังคม  และตําแหนงในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  คือ  กรรมการ 

บริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)  โดยกรรมการสรรหาเปนผูเลือกพยานมาเปนกรรมการในฐานะ 

ที่พยานเปนรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม  ซึ่งการสรรหาเปนไปตามระเบียบของบริษัทการบินไทย   

จํากัด  (มหาชน)  และไมไดเกี่ยวของกับธุรกิจสวนตัวของพยาน  พยานเปนผูสนับสนุนบริษัท  เฟซ   

มีเดีย  จํากัด  ผูผลิตรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”  โดยทําสัญญาโฆษณากับ 

บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ทุก  ๖  เดือน  โดยมีวัตถุประสงคในการเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาของราน   

โดยเปนผูสนับสนุนรายการ  “ชิมไป  บนไป”  ต้ังแต  ป  ๒๕๔๔  และรายการ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”   

ต้ังแต  ป  ๒๕๕๐  แตอยางไรก็ตามบริษัทก็ไมไดเจาะจงสนับสนุนบริษัทนี้บริษัทเดียว  มีการสนับสนุน 
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รายการของบริษัทอื่นดวย  เชน  “รายการครอบจักรวาล”  โดยเปาหมายวาจะเกิดประโยชนเพียงใด 

จะพิจารณาจากกรณีที่รายการอยูเปนเวลาที่เหมาะสม  สําหรับการจายเงินสนับสนุนรายการจะเหมาจาย 

เปนรายเดือน  กรณีรายการ  “ชิมไป  บนไป”  เดือนละ  ๙๐,๐๐๐  บาท  สวนรายการ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”   

เดือนละ  ๕๐,๐๐๐  บาท  การที่รานของพยานสนับสนุนรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”   

ก็เปนการทําสัญญากับบริษัทเจาของรายการ  สวนกิจการอื่นไมไดเกี่ยวของกันและไมมีความสัมพันธ 

กับผูถูกรองแตอยางใด   

๗. ผูถูกรองไดเบิกความเปนพยาน  สรุปไดวา  ผูถูกรองเปนพิธีกรรายการ  “ชิมไป  บนไป”   

ต้ังแตป  ๒๕๔๓  ขณะที่ดํารงตําแหนงผูวาราชกรุงเทพมหานคร  โดยบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

เปนผูติดตอมาใหไปเปนพิธีกร  ซึ่งผูถูกรองไมเคยเรียกรองคาตอบแทนใด ๆ  และไมเคยมีหรือ 

รับเงินเดือนจากบริษัทดังกลาวแตอยางใด  โดยกอนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีบริษัทจะใหคาตอบแทน 

ครั้งละแสนกวาบาท  หลังจากดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีก็ไมรับคาตอบแทนอีก  บริษัทจะใหเปน 

คาน้ํามันรถและคาจายตลาดซื้อกับขาวไปทําในรายการประมาณ  ๓,๐๐๐  หรือ  ๕,๐๐๐  บาท  โดยจาย 

ใหกับคนขับรถของผูถูกรอง  ซึ่งนอกจากมีหนาที่ขับรถแลว  จะดูแลเรื่องการเติมน้ํามันดวย  การบันทึก 

เทปลวงหนาครั้งหนึ่งครึ่งวันแลวเอาไปออกอากาศทั้งเดือน  ประมาณ  ๔  ครั้ง  ไมเปนรายการสด 

แตอยางใด  การโฆษณาสินคาในรายการผูถูกรองไมมีสวนรูเห็นหรือเกี่ยวของ  เปนขอตกลงระหวาง 

บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  กับผูสนับสนุนรายการดังกลาว  สวนใหญผูถูกรองไมรูจัก  และในการเชิญ 

ผูสนับสนุนรายการหรือสปอนเซอรมารวมรายการนั้น  บริษัทจะเปนผูเชิญ  ผูถูกรองไมไดเปนผูเชิญมาเอง   

กอนการเลือกตั้งปลายป  ๒๕๕๐  บริษัทมีหนังสือหารือวา  ผูถูกรองจะรับหนาที่เปนพิธีกรอีกตอไปหรือไม   

จากการที่ไดสอบถามนักกฎหมายก็บอกวาไมไดเปนลูกจางแตเปนการรับจาง  อยางไรก็ตามผูถูกรอง 

ก็ไดมีหนังสือตอบไปวา  ใหบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จัดหาพิธีกรคนใหมมาดําเนินรายการแทน   

หลังจากดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  มีการบันทึกเทปรายการประมาณ   

๒ - ๓  ครั้ง  และขณะเอามาออกอากาศผูถูกรองก็ไมไดยับยั้งแตอยางใด  เมื่อมีผูโตแยงประมาณ 

เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๑  วาเปนการกระทําผิดตอกฎหมาย  จึงไดสั่งใหระงับการออกอากาศและใหเอา 

เทปรายการคืนจากสถานีวิทยุโทรทัศน  กรณีสัญลักษณของรายการเปนรูปการตูนรูปคนครัวแลวมี 

จมูกชมพูแสดงถึงนายสมัคร  สุนทรเวช  ซึ่งทํารายการมาประมาณ  ๗  ป  แลว  สวนกรณีที่ประมาณ 
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ป  ๒๕๔๔  หนังสือสกุลไทยรายสัปดาหลงบทสัมภาษณผูถูกรองวา  ไดรับเงินเดือน  ๘๐,๐๐๐  บาท   

นั้น  เปนกรณีที่บริษัทตองการโฆษณารายการ  โดยคิดคํานวณจากคาตอบแทนครั้งละ  ๒๐,๐๐๐  บาท   

เดือนหนึ่งออกอากาศ  ๔  ครั้ง  รวม  ๘๐,๐๐๐  บาท  สวนรายการ  ยกโขยง  ๖  โมงเชา  ผูถูกรองก็ไมได 

เรียกรองคาตอบแทนแตอยางใดเชนกัน   

๘. นายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  กรรมการผูจัดการ  บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ไดรับรอง 

บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นและเบิกความเพิ่มเติม  สรุปไดวา  พยานทํารายการ  “ชิมไป   

บนไป”  ต้ังแตปลายป  ๒๕๔๑  เมื่อพยานไดอานหนังสือชิมไปบนไปที่ผูถูกรองเปนผูเขียน  ทําให 

เกิดความคิดที่จะทําเปนรายการทีวี  ซึ่งในขณะนั้นผูถูกรองยังไมเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   

ป  ๒๕๔๒  จึงไดขอเขาพบผูถูกรองเพื่อเสนอและสอบถามวาจะดัดแปลงรายการทําอาหารจากหนังสือ 

ดังกลาวมาเปนออกรายการทางทีวีไดหรือไม  ตอมาประมาณ  ๓ - ๔  เดือน  พยานไดเขาพบผูถูกรอง   

และอธิบายรายละเอียดในการที่จะแปลงหนังสือมาเปนรายการโทรทัศน  เพื่อสรางคุณูปการใหเกิด 

แกสังคมไทย  ซึ่งผูถูกรองรับขอเสนอไวพิจารณา  และไดแจงตกลงในภายหลังโดยไมมีการพูดเรื่อง 

เงินคาตอบแทนใด ๆ  และไมมีการทําสัญญาจางงาน  และผูถูกรองไมไดมีตําแหนงใดในบริษัทและ 

ไมถือเปนลูกจางบริษัทแตอยางใด  เพราะไมมีการจายเงินเดือนและจายคาประกันสังคม  ผูถูกรองจะได 

คาตอบแทนในลักษณะนักแสดงทั่ว ๆ  ไป  การบันทึกเทปจะบันทึกวันเดียวแลวออกอากาศได  ๔  ครั้ง   

เมื่อประมาณวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  บริษัทไดมีหนังสือสอบถามผูถูกรองวาสามารถที่จะเปน 

นักแสดงประกอบอาหารไดหรือไม  ผูถูกรองตอบวาไดปรึกษานักกฎหมายแลวสามารถกระทําได   

แตจะไมรับเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น  ภายหลังผูถูกรองเปนนายกรัฐมนตรีแลว  มีการบันทึกเทปรายการยกโขยง   

๖  โมงเชา  ประมาณครั้งหรือสองครั้ง  หลังจากนั้นก็ไมมีการบันทึกอีก  สําหรับเรื่องคาตอบแทนผูถูกรอง 

ไมเคยเรียกรองคาตอบแทนขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัท  ซึ่งภายหลังเปนนายกรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรอง 

ไมขอรับคาตอบแทน  บริษัทจึงไมไดจายคาตอบแทนให  คงมีแตคาน้ํามันรถซึ่งจายใหกับคนขับรถ 

และจายเพียงครั้งเดียว   

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  เอกสารประกอบ  พยานหลักฐานอื่น 

ที่เกี่ยวของ  และคําเบิกความของพยานบุคคลแลว  เห็นวา  คดีทั้งสองมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ 

พิจารณาวินิจฉัยได  จึงกําหนดประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง 
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สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๗  เพราะเหตุผูถูกรอง 

ดํารงตําแหนงใดในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายได 

มาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจางของบริษัทดังกลาว  หรือไม   

มีปญหาประการแรกที่ตองวินิจฉัยวา  ผูถูกรองเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  หรือไม   

พิจารณาแลวเห็นวา  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  ซึ่งบัญญัติหามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี   

เปนลูกจางของบุคคลใดเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนไปโดยชอบ   

ปองกันมิใหเกิดการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  อันจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรม 

ซึ่งยากตอการตัดสินใจ  ทําใหตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  ระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชน 

สาธารณะเมื่อผูดํารงตําแหนงคํานึงถึงประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสาธารณะ  การขัดกัน 

ระหวางประโยชนสวนตัวกับการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชนสวนตัว 

จะไดมาจากการเสียไปซึ่งประโยชนสาธารณะ 

การทําใหเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาวบรรลุผลจึงมิใชแปลความคําวา  “ลูกจาง”   

ในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  เพียงหมายถึงลูกจางตามความหมายแหงประมวลกฎหมายแพงและ 

พาณิชย  ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  หรือตามกฎหมายภาษีอากร  เทานั้น  เพราะกฎหมายแตละฉบับ 

ยอมมีเจตนารมณแตกตางกันไปตามเหตุผลแหงการบัญญัติกฎหมายนั้น ๆ  ทั้งกฎหมายดังกลาว 

เปนกฎหมายที่มีศักดิ์ตํ่ากวารัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศ  และยังมี 

เจตนารมณเพ่ือปองกันการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนแตกตางจากกฎหมายดังกลาวอีกดวย   

อนึ่ง  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑการปกครองประเทศ  มุงจัดตั้งรับรองสถานะของ 

สถาบันและสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  กําหนดพื้นฐานในการดําเนินการของรัฐ  เพื่อใหรัฐไดใช 

เปนหลักในการปรับใชกับสภาวการณหรือเหตุการณตาง ๆ  ไดอยางถูกตองตามเจตนารมณ 

ดังนั้น  คําวา  “ลูกจาง”  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  จึงมีความหมายกวางกวาคํานิยามของ 

กฎหมายอื่น  โดยตองแปลความตามความหมายทั่วไป  ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไดใหความหมายของคําวา  “ลูกจาง”  วาหมายถึง  “ผูรับจางทําการงาน ; ผูซึ่งตกลงทํางาน 

ใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร”  โดยมิไดคํานึงวาจะมีการทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษร 

หรือไม  หรือไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง  สินจาง  หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนทรัพยสินอยางอื่น   
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หากมีการตกลงเปนผูรับจางทําการงานแลว  ยอมอยูในความหมายของคําวา  “ลูกจาง”  ตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๖๗  ทั้งสิ้น  มิฉะนั้นผูเปนลูกจาง  รับคาจางเปนรายเดือนในลักษณะสัญญาจางแรงงาน   

เมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  ก็สามารถทํางานตอไปได  โดยเปลี่ยน 

คาตอบแทนจากคาจางรายเดือนมาเปนสินจางตามการงานที่ทํา  เชน  แพทยก็เปลี่ยนจากเงินเดือนมาเปน 

คารักษาตามจํานวนคนไข  ที่ปรึกษากฎหมายก็เปลี่ยนจากเงินเดือนมาเปนคาปรึกษาหรือคาทําความเห็น 

เปนรายครั้ง  ซึ่งก็ยังมีความผูกพันในเชิงผลประโยชนกันอยูระหวางเจาของกิจการกับผูรับทํางานให   

เห็นไดชัดเจนวากฎหมายยอมไมมีเจตนารมณใหหาชองทางหลีกเลี่ยงบทบังคับกันไดโดยงายเชนนั้น 

ขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนผูถูกรองวา  หลังจากผูถูกรองเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว   

ผูถูกรองยังคงเปนพิธีกรในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”  ใหแกบริษัท  เฟซ   

มีเดีย  จํากัด  เมื่อพิเคราะหถึงลักษณะกิจการงานที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ไดกระทํารวมกันกับผูถูกรอง 

มาโดยตลอดเปนเวลาหลายป  โดยบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ทําเพื่อมุงคาหากําไร  มิใชเพ่ือการกุศล 

สาธารณะ  และผูถูกรองก็ไดรับคาตอบแทนอยางสมฐานะและภารกิจ  เมื่อไดกระทําในระหวางที่ผูถูกรอง 

ดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีจึงเปนการกระทําและนิติสัมพันธที่อยูในขอบขายที่มาตรา  ๒๖๗   

ประสงคจะปองปรามเพื่อมิใหเกิดผลประโยชนทับซอนกับภาคธุรกิจเอกชนแลว  ทั้งยังปรากฏจากคํา 

ใหสัมภาษณของผูถูกรองในหนังสือสกุลไทย  ฉบับที่  ๔๗  ประจําวันอังคารที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๔๔   

หนา  ๓๗  อีกดวยวา  การทําหนาที่พิธีกรกิตติมศักดิ์รายการโทรทัศนชิมไป  บนไป  ที่ออกอากาศทุกวันเสาร   

เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐  นาฬิกา  ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี  ผลิตรายการโดยบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  นั้น   

ผูถูกรองไดรับเงินเดือนจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เดือนละ  ๘๐,๐๐๐  บาท  สําหรับหนังสือของ 

นายศักดิ์ชัย  มีถึงผูถูกรองลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ปรึกษาวาผูถูกรองจะดําเนินการอยางไร 

ในการเปนพิธีกรรับเชิญในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และหนังสือของผูถูกรองมีถึงนายศักดิ์ชัย  ลงวันที่   

๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  แจงวาผูถูกรองจะทําใหเปลา ๆ  โดยไมรับเงินคาตอบแทนเปนคาน้ํามันรถ 

เหมือนอยางเคยนั้น  ผูถูกรองไมเคยแสดงหนังสือท้ังสองฉบับนี้มากอนจะถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรียกใหชี้แจง  โดยผูถูกรองชี้แจงเมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  และยังคงยืนยันเสมือนวา 

กอนเดือนธันวาคม  ๒๕๕๐  ผูถูกรองไดรับคาตอบแทนเปนเพียงคาน้ํามันรถเทานั้น  ซึ่งขัดแยงกับ 

คําเบิกความของนางดาริกา  และหลักฐานทางภาษีอากรดังกลาวขางตนที่วากอนหนานั้นผูถูกรองไดรับ 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

คาจางแสดง  ไมใชคาน้ํามันรถ  อันเปนขอพิรุธ  สอแสดงวาเปนการทําหลักฐานยอนหลังเพื่อปกปด 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับคาตอบแทนของผูถูกรอง  ทั้งผูถูกรองเองเบิกความวาผูถูกรองไมไดรับคาน้ํามันรถ 

และคาใชจาย  นาจะเปนการนําเงินไปใหคนขับรถมากกวา  ก็ขัดแยงกับคําชี้แจงของผูถูกรอง  ลงวันที่   

๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑  ซึ่งใหการวา  การที่ผูถูกรองไดรับเชิญไปในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  จะไดรับ 

คาพาหนะโดยคาพาหนะจะไดรับเฉพาะเมื่อไดไปออกรายการเทานั้น  ถาไมไดไปออกรายการตามที่เชิญมา 

ก็ไมไดรับคาพาหนะจึงรับฟงเปนอยางหนึ่งอยางใดไมได  พยานหลักฐานทั้งหมดมีน้ําหนักใหรับฟงไดวา   

ผูถูกรองทําหนาที่พิธีกรในรายการชิมไป  บนไป  หลังจากเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวโดยผูถูกรอง 

ยังคงไดรับคาตอบแทนที่มีลักษณะเปนทรัพยสินจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ดังนั้น  การที่ผูถูกรอง 

เปนพิธีกรใหแกบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จึงเปนการรับจางทําการงานตามความหมายของคําวา   

“ลูกจาง”  ตามนัยแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  แลว  กรณีถือไดวา  ผูถูกรองเปนลูกจางของบริษัท 

เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  ความเปนรัฐมนตรีของ 

ผูถูกรองจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

อนึ่ง  มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ๖  คน  เห็นวา  ผูถูกรองเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย   

จํากัด  เปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  จึงไมจําตองวินิจฉัยในปญหาวา   

ผูถูกรองดํารงตําแหนงใดในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  หรือไมอีก  สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก  ๓  คน   

เห็นวาการเปนพิธีกร  การใชชื่อรายการชิมไป  บนไป  และใชรูปใบหนาของผูถูกรองในรายการ 

ของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เปนการตกลงเขากันเพื่อกระทํากิจการรวมกันดวยประสงคจะแบงปน 

กําไรอันจะพึงไดแกกิจการที่ทํานั้นในลักษณะเปนหุนสวนรวมกัน  ดังนั้น  การกระทําของผูถูกรอง 

ใหแกบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จึงเปนการดํารงตําแหนงในหางหุนสวนโดยมุงหาผลกําไรหรือรายได 

มาแบงปนกัน  และไมจําตองวินิจฉัยในปญหาวา  ผูถูกรองเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  

เปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  หรือไม  อีก   

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเปนเอกฉันทจึงวินิจฉัยวา  ผูถูกรอง 

กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร   

สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)   

และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ   



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๒๖๗  เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของ 

นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี 

เปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  ทําใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ  จึงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑   

 

นายชัช  ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายจรัญ  ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายจรูญ  อนิทจาร   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายเฉลิมพล  เอกอุร ุ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายนุรักษ  มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายบุญสง  กุลบุปผา   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายวสันต  สรอยพิสุทธิ์   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายสุพจน  ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

นายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 



 หนา   ๑๘  
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน 

ของ  นายชัช  ชลวร  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยที่  ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑ เรื่องพิจารณาที่  ๑๙/๒๕๕๑ 

 เรื่องพิจารณาที่  ๒๙/๒๕๕๑ 

 วันที่  ๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

ประเด็นวินิจฉัยมีวา 

ความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๗  เพราะเหตุผูถูกรองดํารงตําแหนงใดในบริษัท   

เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกันหรือ 

เปนลูกจางของบริษัทดังกลาว  หรือไม 

ความเห็น 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  บัญญัติวา  “ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๖๕  มาใชบังคับกับ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย  เวนแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   

และจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร  หรือรายได 

มาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย” 

ขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา  เมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  ผูถูกรองเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี   

และในระหวางดํารงตําแหนงดังกลาวผูถูกรองไดเปนพิธีกรในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และ  “ยกโขยง   

๖โมงเชา”  ซึ่งเปนรายการของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ที่ออกรายการเผยแพรทางสถานีโทรทัศน 

ซึ่งผูถูกรองเขารับหนาที่พิธีกรมาตั้งแตกอนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  โดยไดรับคาตอบแทน   

และเมื่อเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรองยังคงเปนพิธีกรในรายการดังกลาวใหแก  บริษัท   

เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

ประเด็นตองวินิจฉัยประการแรกวา  การเปนพิธีกรของผูถูกรอง  เปนการดํารงตําแหนงใด 

ในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  หรือไม  เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  บัญญัติอยูในหมวด  ๑๒   

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  สวนที่  ๒  การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  ซึ่งบัญญัติ 



 หนา   ๑๙  
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน  หรือบริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ 

โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  อันจะทําใหเกิดการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

ดังนั้น  การดํารงตําแหนงใดในบริษัท  ตามความแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  จึงตอง 

แปลความทั้งการดํารงตําแหนงใดในบริษัทตามที่กฎหมายรับรอง  เชน  การเปนกรรมการหรือกรรมการ 

ผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท  หรือตําแหนงใดที่บริษัทจัดใหมีขึ้น  เชน  ประธานกรรมการ  ที่ปรึกษา   

ผูจัดการหรือพนักงาน  เปนตน  นอกจากนั้นการดํารงตําแหนงใดในบริษัท  ยังหมายความรวมถึง 

ตําแหนงใด ๆ  ในทางขอเท็จจริงซึ่งมีการยอมรับหรือแสดงออกโดยปริยายวาเปนตําแหนงในบริษัทอีกดวย 

ขอเท็จจริงปรากฏวา  ผูถูกรองมิไดดํารงตําแหนงใดในบริษัทตามที่กฎหมายรับรอง  กลาวคือ   

ผูถูกรองมิไดเปนกรรมการหรือกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  และมิได   

ดํารงตําแหนงใดที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จัดใหมีขึ้น  กลาวคือมิไดเปนประธานกรรมการ  ที่ปรึกษา   

ผูจัดการ  พนักงาน ฯลฯ  คงไดความแตเพียงวา  ผูถูกรองเปนพิธีกรในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และ   

“ยกโขยง  ๖โมงเชา”  ซึ่งเปนรายการของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เทานั้น  การเปนพิธีกรของผูถูกรอง 

ดังกลาวแมจะดําเนินการมาในชวงระยะเวลาหนึ่งแลวก็ตาม  แตก็มิไดดําเนินการติดตอกันมาโดยตลอด   

เพราะบางชวงเวลาที่ผูถูกรองมิไดเปนพิธีกรก็จะมีการจัดบุคคลอื่นมาทําหนาที่แทน  กรณีจึงไมอาจถือไดวา   

ผูถูกรองหรือบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ไดยอมรับหรือแสดงออกโดยปริยายวาผูถูกรองมีตําแหนง 

เปนพิธีกรอันเปนการดํารงตําแหนงใดในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  แตอยางใด  ผูถูกรองจึงมิไดดํารง 

ตําแหนงใดในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  อันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗ 

ประเด็นตองวินิจฉัยตอไปวา  ผูถูกรองเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  หรือไม  เห็นวา   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  ซึ่งบัญญัติหามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  เปนลูกจางของบุคคลใด 

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนไปโดยชอบ  ปองกันมิใหเกิดการกระทํา 

ที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  อันจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมซึ่งยากตอการตัดสินใจ   

ทําใหตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  ระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสาธารณะ  เมื่อผูดํารงตําแหนง 

คํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวของตนมากกวาประโยชนสาธารณะ  การขัดกันระหวางผลประโยชน 

สวนตัวกับการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่จึงขัดกันในลักษณะที่ผลประโยชนสวนตัวไดมาจากการเสียไป 

ซึ่งประโยชนสาธารณะ 
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การจะทําใหเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาวบรรลุผลจึงมิใชแปลความคําวา  “ลูกจาง”   

ในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  เพียงหมายถึงลูกจางตามความหมายแหงประมวลกฎหมายแพง   

และพาณิชย  ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  หรือตามกฎหมายภาษีอากร  เทานั้น  เพราะกฎหมายแตละฉบับ 

ยอมมีเจตนารมณแตกตางกันไปตามเหตุผลแหงการบัญญัติกฎหมายนั้น ๆ  ทั้งกฎหมายดังกลาวเปนเพียง 

กฎหมายลําดับรองอันมีศักดิ์ของกฎหมายต่ํากวารัฐธรรมนูญ  ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครอง 

ประเทศ  และยังมีเจตนารมณเพ่ือปองกันการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนแตกตางจาก 

กฎหมายดังกลาวอีกดวย 

ดังนั้น  คําวา  “ลูกจาง”  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  จึงมีความหมายกวางกวาคํานิยามของ 

กฎหมายดังกลาว  โดยตองแปลความตามความหมายทั่วไป  ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไดใหความหมายของคําวา  “ลูกจาง”  วาหมายถึง  “ผูรับจางทําการงาน ; ผูซึ่งตกลง 

ทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร”  โดยมิไดคํานึงวาจะมีการทําสัญญาจางเปน 

ลายลักษณอักษรหรือไม  หรือไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง  สินจาง  หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปน 

ทรัพยสินหรือไม  หากมีการตกลงเปนผูรับจางทําการงานแลว  ยอมอยูในความหมายของคําวา  “ลูกจาง”   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  ทั้งสิ้น 

ขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนผูถูกรองวา  หลังจากผูถูกรองเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

แลว  ผูถูกรองยังคงเปนพิธีกรในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และ  “ยกโขยง  ๖โมงเชา”  ใหแกบรษิัท  เฟซ   

มีเดีย  จํากัด  โดยบริษัทดังกลาวมีลักษณะกิจการงานที่ทําเพื่อมุงหาผลกําไร  มิใชเพ่ือการกุศลสาธารณะ   

และผูถูกรองไดรับคาตอบแทนอยางสมฐานะและภารกิจซึ่งผูถูกรองเคยใหสัมภาษณแกหนังสือสกุลไทย   

วาผูถูกรองไดรับเงินเดือนจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เดือนละ  ๘๐,๐๐๐  บาท  สําหรับหนังสือที่   

นายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  มีถึงผูถูกรองและผูถูกรองแจงวาจะทําใหเปลา ๆ  โดยไมรับเงินคาตอบแทน 

เปนคาน้ํามันรถเหมือนเคยนั้น  ผูถูกรองไมเคยแสดงหนังสือทั้งสองฉบับมากอนจะถูกคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเรียกใหชี้แจง  ทั้งผูถูกรองก็ชี้แจงยืนยันเสมือนวากอนเดือนธันวาคม  ๒๕๕๐  ผูถูกรอง 

ไดรับคาตอบแทนเปนเพียงคาน้ํามันรถเทานั้น  ซึ่งเปนการขัดแยงกับคําเบิกความของนางดาริกา  รุงโรจน 

และหลักฐานทางภาษีที่แสดงวากอนหนานั้นผูถูกรองไดรับคาจางแสดง  ไมใชคาน้ํามันรถ  สวนที่ผูถูกรอง 

เบิกความวา  ผูถูกรองไมไดรับคาน้ํามันรถและคาใชจาย  นาจะเปนการนําเงินไปใหคนขับรถมากกวานั้น   
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เปนการขัดแยงกับคําชี้แจงของผูถูกรองลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑  ซึ่งใหการวาผูถูกรองไดรับ 

คาพาหนะเฉพาะเมื่อไปออกรายการเทานั้น  ขอนําสืบของผูถูกรองจึงมีน้ําหนักนอยพยานหลักฐาน 

ทั้งหมดมีน้ําหนักรับฟงไดวา  ผูถูกรองทําหนาที่พิธีกรในรายการ  ชิมไป  บนไป  หลังจากเขาดํารงตําแหนง 

นายกรัฐมนตรีแลว  โดยผูถูกรองยังคงไดรับคาตอบแทนที่มีลักษณะเปนทรัพยสินจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย   

จํากัด  ดังนั้น  การที่ผูถูกรองเปนพิธีกรใหแกบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จึงเปนการรับจางทําการงาน 

ตามความหมายของคําวา  “ลูกจาง”  ตามนัยแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  แลว  กรณีจึงถือไดวา  ผูถูกรอง 

เปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗   

ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

 

นายชัช  ชลวร   

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน 
ของ  นายจรัญ  ภักดีธนากุล  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยที่  ๑๒  -  ๑๓/๒๕๕๑ เรื่องพิจารณาที่  ๑๙/๒๕๕๑ 
 เรื่องพิจารณาที่  ๒๙/๒๕๕๑ 

 วันที่  ๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

 

ประเด็นวินิจฉัย 

ความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๗   

เพราะเหตุผูถูกรองดํารงตําแหนงใดในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหา 

ผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจางของบริษัทดังกลาวหรือไม 

ความเห็น 

๑. บทบัญญัติมาตรา  ๒๖๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

เปนมาตรการหนึ่งของหมวด  ๑๒  วาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  และเปนบทบัญญัติหนึ่งในสวน 

ที่  ๒  วาดวยการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  ที่มีเจตนารมณจะปองปรามมิใหฝายการเมือง 

เขาไปแทรกแซงกาวกายกับฝายราชการประจํา  หรือมีผลประโยชนทับซอนพัวพันกับภาคธุรกิจเอกชน   

อันจะเปนหนทางใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในการใชฐานะตําแหนงและอํานาจหนาที่ของฝายการเมือง 

ขึ้นไดโดยงาย  โดยการเอื้อประโยชน  ในทางที่ไมชอบใหแกกันและกัน  อันยากแกการติดตามตรวจสอบ 

ในภายหลัง  ดังนั้น  การใชและการตีความบทบัญญัติในสวนที่  ๒  วาดวยการกระทําที่เปนการขัดกัน 

แหงผลประโยชนนี้  จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับเจตนารมณดังกลาวใหมากที่สุด  จะถือเครงครัด 

ตามถอยคําสํานวนหรือลายลักษณอักษรที่ใชกันในบริบทของกฎหมายเอกชนหาไดไม 

๒. สําหรับการกระทําของผูถูกรองในฐานะพิธีกรกิตติมศักดิ์รายการโทรทัศนชิมไป  บนไป   

ซึ่งผลิตรายการโดยบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  นั้น  ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงไดเปนยุติตามคํารับของผูถูกรอง 

ที่ยืนยันตอศาลวา  ผูถูกรองไดกระทําการเปนพิธีกรในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  ใหแกบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   
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มาตั้งแต  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และเมื่อผูถูกรองเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวก็ยังคงกระทําการเปนพิธีกร 

ในรายการดังกลาว  และในรายการ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”  อีกรายการหนึ่งดวย  จนกระทั่งมีผูทักทวงวา 

เปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  จึงไดเลิก  เพราะไมตองการให 

เปนปญหาโตแยงตอไป  ทั้ง ๆ  ที่ผูถูกรองเห็นวาการกระทําดังกลาวของผูถูกรองเปนเพียงการรับจาง 

บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เทานั้น  มิใชการเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  อันจะเปนการตองหาม 

ตามมาตรา  ๒๖๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

มีปญหาตองวินิจฉัยประการแรกวา  ผูถูกรองไดรับคาตอบแทนจากการเปนพิธีกรในรายการ 

วิทยุโทรทัศนของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ทั้งสองรายการนั้นหรือไม  เพียงใด  ปรากฏจากแบบแสดงรายการ 

ภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย  (ภ.ง.ด.๓)  ที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ยื่นตอกรมสรรพากรในป  ๒๕๔๗   

เดือนมิถุนายนหักภาษี  ณ  ที่จาย  สําหรับคาตัวพิธีกรที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จายใหแกผูถูกรอง  ๓   

รายการ  เดือนกรกฎาคมหักภาษี  ณ  ที่จายสําหรับคาตัวพิธีกรที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จายใหแกผูถูกรอง   

๑  รายการ  เดือนสิงหาคม  ๒  รายการ  เดือนกันยายน  ๓  รายการ  เดือนตุลาคม  ๑  รายการ   

เดือนพฤศจิกายน  ๑  รายการ  และเดือนธันวาคม  อีก  ๑  รายการ  ในป  ๒๕๔๘  ปรากฏรายการ 

หักภาษี  ณ  ที่จายสําหรับคาตัวพิธีกรที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จายใหแกผูถูกรองเดือนมกราคม   

๑  รายการ  เดือนมีนาคม  ๓  รายการ  ป  ๒๕๕๐  ปรากฏรายการหักภาษี  ณ  ที่จายสําหรับคาจางแสดงที่ 

บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จายใหแกผูถูกรองในเดือนเมษายนและพฤษภาคมเดือนละ  ๒  รายการ   

เดือนตุลาคม  ๓  รายการ  ซึ่งเงินคาตัวพิธีกรที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จายใหแกผูถูกรองตามที่ปรากฏ 

ในแบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย  (ภ.ง.ด.  ๓)  ดังกลาวนั้นแตละเดือนมีจํานวนเกินกวา   

๒๐๐,๐๐๐  บาท  หาใชเปนเงินคาพาหนะในการถายทํารายการครั้งละไมเกิน  ๕,๐๐๐  บาท  ดังที่ผูถูกรอง 

ชี้แจงแกขอกลาวหาและนําสืบพยานหลักฐานมาไม 

นอกจากนี้ยังปรากฏจากแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซึ่งผูถูกรองยื่นตอ 

กรมสรรพากรตามแบบ  ภ.ง.ด.  ๙๐  และนายพิชาติ  เกษเรือง  รองอธิบดีกรมสรรพากร  ปฏบิติัราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพากร  สงเปนหลักฐานใหแกศาล  และคูกรณีไดรับรองความถูกตองแทจริงไวแลววา   

ผูถูกรองมีเงินไดจากการเปนพิธีกรใหบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  มาโดยตลอดตั้งแตปภาษี  ๒๕๔๓  ถึง   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  ยกเวนปภาษี  ๒๕๔๔  และ  ๒๕๔๕  โดยปภาษี  ๒๕๔๓  ไดรับจํานวน  ๘๐,๐๐๐  บาท   
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ปภาษี  ๒๕๔๖  จํานวน  ๘๔๒,๑๐๕.๒๐  บาท  ปภาษี  ๒๕๔๗  จํานวน  ๑,๐๘๖,๒๘๙.๔๖  บาท   

ปภาษี  ๒๕๔๘  จํานวนเกินกวา  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  สวนปภาษี  ๒๕๔๙  และ  ๒๕๕๐  ขอมูล 

ไมปรากฏวา  เงินไดจากการเปนพิธีกรของผูถูกรองไดรับจากผูใด 

อนึ่ง  ผูถูกรองเองก็เบิกความรับตอศาลวาไดรับคาตอบแทนจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

ตามที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานที่ศาลเรียกมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของจริง  เพียงแตโตแยงวาเปนการไดรับ 

กอนที่จะเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ท้ังเปนการรับคาตอบแทนในฐานะผูรับจาง  มิใชในฐานะ 

ลูกจาง  แตเมื่อพิเคราะหจากหนังสือชี้แจงแกขอกลาวหาที่ผูถูกรองยื่นตอศาลนั้นระบุวา  ในการรับเชิญ 

ไปเปนพิธีกรในรายการทําอาหารใหแกบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ผูถูกรองไดรับคาพาหนะครั้งละ 

ประมาณ  ๕,๐๐๐  บาทเทานั้น  อันเปนการขัดแยงกับขอเท็จจริงที่ปรากฏจากเอกสารที่ศาลเรียกมาจาก 

กรมสรรพากร  ประกอบกับคําเบิกความของนายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  ผูกอต้ังและกรรมการบริษัท   

เฟซ  มีเดีย  จํากัด  และคําเบิกความของนางดาริกา  รุงโรจน  ผูจัดการฝายการเงินและบัญชีของบริษัท   

เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ที่ระบุวาบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จายคาเปนพิธีกรใหแกผูถูกรองในชวงกอนเปน 

นายกรัฐมนตรีเพียงครั้งละ  ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือเปนคาน้ํามันรถเทานั้น  โดยจายใหแกคนขับรถ 

ตามระยะทาง  อันเปนการเบิกความที่สอดรับกับคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรอง  แตเมื่อปรากฏความจริง 

จากเอกสารหลักฐานการเสียภาษีดังที่แสดงมาขางตนแลววา  ผูถูกรองไดรับคาตอบแทนการทําหนาที่ 

เปนพิธีกรจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เปนจํานวนมากตลอดมาอยางสม่ําเสมอ  จึงฟงไดวาคําชี้แจง 

ของผูถูกรองและคําเบิกความของพยานทั้งสองมิไดเปนความจริงและมีพฤติการณสอใหเห็นเปนพิรุธวา   

นาจะมีการปกปดบิดเบือนขอเท็จจริงบางอยางบางประการ  และเมื่อพิจารณาประกอบกับการที่ทาง 

กรมสรรพากรไมสามารถตรวจสอบหาหลักฐานการยื่นรายการภาษีหัก  ณ  ที่จาย  (ภ.ง.ด.๓)  ของบริษัท   

เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน  ๒๕๕๑  อันเปนชวงที่ผูถูกรองเขาดํารงตําแหนง 

นายกรัฐมนตรีแลว  และยังคงทําหนาที่เปนพิธีกรใหบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  อยู  ทั้ง ๆ  ที่บริษัท  เฟซ   

มีเดีย  จํากัด  มิไดหยุดกิจกรรมการถายทํารายการวิทยุโทรทัศนทั้งสองรายการ  ทําใหขอเคลือบแคลงวา 

นาจะมีการปดบังอําพรางขอเท็จจริงในกรณีนี้มีความเปนไปไดมากยิ่งขึ้น  ทั้งยังปรากฏขอพิรุธจาก 

หนังสือท่ีบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  โดยนายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  ทําถึงผูถูกรองระบุวันที่  ๑๕   

ธันวาคม  ๒๕๕๐  สอบถามวา  เมื่อผูถูกรองลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวจะยังคง 

เปนพิธีกรในรายการชิมไป  บนไปไดหรือไม  ซึ่งผูถูกรองมีหนังสือระบุวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐   
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ตอบวา  ถาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ก็ไมมีปญหาในการทํารายการ  แตหากทําหนาที่ฝายบริหาร 

คงทําไมได  แต  “ผมจะทําใหเปลา ๆ  โดยไมรับเงินคาตอบแทนเปนคาน้ํามันรถเหมือนอยางเคย”   

ซึ่งหนังสือท้ังสองฉบับที่ผูถูกรองอางสนับสนุนขอตอสูของตนดวยนี้  ถาความจริงฟงไดวาผูถูกรอง 

ไมเคยไดรับคาตอบแทนใด ๆ  จากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  มากอนเลย  นอกจากคาน้ํามันรถครั้งละ   

๓,๐๐๐-๕,๐๐๐  บาท  เทานั้น  หนังสือสองฉบับนี้  ก็สมเหตุสมผล  และมีน้ําหนักนาเชื่อถือ  แตเมื่อขอเท็จจริง 

ปรากฏจากหลักฐานการเสียภาษีอากรแลววาความจริงมิไดเปนเชนนั้น  เพราะความจริงผูถูกรองไดรับ 

คาตอบแทนในการเปนพิธีกรใหแกบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ในอัตราที่สูงมากมาโดยตลอดเวลาที่ทําหนาที่ 

พิธีกรใหบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ขอความในหนังสือของผูถูกรองจึงขัดแยงตอความจริงและไมเพียงแต 

ไมมีน้ําหนักใหเชื่อถือเทานั้น  แตยังสอแสดงใหเห็นพิรุธหนักยิ่งขึ้นอีกดวย  ดังนั้น  ขอกลาวอางของผูถูกรอง 

ที่วาทําหนาที่ใหบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ในชวงเวลาที่เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีโดยไมไดรับ 

คาตอบแทนใด ๆ  จากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เลยนั้น  จึงไมมีน้ําหนักใหเชื่อถือได  ขอเท็จจริงฟงไดวา 

ผูถูกรองไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่พิธีกรจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  มาตลอดเวลาที่ทําหนาที่ 

พิธีกรใหแกบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

๓. จากขอเท็จจริงดังกลาวมีปญหาตองวินิจฉัยในขอกฎหมายตอไปวา  ผูถูกรองมีฐานะเปน 

ลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  อันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  หรือไม  เห็นวา  บทบัญญัติมาตรา  ๒๖๗  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  เปนมาตรการหนึ่งของหมวด  ๑๒  วาดวยการตรวจสอบ 

การใชอํานาจรัฐ  และเปนบทบัญญัติหนึ่งในสวนที่  ๒  วาดวยการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน   

ที่มีเจตนารมณจะปองปรามมิใหฝายการเมืองเขาไปแทรกแซงกาวกายกับฝายราชการประจํา  หรือมี 

ผลประโยชนทับซอนพัวพันกับภาคธุรกิจเอกชน  อันจะเปนหนทางใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ในการใชฐานะตําแหนงและอํานาจหนาที่ของฝายการเมืองขึ้นไดโดยงาย  โดยการเอื้อประโยชน  ในทาง 

ที่ไมชอบใหแกกันและกัน  อันยากแกการติดตามตรวจสอบในภายหลัง  ดังนั้น  การใชและการตีความ 

บทบัญญัติในสวนที่  ๒  วาดวยการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนนี้  จึงจําเปนตองให 

สอดคลองกับเจตนารมณดังกลาวใหมากที่สุด  จะถือเครงครัดตามถอยคําสํานวนหรือลายลักษณอักษร 

ที่ใชกันในบริบทของกฎหมายเอกชนหาไดไม 
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เมื่อพิเคราะหถึงลักษณะกิจการงานที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ไดกระทํารวมกันกับผูถูกรอง 

มาโดยตลอดเปนเวลาหลายป  โดยบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ทําเพื่อมุงคาหากําไร  มิใชเพ่ือการกุศลสาธารณะ   

และผูถูกรองก็ไดรับคาตอบแทนอยางสมฐานะและภารกิจ  เมื่อไดมากระทําในระหวางที่ผูถูกรองดํารง 

ตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีจึงเปนการกระทําและนิติสัมพันธที่อยูในขอบขายที่มาตรา  ๒๖๗  ประสงค 

จะปองปราม  เพื่อมิใหเกิดผลประโยชนทับซอนพัวพันกับภาคธุรกิจเอกชนแลว  ทั้งยังปรากฏจากคํา 

ใหสัมภาษณของผูถูกรองในหนังสือ  “สกุลไทย”  ฉบับที่  ๔๗  ประจําวันอังคารที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๔๔   

หนา  ๓๗  อีกดวยวา  การทําหนาที่พิธีกรกิตติมศักดิ์รายการโทรทัศนชิมไป  บนไป  ที่ออกอากาศทุกวันเสาร   

เวลา  ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐  นาฬิกา  ทางไอทีวี  ผลิตรายการโดยบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  นั้น  ผูถูกรองไดรับ 

เงินเดือนจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เดือนละ  ๘๐,๐๐๐  บาท  ดวยเหตุผลและพฤติการณแหงคดี 

ดังกลาว  จึงเห็นวา  ผูถูกรองไดกระทําการเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  อันเปนการตองหาม 

ตามมาตรา  ๒๖๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และเปนเหตุทําให 

ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ต้ังแตวันที่ไดกระทําการ 

ดังกลาวแลว  ประเด็นขออื่น ๆ  ไมจําตองวินิจฉัยตอไป 

 

นายจรัญ  ภักดีธนากุล 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน 
ของ  นายจรูญ  อินทจาร  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยที่  ๑๒  -  ๑๓/๒๕๕๑ เรื่องพิจารณาที่  ๑๙/๒๕๕๑ 
 เรื่องพิจารณาที่  ๒๙/๒๕๕๑  

 วันที่  ๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

ประเด็นวินิจฉัย 

ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)   

ประกอบมาตรา  ๒๖๗  เพราะเหตุผูถูกรองดํารงตําแหนงใด  ในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ซึ่งเปนบริษัท 

ที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกันหรือเปนลูกจางของบริษัทดังกลาว  หรือไม 

ความเห็น 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ท่ีเกี่ยวของ  มีดังนี้ 

มาตรา  ๑๘๒  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปน 

กรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(๔) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา  ๑๕๘  หรือมาตรา  ๑๕๙ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๗๔ 

(๖) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๘๓ 

(๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙   

(๘) วุฒิสภามมีติตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
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นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว  ความเปนรัฐมนตรี 

ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๗๑  วรรคสี่  ดวย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๙๒  มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรี 

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

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย” 

มาตรา  ๒๖๕  บัญญัติวา  “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 

(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  หรือขาราชการสวนทองถิ่น 

(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ  หนวยราชการ  หนวยงาน 

ของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ  หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ   

อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน  หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน 

หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  ทั้งนี้  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ  จากหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ 

เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  ปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ   

ในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๔) ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา  ๔๘ 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด   

บําเหน็จ  บํานาญ  เงินปพระบรมวงศานุวงศ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  และมิใหใชบังคับในกรณี 

ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร   

หรือวุฒิสภา  หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน 

ใหนําความใน  (๒)  (๓)  และ  (๔)  มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

หรือสมาชิกวุฒิสภา  และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก 

วุฒิสภานั้น  ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช  ผูรวมดําเนินการ  หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย” 

มาตรา  ๒๖๗  บัญญัติวา  “ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๖๕  มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีดวย  เวนแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และจะดํารง 
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ตําแหนงใดในหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน   

หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย” 

พิจารณาแลวเห็นวา  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

ไดบัญญัติ  เรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  ไวในหมวดที่  ๑๒  โดยความในสวนที่  ๒  ของหมวดนี้ 

ไดบัญญัติเรื่องการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนไวในมาตรา  ๒๖๕  มาตรา  ๒๖๖  มาตรา  ๒๖๗   

มาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๙  สําหรับในสวนของบทบัญญัติในมาตรา  ๒๖๗  นั้น  ไดบัญญัติหาม 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน  บรษิัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ  โดยมุง 

หาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจางของบุคคลใด  บทบัญญัติในมาตรา  ๒๖๗  มีเจตนารมณ 

ที่จะปองกันมิใหมีการขัดกันระหวางประโยชนสวนรวมกับประโยชนของสวนบุคคล  ซึ่งเปนการกระทํา 

อันเปนการตองหาม  โดยการบัญญัติเปนขอหามไวเพ่ือปดกั้นมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทํา 

การในลักษณะที่เปนการอาศัยอํานาจหนาที่หรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ในตําแหนงไปแสวงหา 

ประโยชนสวนตน  หรือเพ่ือเอื้ออํานวยประโยชนใหแกผูอื่นทั้งทางตรงและทางออม  ซึ่งเปนเรื่องที่ขัดตอ 

หลักธรรมาภิบาล  และกระทบกระเทือนตอเกียรติศักดิ์ของตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  อีกทั้งเพื่อให 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอุทิศและทุมเทเวลาใหกับการบริหารราชการแผนดิน  อันเปนภารกิจสําคัญ 

และเปนภารกิจหลักตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนดไวอยางเต็มกําลังความสามารถ  โดยไดกําหนด 

มาตรการบังคับและผลทางกฎหมายไวในมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  วา  การกระทําที่เปนขัดกัน 

แหงผลประโยชนตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  และมาตรา  ๒๖๙  ถือเปนการกระทําอันเปน 

การตองหาม  และมีผลใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวดวย 

สําหรับคดีตามคํารองนี้  ขอเท็จจริงรับฟงไดในเบื้องตนวา  ผูถูกรองตกลงเปนผูจัดรายการ 

ชิมไป  บนไป  และรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา  ใหกับบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  โดยบริษัทไดรับ 

ประโยชนจากการโฆษณาในรูปแบบการทํารายการตามวัตถุประสงคของบริษัท  ปรากฏตามคําใหการ 

ของนายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  กรรมการผูจัดการบริษัท  และนางดาริกา  รุงโรจน  ซึ่งเปนผูรับจาง 

ทําบัญชีใหบริษัท  โดยผูถูกรองเปนผูรับจางเปนพิธีกรหรือผูจัดรายการใหกับบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

ในรายการชิมไป  บนไป  และไดรับคาจางตั้งแต  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในอัตราท่ีใกลเคียงกันโดยสม่ําเสมอ 

ตลอดมา  และเริ่มจัดรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา  ต้ังแตปลายป  ๒๕๕๐  โดยทั้งสองรายการนี้มิไดทํา 

เปนสัญญาเปนหนังสือแตอยางใด  และปรากฏตามแบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย  ตามมาตรา  ๕๙   
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แหงประมวลรัษฎากร  (ภ.ง.ด.  ๓)  วา  มีการจายเงินใหแกผูถูกรอง  วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๐  จายเปน 

คาแสดง  ๑๔๗,๓๖๘.๔๒  บาท  ภาษีที่หักและนําสง  ๗,๓๖๘  บาท  เปนเงิน  ๑๕๔,๗๓๖.๔๒  บาท   

และวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๐  เปนคาจางแสดง  ๑๐๕,๒๖๓.๑๖  บาท  ภาษีที่หักและนําสง   

๕,๒๖๓.๑๖  บาท  เปนเงิน  ๑๑๐,๕๒๖.๓๒  บาท  รวมเปนเงิน  ๒๖๕,๒๖๒.๗๔  บาท  เมื่อวันที่  ๓๐   

พฤษภาคม  ๒๕๕๐  รวม  ๒  รายการ  คือ  รายการแรกเปนคาแสดง  เปนเงิน  ๑๐๕,๒๖๓.๑๖  บาท   

ภาษีที่หักและนําสง  ๕,๒๖๓.๑๖  บาท  เปนเงิน  ๑๑๐,๕๒๖.๓๒  บาท  รายการที่สองเปนคาแสดง   

๑๔๗,๓๖๘.๔๒  บาท  ภาษีที่หักและนําสง  ๗,๓๖๘.๔๒  บาท  เปนเงิน  ๑๕๔,๗๓๖.๘๔  บาท   

รวมเปนเงินที่จายใหผูถูกรองในวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เปนเงิน  ๒๖๕,๒๖๓.๑๖  บาท  และจาย 

ใหแกผูถูกรองเมื่อวันที่   ๓๑  ตุลาคม   ๒๕๕๐  เปนคาแสดงมี   ๒   รายการ   คือ   รายการแรก   

๑๔๗,๓๖๘.๔๒  บาท  ภาษีที่หักและนําสง  ๗,๓๖๘.๔๒  บาท  เปนเงิน  ๑๕๔,๗๓๖.๘๔  บาท  และ 

รายการที่สอง  ๔๒,๑๐๕.๒๖  บาท  ภาษีที่หักและนําสง  ๒,๑๐๕.๒๖  บาท  เปนเงิน  ๔๔,๒๑๐.๕๒  บาท   

รวมเปนเงินที่จายใหแกผูถูกรองเมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  รวมเปนเงิน  ๑๙๘,๙๔๗.๓๖  บาท   

รวมเปนเงินที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จายใหผูถูกรองในเดือนเมษายน  พฤษภาคม  และตุลาคม   

๒๕๕๐  เปนเงินทั้งสิ้น  ๗๒๙,๔๗๓.๒๖  บาท  สวนรายการจายเงินและรายการภาษีที่หักนําสงตั้งแต 

เดือนมกราคม  ๒๕๕๑  และเดือนตอ ๆ  มา  ไมปรากฏวามีรายการจายเงินใหแกผูถูกรอง 

ผูถูกรองใหการโตแยงวา  หลังจากที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรองไมไดรับคาจาง 

จากรายการชิมไป  บนไป  และรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา  พิจารณาแลวเห็นวา  นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ   

ผูรองที่  ๑  ไดถามพันเอก  สุชาติ  ผองพุฒิ  ผูแทนผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  ชอง  ๕   

พยาน  ในวันที่ศาลไตสวน  เมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๑  วา  วัตถุพยานสงมาประกอบคํารอง  ปรากฏวา 

ชวงทายรายการ  ผูถูกรองไดสวัสดีผูชมรายการและบอกวาสวัสดีปใหมไทย  เสื้อเปนชุดซาฟารี  หลังรายการ 

เปนภาพประกอบแลวเปดเพลงวันสงกรานต  ผูดําเนินรายการนั่งแลวมีพิธีรดน้ําดําหัว  โดยผูรองที่  ๑   

เขาใจวาวันที่ออกรายการ  คือ  วันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๑  หรือถาเปนเทปบันทึกกอนประมาณ  ๑  อาทิตย   

ก็ประมาณไมเกินวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๑  ที่มาออกรายการทางชอง  ๕  ทําใหเขาใจไดวาผูถกูรองกระทาํ 

ในชวงเวลาที่เปนนายกรัฐมนตรีแลว  โดยพันเอก  สุชาติ  ซึ่งเปนพยานคนกลาง  ตอบคําถามผูรองที่  ๑  วา   

“ในชวงดังกลาวที่มาทํารายการเดือนเมษายน  ขณะนั้นเราทราบวาทานเปนนายกรัฐมนตรี”  และกอนที่ 

ผูถูกรองจะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ผูถูกรองเปนพิธีกรจัดทํารายการชิมไป  บนไป  และรายการ 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ยกโขยง  ๖  โมงเชา  ใหกับบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  อยางสม่ําเสมอ  โดยรับคาจางในอัตราใกลเคียงกัน 

ตลอดมา  และบริษัทไดรับประโยชนในทางธุรกิจจากการโฆษณาในรูปแบบการทํารายการ  ซึ่งมีผูถูกรอง 

เปนผูรับจางจัดทํารายการ  และหลังจากที่ผูถูกรองดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว  ปรากฏจากคํากลาว 

ของผูถูกรอง  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ทางสถานีโทรทัศนเอ็นบีที  ในรายการสนทนาประสาสมัคร   

ผูถูกรองไดกลาวถึงรายการชิมไป  บนไป  และรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา  วา  ผูถูกรองถูกกลาวหาวา

เปนผูรับจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  โดยผูถูกรองไดสอบถามนักกฎหมายแลว  ไดรับคําตอบวา 

ไมผิดกฎหมาย  เนื่องจากเปนการรับจางไมใชลูกจาง  ซึ่งเปนการกลาวในทํานองที่ทําใหเขาใจไดวา  ผูถูกรอง 

ยังคงจัดรายการทั้งสองรายการโดยเปนผูรับจางในขณะที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ซึ่งสอดคลองกับ 

คําใหการของนางดาริกา  รุงโรจน  พยาน  ที่ใหการในชั้นไตสวนตอศาลรัฐธรรมนูญวา  คาวิทยากรหรือ 

คาน้ํามันรถที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จายใหผูถูกรอง  โดยพยานใหการวา  มีการจายเงินใหแกผูถูกรอง 

เปนคาน้ํามันรถใหแกผูถูกรอง  ๒,๐๐๐  บาท  ถึง  ๓,๐๐๐  บาท  และคาวิทยากรถือเปนคารับจางโดยลงบัญชี 

เปนคาใชจายเบ็ดเตล็ด  คือการจายคาน้ํามันรถ  ซึ่งจะจายกรณีที่มีการถายทํารายการและในกรณีที่ 

มีพิธีกรบางคนที่ไมรับเงิน  จะจายเปนคาน้ํามันรถใหแลวลงเปนคาใชจายเบ็ดเตล็ด  สําหรับคาจางพิธีกร 

หรือคาจางแสดงของผูถูกรองกอนที่จะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีนั้น  จะจายครั้งละเปนแสนตอครั้ง 

ที่ถายทํารายการ  และในการจัดทํารายการแตละครั้งมีคาใชจายเปนคาวัตถุดิบ  คาเดินทาง  และคาจาง 

พนักงานที่ไปรวมถายทํารายการ  คือ  พวกจัดคิว  เห็นวา  กอนที่ผูถูกรองจะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี   

ผูถูกรองไดรับคาจางจากบริษัทอยางสม่ําเสมอ  เปนจํานวนเดือนละไมตํ่ากวา  ๘๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งปรากฏ 

ตามแบบแสดงรายการหักภาษี  ภ.ง.ด.  ๓  และคําใหสัมภาษณของผูถูกรองในหนังสือสกุลไทย   

ฉบับที่  ๒๔๕๓  ปที่  ๔๗  ประจําวันอังคารที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๔๔  และเมื่อผูถูกรองดํารงตําแหนง 

นายกรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรองใหการตอศาลรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๑  วา  ผูถูกรอง 

ยังคงจัดรายการดังกลาวตอไปอีก  แตใหการปฏิเสธวา  ไมไดรับเงินคาจางและไมไดรับเงินคาน้ํามันรถ 

แตอยางใด  พฤติการณและการกระทําของผูถูกรองดังกลาว  รับฟงไดวา  หลังจากที่ผูถูกรองดํารงตําแหนง 

นายกรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรองก็ยังคงจัดทํารายการชิมไป  บนไป  และรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา  และไดรับเงิน 

เพ่ือเปนคาน้ํามันไมตํ่ากวาครั้งละ  ๒,๐๐๐  บาท  ถึง  ๓,๐๐๐  บาท  และหลังจากที่ผูถูกรองดํารงตําแหนง 

นายกรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรองยังคงเปนพิธีกรหรือผูจัดรายการชิมไป  บนไป  และรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา   

การท่ีผูถูกรองใหการโตแยงวาหลังจากท่ีดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรองไมไดรับเงินคาจาง
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จากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ทั้งที่กอนหนาที่ผูถูกรองจะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ผูถูกรองไดรับ 

คาจางสูงถึงเดือนละไมตํ่ากวา  ๘๐,๐๐๐  บาท  อยางสม่ําเสมอตลอดมาถึง  ๘  ป  คําใหการปฏิเสธของผูถูกรอง 

ท่ีวา  ผูถูกรองไมไดรับเงินคาจางการเปนพิธีกรในรายการชิมไป  บนไป  และรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา   

จึงมีขอพิรุธและไมนาเชื่อถือ  และไมอาจรับฟงได  พฤติการณและการกระทําของผูถูกรองจึงรับฟงไดวา   

หลังจากที่ผูถูกรองดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรองไดรับจางบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จัดรายการ 

ชิมไป  บนไป  และรายการยกโขยง  ๖  โมงเชาตอไป  ภายใตการกําหนดรูปแบบรายการของบริษัท   

โดยผูถูกรองไดรับคาจางเปนคาตอบแทนจากการจัดทํารายการดังกลาวที่สมฐานานุรูป  และบริษัท 

ก็มีรายไดหรือผลประโยชนโดยตรงจากการมีผูโฆษณาในรายการซึ่งมีผูถูกรองเปนผูรับจางจัดทํารายการ 

ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวา  การที่ผูถูกรองจัดรายการรวมกับบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

ถือเปนลูกจางของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗   

หรือไม  พิจารณาแลวเห็นวา  บทบัญญัติในมาตรา  ๒๖๗  เปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกันมิให 

มีการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  และการที่จะวินิจฉัยวาการเปนลูกจางของผูถูกรองมีลักษณะ 

เปนการขัดกันแหงผลประโยชนตามมาตรา  ๒๖๗  นั้น  ตองมีลักษณะเปนการกระทําที่เปนการอาศัยอํานาจ 

หนาที่ของนายกรัฐมนตรี  หรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ทั้งทางตรงและทางออมไปแสวงหา 

ประโยชน  หรือเอื้อประโยชนใหแกผูอื่น  อันเปนประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยหลักธรรมาภิบาล   

ซึ่งแตกตางจากการเปนลูกจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือกฎหมายอื่นที่เปนนิติสัมพันธ 

ระหวางเอกชนกับเอกชนในทางแพง  และมุงประโยชนตอบแทนกันระหวางเอกชนตอเอกชนเปนสําคัญ 

ขอเท็จจริงรับฟงไดตามคําชี้แจงของนายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  กรรมการผูจัดการ  บริษัท   

เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ซึ่งชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญวา  บริษัททําสัญญาเชาออกอากาศรายการชิมไป  บนไป   

กับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  ตามสัญญาที่  ๒๐๘/๒๕๕๑  ต้ังแตวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๑   

ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  แพรภาพออกอากาศในวันเสารที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๑  ถึงวันเสารที่   

๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ระหวางเวลา  ๑๖.๓๕-๑๗.๐๐  นาฬิกา  รวมเวลา  ๒๕  นาที  โดยรายการชิมไป   

บนไป  ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง  ๕  รวม  ๖  ครั้ง  คือ  วันเสารที่  ๑๒  วันที่  ๑๙   

และวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๑  และวันที่  ๓  วันที่  ๑๐  และวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  รูปแบบ 

การดําเนินรายการ  เริ่มตนรายการจะปรากฏเสียงผูถูกรองวา  “ผมสมัคร  สุนทรเวช  ถาทานชอบผม   

กรุณาดูรายการผมดวยนะครับ”  ตอจากนั้น  ปรากฏภาพและเสียงวา  บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  รวมกับ 
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ผูสนับสนุนรายการเสนอรายการ  “ชิมไป  บนไป  Prime  Time  Cooking”  มีปายระบุวาพิธีกรกิตติมศักดิ์   

โดยเมื่อเขาสูรายการ  ผูถูกรองจะกลาวนํารายการซึ่งมี  ๓  ชวง  หลังจากนั้นโฆษณาสินคาสนับสนุนรายการ   

ในขณะดําเนินรายการทั้ง  ๓  ชวงเวลาดังกลาว  จะมีการโฆษณาสินคาในรูปแบบตาง ๆ  เห็นวา   

รูปแบบและลักษณะรายการชิมไป  บนไป  เปนรายการที่กําหนดรูปแบบและกําหนดใหผูถูกรองกระทํา 

ตามที่บริษัทกําหนด  ดังเชน  เมื่อเริ่มตนรายการจะปรากฏเสียงผูถูกรองวา  “ผมสมัคร  สุนทรเวช   

ถาทานชอบผมกรุณาดูรายการผมดวยนะครับ”  และเมื่อเขาสูรายการ  ผูถูกรองจะกลาวนํารายการซึ่งมี   

๓  ชวง  ลักษณะของการจัดทํารายการของผูถูกรองเปนการกระทําในลักษณะที่รวมกับบริษัทจัดทํา 

รายการ  อันเปนการกระทํากิจการในทางหาประโยชนจากการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาใหแกบริษัท   

โดยบริษัทเปนผูใชใหผูถูกรองกระทําตามที่บริษัทกําหนดไว  ไมวาจะเปนเนื้อหา  และรูปแบบที่ออกรายการ 

ในแตละครั้ง  และการที่บริษัทเลือกผูถูกรองเปนผูดําเนินรายการนั้น  นายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล   

กรรมการผูจัดการ  บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  พยาน  ไดใหการตอคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งวา  พยานเชิญผูถูกรองมาเปนพิธีกร  เพราะไดอานหนังสือชิมไป  บนไป   

ที่ผูถูกรองเขียน  ทําใหพยานคิดวาถาทําเปนรายการทีวี  คงไดรับความนิยมจากประชาชน  ซึ่งจะมีผลให 

มีโฆษณาในรายการที่บริษัทจัดทํา  โดยพยานเห็นวา  ผูถูกรองมีความชํานาญดานอาหารไทย  จึงติดตอให 

ผูถูกรองมาจัดทํารายการ  อันเปนการกําหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกผูถูกรองเขาทํารายการชิมไป  บนไป   

และเมื่อผูถูกรองดํารงตําแหนงรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรองยังคงรับจางจัดทํารายการดังกลาวตอไปอีก  โดยผูถูกรอง 

ยังคงตองกระทําการตามที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  กําหนดไว  ทั้งเนื้อหาและรูปแบบในการออกรายการ 

แตละครั้ง  และผูถูกรองก็รับวาเปนผูรับจางจัดทํารายการทั้งสองรายการใหกับบริษัทในขณะที่ยังดํารง 

ตําแหนงรัฐมนตรี  โดยบริษัทไดรับประโยชนโดยตรงจากการรับจางของผูถูกรอง  และจากรายไดที่ไดรับ 

จากการที่มีผูโฆษณาสินคาในรายการ  โดยอาศัยภาพลักษณและความนาเชื่อถือในตัวของผูถูกรอง 

เปนสําคัญ 

พิจารณาแลวเห็นวา  ผูถูกรองดํารงตาํแหนงนายกรัฐมนตรี  และมีฐานะเปนประมุขของฝายบริหาร   

ซึ่งเปนตําแหนงที่มีเกียรติ  การครองตนของนายกรัฐมนตรีจึงสงผลตอภาพลักษณของผูนําประเทศ   

ความเชื่อมั่นของประเทศ  รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีใหแกประชาชน  การที่ผูถูกรองยังคงรับจางจัดรายการ 

ชิมไป  บนไป  และรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา  ในขณะที่ยังดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยู  จึงเปนการรับจาง 

บริษัทเอกชนที่มุงหารายไดในทางธุรกิจ  โดยมีภาพลักษณของประมุขฝายบริหารและผูนําประเทศติดไปดวย   
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อันเปนการเอื้อประโยชนในทางธุรกิจที่อาศัยคุณสมบัติและภาพลักษณของผูถูกรองเปนตัวนํา  และเปน 

สิ่งดึงดูดใหมีการโฆษณาในรายการดังกลาว  ดังเชนที่ปรากฏจากการกลาวนําในรายการชิมไป  บนไป   

ตอนเริ่มรายการวา  “ผมสมัคร  สุนทรเวช  ถาทานชอบผมกรุณาดูรายการผมดวยนะครับ”  การอาศัย 

ภาพลักษณของผูถูกรองในขณะที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  จัดทํารายการดังกลาว  เปนการรับจาง 

ขณะที่เปนนายกรัฐมนตรี  โดยไดรับคาจางจากบริษัท  และเปนการเอื้อประโยชนในทางธุรกิจใหกับ 

บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ใหไดรับประโยชนโดยตรงจากการขายโฆษณาในรายการที่มีนายกรัฐมนตรี 

เปนผูรับจางจัดทํารายการ  โดยไดรับคาตอบแทนจากบริษัท  จึงมีลักษณะเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย   

จํากัด  อีกทั้งขอเท็จจริงรับฟงไดตอไปวา  นายวิศิษฎ  ลิ้มปะนะ  ผูจัดการทั่วไป  รานงวนสูน  (๑๙๗๔)   

ซึ่งเปนเจาของสินคาพริกไทยตรามือ  เปนผูสนับสนุนรายการชิมไป  บนไป  เดือนละ  ๙๐,๐๐๐  บาท   

สวนรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา  เดือนละ  ๕๐,๐๐๐  บาท  โดยในระหวางการจัดทํารายการ  ผูถูกรอง 

เคยโฆษณาสินคาในรายการ  ดังเชน  ในรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา  ผูถูกรองชูพริกไทยตรามือที่  ๑   

แลวกลาววา  ตรามือท่ี  ๑  ไมใชตรามือที่  ๓  หรือการใชลักษณะเดนของใบหนาของผูรองเปนภาพ 

ประกอบการประชาสัมพันธในรายการ  อันมีลักษณะเปนการโฆษณาสินคาในขณะที่ตนเองยังดํารง 

ตําแหนงนายกรัฐมนตรี  และหลังจากที่ผูถูกรองดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว  นายวิศิษฎไดรับ 

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)  และเปนอนุกรรมการธรรมาภิบาล   

เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๑  ซึ่งปรากฏตามคําใหการของนายวิศิษฎ  ตอศาลรัฐธรรมนูญในชั้นไตสวน 

เมื่อวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๑  จึงรับฟงไดวา  การรับจางจัดรายการ  ชิมไป  บนไป  และรายการยกโขยง   

๖  โมงเชาของผูถูกรองเปนการกระทําที่มีลักษณะเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  และถือเปน 

การอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่หาประโยชน  หรือเอื้อประโยชนใหแกผูอื่น  อันเปนการขัดกัน 

แหงผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสาธารณะ  และขัดตอหลักธรรมาภิบาล  พฤติการณและ 

การกระทําของผูถูกรองดังที่ไดวินิจฉัยไวขางตน  จึงเปนการกระทําที่มีลักษณะเปนลูกจางของบุคคล 

ซึ่งเปนการขัดกันแหงผลประโยชน  และเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗   

ประกอบกับมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  ไดกําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายใหความเปน 

รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวไวหลายกรณี  คือ  (๑)  ตาย  (๒)  ลาออก  (๓)  ตองคําพิพากษาใหจําคุก  (๔)   

สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจ  (๕)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  (๖)  มีพระบรมราชโองการ 
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ใหพนจากความเปนรัฐมนตรี  (๗)  กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘   

หรือมาตรา  ๒๖๙  และ  (๘)  วุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง  เปนบทบังคับเฉพาะตัวของผูที่ 

ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี  และตําแหนงรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  ยอมหมายถึงผูที่ 

ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีดวย  โดยบทบัญญัติดังกลาวมีสภาพบังคับใหผูที่พนจากตําแหนงเพราะ 

ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  และไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดอีกตอไป  เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๑๘๒  (๑)  ถึง  (๘)  จึงมีผลในทางกฎหมายวา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผูนั้น 

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดอีก  เพราะความเปนรัฐมนตรีของผูนั้นไดสิ้นสุดลงเฉพาะตัวแลว  เมื่อผูถูกรอง 

เปนผูที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดกระทําการที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  ซึ่งเปนการกระทํา 

อันตองหาม  ผูถูกรองจึงตองพนจากตําแหนงรัฐมนตรีเปนการเฉพาะตัว  และเนื่องจากมาตรา  ๑๘๐   

วรรคหน่ึง  (๑)  ไดบัญญัติวา  “รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี 

สิ้นสุดลง  ตามมาตรา  ๑๘๒”  ประกอบกับมาตรา  ๑๘๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติตอไปวา  คณะรัฐมนตรี 

ที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ต้ังขึ้นใหมจะเขารับ 

หนาที่  ดังนั้น  เมื่อความเปนนายกรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวแลว  จึงมีผลให 

รัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงตามนัยมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  ดวย  โดยคณะรัฐมนตรี 

ที่เหลืออยูนั้น  ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที่   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑  วรรคหนึ่ง 

ดวยเหตุผลดังที่ไดวินิจฉัยไว  จึงเห็นวา  ผูถูกรองกระทําการที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน   

และกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึงสิ้นสุดลง 

เฉพาะตัว  ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง 

ตามมาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว   

จึงทําใหเฉพาะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยูยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี 

ที่ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑ 

 

นายจรูญ  อินทจาร 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน 
ของ  นายเฉลิมพล  เอกอุรุ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยที่  ๑๒  -  ๑๓/๒๕๕๑ เรื่องพิจารณาที่  ๑๙/๒๕๕๑ 
 เรื่องพิจารณาที่  ๒๙/๒๕๕๑ 

 วันที่  ๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

ประเด็นวินิจฉัย 

ความเปนรัฐมนตรีของ  นายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๗  เพราะเหตุผูถูกรองดํารงตําแหนงใดใน  บริษัท  เฟซ   

มีเดีย  จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจาง 

ของบริษัทดังกลาวหรือไม 

ความเห็น 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไดใหความสําคัญแกการเสริมสราง 

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  ดังที่ไดมีการบัญญัติไวโดยเฉพาะ 

ในหมวด  ๑๓  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  โดยในมาตรา  ๒๗๙   

บัญญัติใหมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

แตละประเภทเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น 

ผูที่เขามาดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  คือ   

ผูที่เขามาใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือแบงปนจัดสรรสิ่งที่มีคุณคาเพื่อสังคม  ตองทําหนาที่เพ่ือสวนรวม   

เพื่อประเทศชาติและตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด  ไมใชเพ่ือตนเอง   

ครอบครัว  พวกพองหรือเพ่ือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหากําไร  บุคคลดังกลาวถือเปนบุคคลสาธารณะ 

ที่จะตองเสียสละ  อุทิศตนทํางานเพื่อประโยชนของประเทศชาติ  และจะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปน 

มาตรฐานอันสูงสงในทางคุณธรรมและจริยธรรม  เปนตัวอยางที่ดีของสังคมและของอนุชนรุนหลัง   

เปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

นอกจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  จะใหความสําคัญแกเรื่อง 

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว  ก็ยังใหความสําคัญแกการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดวย   

ดังที่บัญญัติไวในหมวด  ๑๒  โดยในสวนที่  ๒  การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  เปนบทบัญญัติ 

ซึ่งมีความมุงหมายที่จะปองกันมิใหมีการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนสวนตนของผูดํารง 

ตําแหนงทางการเมืองกับผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ  อันเปนหลักประกันในการปฏิบัติหนาที่ 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปนไปโดยสุจริตและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสําคัญ   

และสําหรับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเมื่อกระทําการอันตองหามตามที่บัญญัติไว  ในสวนนี้ก็จะทําให 

ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

กรณีตามคํารองของผูรองที่  ๑  และผูรองที่  ๒  มีปญหาที่จะตองพิจารณาวาความเปนรัฐมนตรี 

ของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒   

วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๗  หรือไม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)   

บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ…. 

(๗) การกระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗....” 

การอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  ในสวนที่ผูรองที่  ๑  และผูรองที่  ๒  รองในกรณีนี้  คือ   

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ 

โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย 

ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยจึงมีวา  ผูถูกรองดํารงตําแหนงใดในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  หรือ 

เปนลูกจางของบริษัทดังกลาวหรือไม 

ทั้งนี้  ขอยกเอาประเด็นการเปนลูกจางของบริษัทดังกลาว  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗   

ขึ้นมาพิจารณากอน 

พิจารณาแลวเห็นวา  คําวา  “ลูกจาง”  ที่ใชในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  จะตองตีความทั้ง 

ตามตัวอักษรและเจตนารมณ  โดยเจตนารมณของบทบัญญัติมาตรานี้มุงหมายใหผูที่เปนนายกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรีอุทิศตนเพื่อการทํางานใหแกประเทศชาติโดยสวนรวม  มิใชไปรับทํางานใหแกหางหุนสวน   

บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  เพราะถานายกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรียังไปทํางานใหแกหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ  หรือทํางานใหกับ 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

บุคคลอื่นดวยแลวก็จะเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนของสวนรวมกับผลประโยชนสวนตน  ซึ่งไมเปน 

ผลดีแกประเทศชาติ 

โดยที่รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  เปนกฎหมายมหาชน  มีลักษณะเปน 

กฎหมายทั่วไป  การตีความคําวา  “ลูกจาง”  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ  จึงตองตีความอยางกวาง 

เพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ  ตลอดจนความเขาใจของบุคคลทั่วไป  คําวา  “ลูกจาง”   

ในที่นี้จึงมิไดมีความหมายอยางเชนในกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมายแรงงาน  หรือกฎหมายภาษีอากร   

แตมีความหมายอยางเชนที่ระบุในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คือ  คําวา  “ลูกจาง”   

หมายถึง  “ผูรับจางทําการงาน  ;  ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร”  ดังนั้น   

ไมวาจะเปนลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน  หรือตามสัญญาจางทําของตามกฎหมายแพงและพาณิชย   

หรือผูที่รับทํางานใหบุคคลอื่นโดยไดรับคาตอบแทนก็ถือวาเปน  “ลูกจาง”  ตามรัฐธรรมนูญฯ  มาตรา  ๒๖๗   

ทั้งสิ้น 

จากการพิจารณาคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  เอกสารประกอบ  พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ   

และคําเบิกความของพยานบุคคล  ขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติไดวา  ผูถูกรองเขาไปรับหนาที่เปนพิธีกร 

ในรายการโทรทัศน  “ชิมไป  บนไป”  ต้ังแตป  ๒๕๔๓  และรายการ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”  ต้ังแตป  ๒๕๕๐   

ใหแกบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทดําเนินธุรกิจมุงคาหากําไร  การเปนพิธีกรดังกลาวไดทํา 

เปนประจํา  มิใชชั่วครั้งชั่วคราว  หรือเฉพาะกิจ  ผูถูกรองเองก็ยอมรับวาเมื่อดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี 

แลวก็ยังทําอยู  ผูถูกรองไดหยุดทําหนาที่พิธีกรก็ตอเมื่อมีผูรองเรียนตอคณะกรรมการการเลือกต้ังแลว   

ทั้งนี้ในการทํางานใหกับบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  บริษัทดังกลาวไดจายคาตอบแทนใหทุกครั้งที่มาทํา 

หนาที่พิธีกร  ซึ่งจากคําเบิกความของนางดาริกา  รุงโรจน  พนักงานบัญชีของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

และหลักฐานการหักภาษี  ณ  ที่จาย  (ภ.ง.ด.๓)  เรียกวา  คาจางแสดง  แตไดเปลี่ยนมาจายเปน  คาน้ํามันรถ 

เมื่อมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ซึ่งถือไดวาผูถูกรองไดรับทํางานใหบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยไดรับ 

คาตอบแทนจากการทํางานใหเสมอมา  และในคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองก็ยอมรับวาการเปนพิธีกร 

ในรายการดังกลาวขางตนเปนการรับจางแตอางวามิไดเปนลูกจางแตอยางใด  สําหรับหนังสือของนายศักดิ์ชัย   

แกววรรณีสกุล  กรรมการผูจัดการ  บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ที่มีถึงผูถูกรอง 

เพ่ือปรึกษาวาผูถูกรองจะดําเนินการอยางไรในการเปนพิธีกรในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และหนังสือ 

ของผูถูกรองตอบหนังสือของนายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  แจงวาผูถูกรอง 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

จะทําหนาที่พิธีกรใหเปลา ๆ  โดยไมรับเงินคาตอบแทนเปนคาน้ํามันรถเหมือนอยางเคยนั้น  ขัดแยงกับ 

พยานหลักฐานอื่น  รวมทั้งคําชี้แจงของผูถูกรองเมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  และเมื่อวันที่  ๓๐   

มิถุนายน  ๒๕๕๑  ทําใหเปนที่นาสงสัยวาจะเปนการทําหลักฐานยอนหลังเพื่อปกปดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 

คาตอบแทนของผูถูกรอง  รับฟงไมได  จึงเห็นวาการทําหนาที่พิธีกรของผูถูกรองในรายการโทรทัศน 

ทั้งสองดังกลาวขางตนใหแกบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เขาขายการเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  และเมื่อดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีแลวก็ยังทําอยู   

จึงเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗ 

เมื่อวินิจฉัยวา  ผูถูกรองเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  แลว  ก็ไมจําเปนตองวินิจฉัยวา   

ผูถูกรองดํารงตําแหนงใดในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  หรือไมอีก 

จึงเห็นวา  ผูถูกรองไดกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  อันมีผลให 

ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

 

นายเฉลิมพล  เอกอุร ุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

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 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะมีบทบังคับเปนกรณีพิเศษ   

หากกระทําการดังกลาวจะมีผลใหความเปนนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒   

วรรคหนึ่ง  (๗)  ซึ่งบัญญัติวา  ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อกระทําการอันตองหาม 

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  เพ่ือสรางคุณูปการใหเกิดแกสังคมไทย  เพราะวาผูถูกรองมีความชํานาญดานอาหารไทย   

ผูถูกรองรับขอเสนอไวพิจารณา  ตอมาอีกประมาณ  ๓  เดือน  ผูถูกรองตอบตกลง  ประมาณกลางป   

๒๕๔๒  สถานีโทรทัศนไอทีวี  ไดบรรจุในผังรายการชื่อชิมไป  บนไป  เห็นวา  รายการชิมไป  บนไปนั้น   

มีที่มาจากการที่นายสมัครเขียนหนังสือชิมไป  บนไป  แลวนายศักดิ์ชัยมีความคิดจะทําเปนรายการ 

โทรทัศนจึงมีการตกลงกับผูถูกรองเพ่ือทํารายการโทรทัศน  ชื่อรายการใชชื่อเดียวกันคือชิมไป  บนไป   

นอกจากนี้สัญลักษณของรายการมีการนํารูปใบหนาของผูถูกรองมีรูปจมูกชมพูโดยเขียนชื่อผูถูกรอง 

ลงโฆษณาเปนรูปการตูน  ที่มีผลในการจดจําของผูชมโดยทั่วไป  และรูปดังกลาวจะปรากฏในรายการ 

เปนระยะ ๆ  การที่ผูถูกรองตกลงกับนายศักดิ์ชัยในการจัดทํารายการดังกลาวโดยใชชื่อเสียงของผูถูกรอง 

และผลงานจากการเขียนหนังสือชิมไป  บนไป  รูปของผูถูกรองเปนสัญลักษณของรายการ  และใหผูถูกรอง   

เปนผูดําเนินรายการ  โดยท่ีผูถูกรองเปนเพียงพิธีกร  ไมรับเงินคาตอบแทนหากรับก็เปนเพียงคาซื้ออาหาร 

หรือคาน้ํามันรถตามที่ผูถูกรองตอสูไมนาจะเปนไปไดเพราะชื่อรายการ  สัญลักษณ  และผูดําเนินรายการ 

เปนของผูถูกรองทั้งสิ้น  นายศักดิ์ชัยเพียงแตติดตอสถานีโทรทัศนและติดตอหาโฆษณาแลวไดรับ 

ผลประโยชนแตเพียงผูเดียวโดยผูถูกรองแทบจะไมไดรับอะไรเลย  สําหรับการเขียนหนังสือชิมไป  บนไป   

ผูถูกรองเองไดรับเงินคาลิขสิทธิ์หนังสือจากบริษัท  อมรินทรพริ้นติ้ง  แอน  พับลิชชิ่ง  จํากัด  (มหาชน)   

ตามเอกสารหมาย  ศ  ๑  ลําดับที่  ๗๐๙  ถึง  ๗๑๔  เปนคาที่บริษัท  อมรินทรพริ้นติ้ง  แอน  พับลิชชิ่ง  จํากดั   

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   

ทั้งนี้นาจะขึ้นลงตามผลประกอบการวามีรายไดมาก  ไดรับผลประโยชนมาก  มีรายไดนอยไดรับ 

ผลประโยชนนอย  จนกระทั่งผูถูกรองไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรี  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 
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน 

ของ  นายบุญสง  กุลบุปผา  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  ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจาง 

ของบริษัทดังกลาว  หรือไม 

ความเห็น 

ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงไดเปนที่ยุติวา  เดิม  บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

เมื่อป   พ .ศ .   ๒๕๓๗   มีนายศักดิ์ชัย   แกววรรณีสกุล   เปนกรรมการผู จัดการบริษัท   บริษัทนี้ 

มีวัตถุประสงคทําการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา  รับจางถายภาพยนตรโฆษณา  ปรากฏตามหนังสือ 

บริคณหสนธิของบริษัท  เมื่อบริษัทเริ่มจัดรายการออกโทรทัศนครั้งแรกมีนายพิชัย  วาสนาสง  เปนพิธีกร 

และบริษัทดําเนินธุรกิจของบริษัทตลอดมาจนกระทั่งเมื่อประมาณปลายป  พ.ศ.  ๒๕๔๑  นายศักดิ์ชัย   

แกววรรณีสกุล  สนใจที่จะนํารายการทําอาหารในหนังสือชิมไป  บนไปของผูถูกรองมาทําเปนรายการ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน  นายศักดิ์ชัย  ไดเขาติดตอเพื่อขอนํารายการทําอาหารจากหนังสือชิมไป  บนไป   

ผูถูกรองตกลงยินดีใหรายการทําอาหารในหนังสือดังกลาวออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไดโดยครั้งแรก 

ไดออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไอทีวี  เมื่อประมาณกลางป  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยมีผูถูกรองเปนพิธีกร 

แนะนํารายการทําอาหารในรายการดังกลาวและบริษัทไดดําเนินรายการนี้ตลอดมาจนกระทั่งประมาณป   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  เมื่อผูถูกรองไดรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครก็หยุดทําหนาที่เปนพิธีกร 

ในรายการนี้ในชวงที่ดํารงตําแหนงดังกลาว  แตการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนของรายการนี้บริษัทยังคง 

ดําเนินการตอไป  โดยมีบุคคลอื่นมาเปนพิธีกรแทนผูถูกรอง  ตอมาการจัดทํารายการชิมไป  บนไป   
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ตองยุติรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไอทีวี  เนื่องจากมีการรัฐประหารเมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน   

๒๕๔๙  มีการปดสถานีโทรทัศนไอทีวีและไดเปลี่ยนแปลงเปนทีวีสาธารณะ  ไมมีการโฆษณา  บริษัท 

จึงจัดทํารายการชิมไป  บนไป  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง  ๕  แทนและบริษัทไดจัดทํารายการ 

ยกโขยง  ๖  โมงเชาเพิ่มขึ้นอีกโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง  ๓  ต้ังแตตนป  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

เปนตนมา  โดยผูถูกรองเปนพิธีกรใหกับรายการทั้งสองนี้  ซึ่งขณะนั้นผูถูกรองยังไมไดดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองและไดออกอากาศรายการทั้งสองนี้ตลอดมา  จนกระทั่งผูถูกรองไดรับการโปรดเกลาแตงตั้ง 

และเขารับหนาที่ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก็ยังทําหนาที่ 

เปนพิธีกรในรายการทั้งสองตลอดมาจนกระทั่งมีการรองเรียนผูถูกรองวากระทําผิดตอบทบัญญัติ 

ในรัฐธรรมนูญ  ผูถูกรองจึงยุติการทําหนาที่เปนพิธีกรในรายการดังกลาวเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม   

พ.ศ.  ๒๕๕๑   

สําหรับคาตอบแทนในการเปนพิธีกรดังกลาวนั้น  ขอเท็จจริงรับฟงไดจากคําใหการของนางดาริกา   

รุงโรจน  พนักงานบัญชีบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  วาบริษัทจะมีการจายเงินคาจางพิธีกรใหแกผูถูกรอง   

ครั้งละประมาณหนึ่งแสนบาท  โดยจายตอครั้งที่มาทํารายการและตามคําใหการของผูถูกรองในการไตสวนของ 

ศาลรัฐธรรมนูญตอบคําถามของผูรองที่  ๑  วากอนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  บริษัทจะใหคาตอบแทน 

ครั้งละแสนกวาบาท  ประกอบกับหลักฐานในการหักภาษี  ณ  ที่จาย  ตามพยานเอกสารที่กรมสรรพากร 

ยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ  ปรากฏหลักฐานวา  บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  มีการยื่นแบบรายการภาษีเงินได 

หัก  ณ  ที่จาย  (ภ.ง.ด.  ๓)  ที่เกี่ยวของกับผูถูกรองในป  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม   

ป  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เดือนมกราคมและเดือนมีนาคม  และป  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เดือนเมษายน  เดือนพฤษภาคม   

และเดือนตุลาคม  ไดหักภาษี  ณ  ที่จายสําหรับคาตอบแทนพิธีกรใหแกผูถูกรองในแตละเดือน 

มีคาตอบแทนพิธีกรจํานวนเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  สําหรับคาตอบแทนการเปนพิธีกร  ภายหลังผูถูกรอง 

ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวนั้น  พิจารณาจากหนังสือของนายศักดิ์ชัย  มีถึงผูถูกรองลงวันที่  ๑๕   

ธันวาคม  ๒๕๕๐  ปรึกษาวาผูถูกรองจะดําเนินการอยางไรในการเปนพิธีกรรับเชิญในรายการชิมไป  บนไป 

และหนังสือของผูถูกรองถึงนายศักดิ์ชัย  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  แจงวาผูถูกรองจะทําใหเปลา ๆ   

โดยไมรับเงินคาตอบแทนเปนคาน้ํามันรถเหมือนอยางเคยนั้น  ผูถูกรองไมเคยแสดงหนังสือท้ังสองฉบับนี้ 

มากอนจะถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกใหชี้แจงโดยผูถูกรองชี้แจง  เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม   
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๒๕๕๑  และยังคงยืนยันเสมือนวากอนเดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ผูถูกรองไดรับคาตอบแทน 

เปนเพียงคาน้ํามันรถเทานั้น  ซึ่งขัดแยงกับคําเบิกความของนางดาริกา  และหลักฐานทางภาษีอากร 

ดังกลาวขางตนที่วากอนหนานั้นผูถูกรองไดรับคาตอบแทนการเปนพิธีกรไมใชคาน้ํามันรถอันเปนขอพิรุธ 

สอแสดงวาเปนการทําหลักฐานยอนหลังเพื่อปกปดขอเท็จจริงเกี่ยวกับคาตอบแทนของผูถูกรอง   

พยานหลักฐานทั้งหมดมีน้ําหนักใหรับฟงไดวาผูถูกรองทําหนาที่พิธีกรทั้งสองรายการหลังจากเขาดํารงตําแหนง 

นายกรัฐมนตรีแลว  โดยผูถูกรองยังคงไดรับคาตอบแทนที่มีลักษณะเปนทรัพยสินจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด 

ประเด็นตองวินิจฉัยมีวา  ผูถูกรองดํารงตําแหนงใดในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ซึ่งเปนบริษัท 

ที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกันหรือเปนลูกจางของบริษัทดังกลาว  หรือไม 

พิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง   

บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปน 

กรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(๔) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา  ๑๕๘  หรือมาตรา  ๑๕๙ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๗๔ 

(๖) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๘๓ 

(๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙ 

(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา  ๒๗๔  ใหถอดถอนออกจากตําแหนง” 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  บัญญัติวา  “ใหนํา 

บทบัญญัติมาตรา  ๒๖๕  มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย  เวนแตเปนการดํารงตําแหนง 

หรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   และจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน   บริษัท   

หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 

ก็มิไดดวย” 
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เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  อยูในหมวดวาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

ในสวนที่วาดวยการกระทําที่ เปนการขัดกันแหงผลประโยชน   ตามเจตนารมณแหงบทบัญญัติ 

ในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  นี้  มุงเนนหามมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  อันไดแกนายกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรีดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร 

หรือรายไดมาแบงปนกันหลักการตามบทบัญญัติดังกลาวเปนหลักการสําคัญที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ  โดยบัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๔๙๒  ในหมวดวาดวยอํานาจบริหาร  มาตรา  ๑๔๓  บัญญัติวา  “รัฐมนตรีจะกระทําการใด ๆ   

ที่หามไวมิใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนกระทําตามที่บัญญัติในมาตรา   ๘๐   มิได   

และนอกจากนั้นรัฐมนตรีจะเปนผู จัดการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  ตัวแทน  หรือลูกจางของบุคคล   

หางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการใด ๆ  ซึ่งดําเนินธุรกิจเพื่อคากําไร  ก็มิไดดวย”  รัฐธรรมนูญฉบับตอมา   

คือ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๑๗  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช   ๒๕๒๑  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๓๔  รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  และรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ยังคงหลักการสําคัญนี้ 

ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวทุกฉบับ  หรือแมแตรัฐธรรมนูญของตางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ประเทศเยอรมนี  รัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  ค.ศ.  ๑๙๔๙  ก็มีบทบัญญัติหามมิให 

ประธานาธิบดีสหพันธ  นายกรัฐมนตรีสหพันธ  และรัฐมนตรีสหพันธ  ดํารงตําแหนงอื่นที่มีเงินเดือน 

หรือทําการคาหรือประกอบวิชาชีพหรือเปนผูรับผิดชอบในการบริหารหรือเปนกรรมการบริหารของกิจการ 

ที่ประกอบการเพื่อคากําไรมิได 

หลักการของบทบัญญัติดังกลาว  มีวัตถุประสงค  เพ่ือมิใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   

ซึ่งเปนบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการบรหิารราชการแผนดินใชอํานาจหนาที่หรืออิทธิพล  เพ่ือใหเกดิประโยชน 

แกตนเองหรือพวกพองอันจะทําใหเกิดผลประโยชนขัดกันระหวางผลประโยชนของประเทศชาติ   

ซึ่งเปนผลประโยชนสวนรวมกับผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง  และเพื่อมิใหนายกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรีสามารถใชอํานาจรัฐถือเอาประโยชนจากขอมูลขาวสารที่ไดในการปฏิบัติหนาที่มาเปนประโยชน 

ตอธุรกิจที่ตนเองเขาไปดํารงตําแหนงหรือเปนลูกจาง  อันจะเปนการปองกันมิใหมีการกระทําที่เปนการขัดกัน 

แหงผลประโยชนดวย  การเขาดํารงตําแหนงในหางหุนสวน  บริษัท  ของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีในความหมายของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  จึงมิใชเฉพาะแตการเขารับตําแหนงหนาที่ 
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ในบริษัทโดยตรงเทานั้น  หากแตรวมถึงการเขาไปกระทําการใด ๆ  ในลักษณะเอื้อผลประโยชนใหแกตนเอง 

และพวกพองก็มิอาจกระทําเชนนั้นไดและยอมเปนการกระทําที่มีลักษณะเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวแลว  โดยเฉพาะบทบัญญัติในมาตรานี้เปนบทบัญญัติ 

ที่เปนขอหามมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทําการฝาฝนและมุงเนนที่จะมิใหผูดํารงตําแหนง 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใชอํานาจในตําแหนงเขาแสวงหาผลประโยชนใด ๆ  ในบริษัทเอกชน   

โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอันเปนบุคคลสาธารณะที่พึงปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาที่ 

ใหเปนแบบอยางที่เปนมาตรฐานทางสังคม  แตพฤติการณที่ผูถูกรองรวมจัดทํารายการชิมไป  บนไป 

และรายการยกโขยง   ๖โมงเชากับบริษัท   เฟซ   มี เดีย   จํากัด   โดยรวมกันดําเนินการตั้งแตป   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  เปนตนมา  เวนแตในชวงที่ผูถูกรองดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

เปนการรวมกันกระทําการตามวัตถุประสงคของบริษัท  ทําใหบริษัทไดรับผลกําไรจากการประกอบกิจการ 

และผูถูกรองไดรับคาตอบแทนอันเกิดจากกิจการที่ทํานั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งคาตอบแทนที่ผูถูกรอง 

ไดรับจะมีอัตราที่สูงกวาคาตอบแทนที่บริษัทจายใหกับพิธีกรทั่ว ๆ  ไป  โดยผูถูกรองกระทําการเชนวานี้ 

มาตั้งแตยังมิไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนสิทธิอันชอบธรรมของผูถูกรองที่จะดําเนินกิจการรวมกับ 

บริษัทเชนนั้นได  แตเมื่อผูถูกรองดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและยังคงรับเปนพิธีกรในรายการทั้งสอง 

ใหแกบริษัทตลอดมาจนกระทั่งมาหยุดเปนพิธีกรเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เมื่อมี 

ผูรองเรียนวาการกระทําดังกลาวเปนการตองหามมิใหนายกรัฐมนตรีกระทําการไดเพราะเปนการขัดตอ 

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  ผูถูกรองจึงยุติบทบาทการทําหนาที่พิธีกรดังกลาว  จึงเห็นวาการเปน 

พิธีกรดังกลาวใหแกบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ของผูถูกรอง  มิใชเปนเพียงพิธีกรธรรมดาเทานั้น 

แตการดําเนินการของผูถูกรองทําใหบริษัทไดรับผลกําไรจากการประกอบกิจการและผูถูกรองไดรับ 

คาตอบแทนอันเกิดจากกิจการที่ทํานั้น  อันมีลักษณะเปนการตกลงเขากันเพื่อกระทํากิจการรวมกันดวย 

ประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดแกกิจการที่ทํานั้นในลักษณะเปนหุนสวนรวมกัน  ซึ่งเมื่อผูถูกรอง 

กระทําการดังกลาวในขณะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีที่มีอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน   

อาจกอใหเกิดผลประโยชนขัดกันระหวางผลประโยชนของประเทศชาติ  ซึ่งเปนผลประโยชนสวนรวม 

กับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของผูถูกรองใหกับบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  อันเปน 

ผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพองซึ่งเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมุงคุมครองมิใหมีการขัดกัน 

แหงผลประโยชน  จึงถือไดวาการทําหนาที่ของผูถูกรองในฐานะเปนพิธีกรเปนการดํารงตําแหนงใด ๆ 



 หนา   ๔๘  
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ในบริษัทตามนัยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗   

ในเมื่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  เปนเรื่องของการหามมิใหกระทําการดังกลาว  ในขณะที่ดํารงตําแหนง 

นายกรัฐมนตรี  มิใชเปนเรื่องของความเหมาะสมที่จะทําหนาที่เปนพิธีกรวาสมควรกระทําไดหรือไม 

แตอยางใด  เมื่อผูถูกรองกระทําการขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง   

จึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ดังกลาวดวย 

เมื่อเห็นวาผูถูกรองเปนพิธีกรในรายการดังกลาวใหแกบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เปนการดํารง 

ตําแหนงใด ๆ  ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยมุงหวังผลกําไรอันเปนการตองหามตามบทบัญญัติ 

ในรัฐธรรมนูญแลว  คดีจึงไมจําเปนตองวินิจฉัยในประเด็นวา  ผูถูกรองเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ   

มีเดีย  จํากัด  ดวยหรือไมแตประการใด 

อาศัยเหตุผลดังไดวินิจฉัยมาดังกลาว  จึงเห็นวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง 

เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)   

ประกอบมาตรา  ๒๖๗  และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๘๒  จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๐  วรรคหนึ่ง   

(๑)  แตเนื่องจากความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  เปนผลใหรัฐมนตรี 

ในคณะรัฐมนตรีที่เหลือจึงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ต้ังขึ้นใหม 

จะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑ 

 

นายบุญสง  กุลบุปผา 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 



 หนา   ๔๙  
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน 

ของ  นายวสันต  สรอยพิสุทธ์ิ  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)  ประกอบ  มาตรา  ๒๖๗  เพราะเหตุผูถูกรองดํารงตําแหนงใดในบริษัท   

เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ  โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจาง 

ของบริษัทดังกลาวหรือไม 

ความเห็น 

มีปญหาขอแรกตามคําชี้แจงของผูถูกรองลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑  ในเรื่องพิจารณาที่   

๑๙/๒๕๕๑  วาหลังจากผูถูกรองเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว  มีการถายทําเทปโทรทัศนรายการ   

“ชิมไป  บนไป”  หรือไม  โดยผูถูกรองอางวา  การที่มีรายการดังกลาวออกเผยแพรหลังจากที่ผูถูกรอง 

เขารับตําแหนงเปนการถายทําไวกอน  ในขอนี้เห็นวา  ตามคําใหการของ  นายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล   

กรรมการผูจัดการบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ผูจัดทํารายการ  “ชิมไป  บนไป”  และรายการ  “ยกโขยง   

๖  โมงเชา”  ที่ใหการตอคณะกรรมการสืบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งไววา  เมื่อผูถูกรอง 

ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว  มีการถายทํารายการชิมไป  บนไปครั้งเดียว  และนําไปออกอากาศ   

๒-๓  ครั้ง  ผูถูกรองเองก็เคยกลาวไวในรายการ  “สนทนาประสาสมัคร”  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน 

แหงประเทศไทย  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  วา  “ตอนเปนนายกก็ยังทํา”  สอดคลองกับขาว 

ที่ปรากฏจากหนังสือพิมพและสํานักขาวตาง ๆ  ตรงกันวา  ในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  อันเปนเวลา 

ภายหลังที่ผูถูกรองรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว  มีการถายทํารายการชิมไป  บนไป  ที่บานของผูถูกรองเอง 

ต้ังแตเวลา  ๙.๐๐  นาฬิกา  ในชั้นพิจารณาผูถูกรองเบิกความรับวาหลังรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว 

มีการถายทํารายการทั้งสองดังกลาวอีก  ๒-๓  ครั้ง  นายศักดิ์ชัย  พยานของผูถูกรองเองก็ยอมรับเองเชนกัน   
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และรับดวยวา  เริ่มในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  จริง  จึงรับฟงไดวา  แมหลังจากที่ผูถูกรอง 

รับตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว  ผูถูกรองยังคงทําหนาที่เปนพิธีกรรายการโทรทัศนใหแกบริษัท  เฟซ   

มีเดีย  จํากัด  อยู  ขอตอสูของผูถูกรองขอนี้ฟงไมขึ้น 

ปญหาตอไปมีวา  การที่ผูถูกรองทําหนาที่พิธีกรในรายการชิมไป  บนไป  ภายหลังจากเขาดํารง 

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวนั้น  ผูถูกรองไดรับคาตอบแทนจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  หรือไม  เห็นวา   

ตามคําเบิกความของนางดาริกา  รุงโรจน  พนักงานบัญชีของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ไดความวา   

ระหวางป  ๒๕๔๓  ถึงป  ๒๕๕๐  ผูถูกรองไดรับเงินจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เปนคาจางแสดง 

ตลอดมา  โดยมีการหักภาษี  ณ  ที่จายสงใหกรมสรรพากรทุกครั้งสอดคลองกับบทสัมภาษณผูถูกรอง 

ในหนังสือสกุลไทย  ฉบับประจําวันที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๔๔  ที่ผูถูกรองใหสัมภาษณวาผูถูกรอง 

มีรายไดจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เปนเงินเดือน  เดือนละ  ๘๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งผูถูกรองเบิกความอางวา 

เปนคาจางสําหรับการบันทึกเทปคราวเดียวใชออกอากาศได  ๔  สัปดาห  และสําเนา  ภ.ง.ด.  ๙๐   

ของผูถูกรองกับสําเนา  ภ.ง.ด.  ๓  ของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  แสดงวาในปภาษี  ๒๕๕๐  ผูถูกรอง 

มีรายไดจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เปนเงิน  ๘๐๐,๐๐๐  บาท  ผูถูกรองเองก็เคยกลาวในรายการ   

“สนทนาประสาสมัคร”  ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   

วา  “..เพราะวาไดถามนักกฎหมายชั้นยอดเลยถามวาตกลงเปนอยางไร  ผมเปนลูกจางบริษัทนี่ไหม   

เขาบอกวา  คุณทําทีหนึ่ง  เขาก็ใหคาน้ํามันรถ  ใหคาอะไรตอบแทนเปนคราว ๆ  ไป  ไมทําก็ไมไดใชไหม   

บอกถูกตอง…”  แสดงวาผูถูกรองยังคงรับคาตอบแทนอยู  ผูถูกรองมิไดปฏิเสธในรายการดังกลาวเลยวา 

เปนการทําใหเปลา  กลับยอมรับดวยวาไดทั้งคาน้ํามันรถและคาตอบแทนอยางอื่น  เชื่อไดวาผูถูกรอง 

ยังคงไดรับคาตอบแทนจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ตามปกติ  เพียงแตหลีกเลี่ยงหลักฐานการรับ 

และจายเงินจากคาจางแสดงไปเปนคาน้ํามันรถซึ่งไมตองมีหลักฐานในการลงบัญชีเทานั้น  สําหรับหนังสือ 

ของนายศักดิ์ชัยมีถึงผูถูกรองลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ปรึกษาวาผูถูกรองจะดําเนินการอยางไร 

ในการเปนพิธีกรรับเชิญในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และหนังสือของผูถูกรองมีถึงนายศักดิ์ชัยลงวันที่   

๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  แจงวาผูถูกรองจะทําใหเปลา ๆ  โดยไมรับเงินคาตอบแทนเปนคาน้ํามันรถ 

เหมือนอยางเคยนั้น  ผูถูกรองไมเคยแสดงหนังสือท้ังสองฉบับนี้มากอนจะถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรียกใหชี้แจง  โดยผูถูกรองชี้แจงเมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  และยังคงยืนยันเสมือนวา 
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กอนเดือนธันวาคม  ๒๕๕๐  ผูถูกรองไดคาตอบแทนเปนเพียงคาน้ํามันรถเทานั้น  ซึ่งขัดแยงกับคําเบิกความ 

ของนางดาริกา  และหลักฐานทางภาษีอากรดังกลาวขางตนที่วากอนหนานั้นผูถูกรองไดรับคาจางแสดง   

ไมใชคาน้ํามันรถ  อันเปนขอพิรุธ  สอแสดงวาเปนการทําหลักฐานยอนหลังเพื่อปกปดขอเท็จจริง 

เกี่ยวกับคาตอบแทนของผูถูกรอง  ทั้งผูถูกรองเองเบิกความวาผูถูกรองไมไดรับคาน้ํามันรถและคาใชจาย   

นาจะเปนการนําเงินไปใหคนขับรถมากกวา  ก็ขัดแยงกับคําชี้แจงของผูถูกรอง  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน   

๒๕๕๑  จึงรับฟงเปนอยางหนึ่งอยางใดไมได  พยานหลักฐานทั้งหมดมีน้ําหนักใหรับฟงไดวา  ผูถูกรอง 

ทําหนาที่พิธีกรในรายการชิมไป  บนไป  หลังจากเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวโดยไดคาตอบแทน 

จากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  โดยเริ่มกระทําการดังกลาวครั้งแรกในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑   

ตามที่นายศักดิ์ชัยเบิกความ  ขอตอสูของผูถูกรองขอนี้ฟงไมขึ้น 

ปญหาตอไปมีวา  การกระทําของผูถูกรองจะถือวาเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

หรือไม  โดยผูถูกรองยกขอตอสูคําวา  “ลูกจาง”  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และกฎหมายแรงงาน   

วา  “ลูกจาง”  หมายความถึงเฉพาะแตสัญญาจางแรงงาน  ไดรับคาจางตามกําหนดเวลา  เปนรายวัน   

รายเดือน  หรือเปนรายปเทานั้น  กรณีของผูถูกรองเปนเรื่อง  “ผูรับจาง”  ตามสัญญาจางทําของ   

ไดพิจารณาแลวเห็นวา  การแปลความหมายของกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนยอมมีหลักเกณฑ 

แตกตางกัน  โดยตองคํานึงถึงเจตนารมณแหงกฎหมายนั้น ๆ  เปนสําคัญ  ศาลฎีกาก็เคยวินิจฉัย 

ในคําพิพากษาศาลฎีกาที่  ๘๗๗/๒๕๐๑  (ประชุมใหญ)  คดีระหวาง  พนักงานอัยการ  กรมอัยการ   

โจทก  นายฮั่วเชียงหรือฮวดเชียง  แซเตีย  กับพวก  จําเลยวา  การลักกระแสไฟฟาเปนความผิด 

ฐานลักทรัพย  โดยหากศาลฎีกาเอาหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของคําวา   

“ทรัพย”  มาวินิจฉัยแลว  ยอมลงโทษจําเลยในคดีนี้ไมได  เพราะคําวา  “ทรัพย”  หมายความถึง 

วัตถุมีรูปราง  เทานั้น  ซึ่งไมไดรวมถึงพลังงานตาง ๆ  ดังเชนกระแสไฟฟาดวย  เห็นไดวาหากศาลฎีกา 

พิพากษายกฟอง  ก็จะเกิดการลักกระแสไฟฟาขึ้นอีกมากเพราะไมเปนความผิดทางอาญา  สําหรับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  ที่วา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนลูกจางของบุคคลใด 

มิไดนั้น  มีเจตนารมณที่จะมิใหผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทํางานใหแกบุคคลใด 

โดยไดรับคาตอบแทน  เพราะจะมีลักษณะเปนการเขารวมมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจของเอกชน   

อันอาจกอใหเกิดการใชตําแหนงหนาที่เอื้อประโยชนใหแกธุรกิจที่ตนมีสวนไดเสีย  คําวา  “ลูกจาง”   

ตามบทบัญญัติดังกลาวจึงมีความหมายวาเปนผูทํางานใหแกผูอื่นโดยไดรับคาตอบแทน  โดยไมจํากัดวา 
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คาตอบแทนที่ไดรับนั้นจะเขาลักษณะของคาจางหรือสินจาง  จะนําความหมายของคําวา  “ลูกจาง”   

อันเปนคูสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายแรงงานซึ่งมีความหมาย 

อยางเดียวกันมาใชบังคับตามขอตอสูของผูถูกรองหาไดไม  มิฉะนั้นผูเปนลูกจาง  รับคาจางเปนรายเดือน 

ในลักษณะสัญญาจางแรงงาน   เมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   

ก็สามารถทํางานตอไปได  โดยเปลี่ยนคาตอบแทนจากคาจางรายเดือนมาเปนสินจางตามการงานที่ทํา   

เชน  แพทยก็เปลี่ยนจากเงินเดือนมาเปนคารักษาตามจํานวนคนไข  ที่ปรึกษากฎหมายก็เปลี่ยนจากเงินเดือน 

มาเปนคาปรึกษาหรือคาทําความเห็นเปนรายครั้ง  ซึ่งก็ยังมีความผูกพันในเชิงผลประโยชนกันอยู 

ระหวางเจาของกิจการกับผูทํางาน  เห็นไดชัดเจนวากฎหมายยอมไมมีเจตนารมณใหหาชองทาง 

หลีกเลี่ยงบทบังคับกันไดโดยงายเชนนั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  อยูในหมวดที่  ๑๒   

วาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  สวนที่  ๒  วาดวยการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน   

บทบัญญัติดังกลาวจึงมีวัตถุประสงคที่จะหามมิใหผูเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเขาไปทําการงานใหบุคคลใด 

โดยรับคาตอบแทนอันจะทําใหเกิดการใชอํานาจหนาที่เอื้อประโยชนใหแกบุคคลนั้นได  เพราะมีสวนไดเสีย 

รวมอยูในกิจการของบุคคลนั้น    การที่ผูถูกรองยังคงทําหนาที่พิธีกรในรายการโทรทัศน  “ชิมไป  บนไป”   

และ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”  ของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  โดยไดรับคาตอบแทนภายหลังที่เขารับตําแหนง 

นายกรัฐมนตรีแลว  จึงอยูในฐานะลูกจางของบริษัทดังกลาวตามความหมายของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗   

ขอตอสูของผูถูกรองในขอนี้ฟงไมขึ้นเชนเดียวกัน    เมื่อไดวินิจฉัยดังนี้แลว  ยอมไมจําเปนตองวินิจฉัยวา 

ผูถูกรองดํารงตําแหนงใดในบริษัทดังกลาวหรือไม  เพราะไมทําใหผลคดีเปลี่ยนแปลง 

อาศัยเหตุผลดังกลาว  จึงมีความเห็นวาผูถูกรองกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  อันเปนผลใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง 

สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

 

นายวสันต  สรอยพิสุทธิ์ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน 

ของ  นายสุพจน  ไขมุกด  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยที่  ๑๒  -  ๑๓/๒๕๕๑ เรื่องพิจารณาที่  ๑๙/๒๕๕๑ 

 เรื่องพิจารณาที่  ๒๙/๒๕๕๑ 

 วันที่  ๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

ประเด็นวินิจฉัย 

ความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ   

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๗   

เพราะเหตุผูถูกรองดํารงตําแหนงใดในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงแสวงหาผลกําไร 

หรือรายไดมาแบงปนกันหรือเปนลูกจางของบริษัทดังกลาว  หรือไม 

ความเห็น 

ขอเท็จจริงฟงไดวา  นายสมัคร  สุนทรเวช  ผูถูกรอง  เขาไปทําหนาที่เปนพิธีกรในรายการ   

“ชิมไป  บนไป”  และรายการ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”  ของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เปนการดํารงตําแหนง 

ในหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกันหรือไม   

โดยศาลรัฐธรรมนูญไดออกนั่งพิจารณาเพื่อทําการไตสวนในกรณีดังกลาว  พรอมทั้งพิจารณาจากพยานเอกสาร 

ที่สงใหศาลรัฐธรรมนูญ  ปรากฏวา  ภายหลังจากที่ผูถูกรอง  ไดรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ไดมีการทํา 

รายการดังกลาวตอเนื่องอีกหลายครั้ง  ซึ่งการทํารายการดังกลาวไดกระทําในขณะดํารงตําแหนง 

นายกรัฐมนตรี  โดยบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ไดทําสัญญาเชาเวลากับสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง  ๕   

ตามสัญญาที่  ๒๐๘/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือออกอากาศรายการ  “ชิมไป  บนไป”   

โดยมีผูถูกรองเปนพิธีกรดําเนินรายการออกอากาศในวันเสาร  เวลา  ๑๖.๓๕  นาฬิกา - ๑๗.๐๐  นาฬิกา   

กอนการแสดงผูถูกรองจะเปนผูเลือกวัตถุดิบและกําหนดสถานที่ในการแสดงเองเปนสวนใหญ   

โดยในตอนตนรายการจะปรากฏเสียงของผูถูกรองวา  “ผมสมัคร   สุนทรเวช   ถาทานชอบผม 

กรุณาดูรายการผมดวยนะครับ”  ขณะดําเนินรายการมีรูปใบหนาผูถูกรอง  และรูปจมูกชมพูเปนรูป 

การตูนเขียนชื่อสมัคร  สุนทรเวช  เปนสัญลักษณประจํารายการ  ระหวางรายการจะมีชวงโฆษณาสินคา 



 หนา   ๕๔  
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ในรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งรายการนี้กําหนดออกอากาศทุกวันเสารต้ังแตวันเสารที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ถึงวันเสารที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ผูถูกรองอางวากอนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดรับคาตอบแทนเปนเงินคาน้ํามันรถยนต   

เมื่อดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวทําใหเปลาไมไดรับคาตอบแทนใด ๆ  แตปรากฏหลักฐานในแบบ   

ภ.ง.ด.  ๓  ของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  วาบริษัทไดจายเงินเปนคาจางแสดงใหผูถูกรองในเดือน 

เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จํานวน  ๒๕๒,๖๓๑.๕๘  บาท  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จํานวน   

๒๕๒,๖๓๑.๕๘  บาท  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จํานวน  ๒๙๔,๗๓๖.๘๔  บาท  ซึ่งสอดคลองกับ 

หลักฐานแบบแสดงรายการภาษี เงินไดบุคคลธรรมดาของผูถูกรองประจําป   พ .ศ .   ๒๕๔๓   

พ.ศ.  ๒๕๔๖,  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ระบุวามีเงินไดจากการแสดง  ตามมาตรา  ๔๐  (๘)   

จากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  สวนแบบแสดงรายการภาษีประจําป  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ระบุวามีรายไดจากการแสดงโดยไมแนบหลักฐานการหักภาษี  ณ  ที่จาย  แตเมื่อพิจารณาประกอบกับ 

ใบแนบ  ภ.ง.ด.๓  ของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เชื่อไดวาผูถูกรองมีเงินไดจากบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

สวนรายการ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”  ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง  ๓  มีการแบงรายได 

จากคาโฆษณาระหวางบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  กับบริษัท  บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท  จํากัด   

ผูดําเนินกิจการโทรทัศนชอง  ๓  โดยการแบงนาทีโฆษณากัน  เฉพาะสวนแบงรายไดคาโฆษณาของ 

สถานีโทรทัศนชอง   ๓   ประจํา เดือนกันยายน   พ .ศ .   ๒๕๕๐   เปนเงิน   ๑ ,๖๖๐ ,๐๐๐   บาท   

แตประจําเดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  (ภายหลังจากผูถูกรองดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี)  สูงขึ้น 

เปนเงิน  ๖,๔๔๘,๕๙๘.๑๓  บาท 

เนื่องจากผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยเฉพาะตําแหนงนายกรัฐมนตรี  และตําแหนงรัฐมนตรี   

เปนผูมีอํานาจอิทธิพลอยูในตัวตลอดเวลาที่ดํารงตําแหนง  รัฐธรรมนูญ  หมวด  ๑๒  สวนที่  ๒   

จึงบัญญัติหามผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําการอันถือวาเปนการขัดกันแหงผลประโยชนไวในมาตรา  ๒๖๕   

มาตรา  ๒๖๖  มาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  โดยมีเจตนารมณเพ่ือใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวปฏิบัติหนาที่ 

และใชอํานาจหนาที่เปนไปโดยโปรงใสและสุจริต  เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันอาจเกิดความเสียหายแกรัฐ   

และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําที่อาจทําใหผูประกอบธุรกิจคนอื่น 

เสียโอกาสในการประกอบธุรกิจในระบบการแขงขันที่เทาเทียมและเปนธรรม  และเกิดการไดหรือเสียประโยชน 
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ตอฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา  “ผลประโยชนขัดกัน”  กอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรม  เฉพาะบทบัญญัติ 

ในมาตรา  ๒๖๗  จึงมีความหมายอยางกวาง  การดํารงตําแหนงในหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการ 

ที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร  หรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือการเปนลูกจางของบุคคลใด   

จึงตองพิจารณาพฤติการณ  การกระทําและผลกระทบ  เทียบกับกฎหมายทั่วไปที่วิญูชนพึงเขาใจ  ดังนี้ 

ขณะที่ผูถูกรองดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ไดดํารงตําแหนงในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

ซึ่งเปนบริษัทดําเนินธุรกิจที่มุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือไม  เห็นวา  บริษัท  เฟซ  มีเดีย   

จํากัด  เปนบริษัทที่มีวัตถุประสงคดําเนินธุรกิจรับจางโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ  มุงหาผลกําไรและรายได 

มาแบงปนกัน  รายการโทรทัศน  “ชิมไป  บนไป”  เกิดจากหนังสือท่ีผูถูกรองเขียนขึ้น  เมื่อผูถูกรอง 

รวมกับบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จัดทําเปนรายการแสดงเผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไอทีวี   

และตอมาเมื่อสถานีโทรทัศนไอทีวีถูกยุบ  บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ไดทํารายการนี้ตอท่ีสถานีโทรทัศน 

กองทัพบก  ชอง  ๕  มีเนื้อหาสาระเชนเดียวกับหนังสือท่ีผูถูกรองเขียนขึ้น  ในตอนตนรายการ 

มีคําประกาศดวยเสียงของผูถูกรองวา  “ผมสมัคร  สุนทรเวช  ถาทานชอบผมกรุณาดูรายการผมดวยนะครับ”   

ทั้งมีรูปใบหนาและจมูกชมพู เปนการตูนประกอบชื่อของผูถูกรองเปนสัญลักษณประจํารายการ   

การจัดหาวัตถุดิบในการแสดง  และจัดหาสถานที่ถายทํา  ผูถูกรองเปนผูสั่งการทั้งหมด  สวนรายการ   

“ยกโขยง  ๖  โมงเชา”  ผูถูกรองก็เปนผูกําหนดและสั่งการเองเชนเดียวกัน  รายการทั้งสองรายการนี้ 

เปนการแสดงประจําตอเนื่องตามผังรายการของสถานีโทรทัศน  ผูถูกรองจึงไมใชเปนเพียงพิธีกรรับเชิญ 

แสดงการทําอาหาร  อยางผูรับเชิญทั่วไป  ทั้งรายการที่ผูถูกรองเปนพิธีกรทั้งสองรายการนี้  ทํารายได 

จากคาโฆษณาใหกับบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เปนรายไดหลัก  ผูถูกรองไดรับสวนแบงเปนเงินจาก 

บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  อยางตอเนื่องครั้งละกวาหนึ่งแสนบาท  ไมใชคาน้ํามันรถยนตครั้งละ   

๕,๐๐๐ - ๘,๐๐๐  บาท  ดังที่ผูถูกรองและบริษัทกลาวอาง  แมบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  จะเรียกเงิน 

จํานวนนี้วาคาจางแสดง  สวนผูถูกรองเรียกเงินคาแสดง  ตามประมวลรัษฎากร  ตามมาตรา  ๔๐  (๘)   

หรือจะเรียกอยางไรก็ตาม  เงินจํานวนนี้  คือเงินรายไดจากการดําเนินธุรกิจที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

รวมกับผูถูกรองหารายได  จากคาโฆษณา  จากรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และรายการ  “ยกโขยง   

๖  โมงเชา”  มาแบงปนกัน  ลักษณะที่ผูถูกรองเขาไปผูกพันกับรายการทั้งสองดังกลาว  คนทั่วไป 

เขาใจกันวา  รายการทั้งสองรายการนี้เปนของผูถูกรอง  จึงเห็นไดวาสถานะของผูถูกรองในบริษัท   

เฟซ  มีเดีย  จํากัด  มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ  ในฐานะพนักงานผูทําหนาที่พิธีกร  แมจะไมปรากฏอยู 



 หนา   ๕๖  
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ในโครงสรางการบริหารองคกรของบริษัทก็ตาม  แตการเรียกผูถูกรองวาพิธีกรก็มีสถานะเชนเดียวกับ 

ศิลปนนักรองหรือนักแสดง  ในบริษัทคายเพลงหรือบริษัทสรางภาพยนตร  ซึ่งเปนตําแหนงที่เรียกชื่อ 

แตกตางกันไป  แตก็เปนตําแหนงที่มีหนาที่ตองปฏิบัติในบริษัท  ตองรักษาผลประโยชนของบริษัท 

จึงถือวาผูถูกรองดํารงตําแหนง  “พิธีกร”  ในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ตามบทบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  อีกประการหนึ่ง  การดํารงตําแหนง 

พิธีกรของผูถูกรองดําเนินรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และรายการ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”  เมื่อพิจารณา 

จากรายไดสวนแบงคาโฆษณาในรายการ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”  ระหวางเดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

เทียบกับสวนแบงคาโฆษณา  ในเดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งผูถูกรองเปนพิธีกรขณะดํารงตําแหนง 

นายกรัฐมนตรีแลว  รายไดจากคาโฆษณาเพิ่มขึ้นถึง  ๔  เทา  กอใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจ 

ประเภทเดียวกันอยางชัดเจน  ทั้งนี้เนื่องจากเปนการยินยอมใหบริษัท ฯ  ใชตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

ไปแสวงหาผลประโยชน  และเมื่อพิจารณาสัญญาเลขที่  ๒๐๘/๒๕๕๑  บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

ไดเชาเวลา  ระหวางเวลา  ๑๖.๓๕  นาฬิกา - ๑๗.๐๐  นาฬิกา  ของทุกวันเสาร  ซึ่งถือวาเปนเวลาดี 

ที่มีราคาสูงที่สุด  เพราะเปนเวลาที่มีผูสนใจชมมาก  การอางสถานะของผูถูกรองซึ่งเปนนายกรัฐมนตรี   

เปนพิธีกรรายการ  “ชิมไป  บนไป”  ซึ่งคนทั่วไปเขาใจวาเปนรายการของผูถูกรอง  ระบุไวในสัญญาเชาเวลา   

ระหวางบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  กับสถานีโทรทัศนกองทัพบก  ชอง  ๕  ซึ่งเปนหนวยงานราชการ 

ของกองทัพบก  อันเปนหนวยงานภายใตบังคับบัญชาของผูถูกรอง  ซึ่งดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงกลาโหมอีกตําแหนงหนึ่งเปนการใชสถานะของตนเพื่อกอใหเกิดผลประโยชน 

ซึ่งขาราชการการเมืองพึงตองใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปองกันมิใหมีการใชหรือยินยอมใหผูอื่น 

ใชสถานะการเปนนายกรัฐมนตรีแสวงหาผลประโยชนตอตนเองและผูอื่น  อันเปนการละเมิดมาตรฐาน 

จริยธรรมของขาราชการการเมือง  เปนการกระทําที่ถือเปนการขัดกันแหงผลประโยชนอันตองหาม 

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  ดวย 

ขณะที่ผูถูกรองดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  กระทําการอันเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย   

จํากัด  หรือไม  เห็นวาความเปนลูกจางตามความหมายในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  มิไดมีความหมายอยางแคบตามพระราชบัญญัติเฉพาะเรื่อง  เชน   

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  หรือ   

พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เพราะกฎหมายเหลานี้มุงคุมครองผูใชแรงงาน  และบังคับนายจาง 



 หนา   ๕๗  
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหตองรับภาระจายเงินสมทบ  และเงินชวยเหลืออื่น ๆ  เปนการเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุขระหวางนายจาง 

ผูลงทุนกับลูกจางผูใชแรงงาน  คําวา  “ลูกจาง”  ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  มุงหมายเฉพาะผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี   

ไมใชผูใชแรงงาน  จึงมีความหมายอยางกวางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๕๗๕   

การจางแรงงาน  มาตรา  ๕๘๗  การจางทําของ  คือ  บุคคลคนหนึ่งรับทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง   

โดยรับคาตอบแทนการทํางานเปนสินจางหรือคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให  และไมจําตองทําสัญญาจาง 

เปนหนังสือ  สวนการทํางานนั้นพิจารณาวาเปนการทํางานลักษณะประจําและตอเนื่องมิใชเปนการกระทํา 

เพียงครั้งคราว  สําหรับคาตอบแทนนั้น  สามารถจายคาตอบแทนในรูปแบบอื่นไดเชน  สิทธิประโยชนตาง ๆ   

บัตรกํานัล  ของขวัญในโอกาสพิเศษ  เปนตน  การรับเงินคาตอบแทนจึงมิใชประเด็นสําคัญที่จะทําให 

ความสัมพันธระหวางผูถูกรอง  และบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เปลี่ยนแปลงไป  ตามขอเท็จจริงกรณี 

ของผูถูกรองเปนพิธีกรในรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และรายการ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”  ของบริษัท   

เฟซ  มีเดีย  จํากัด  เปนการทําประจําและตอเนื่อง  มีลักษณะเปนลูกจาง  แตเมื่อไมมีพยานหลักฐานวา 

ขณะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวผูถูกรองทําหนาที่พิธีกรเพ่ือหวังสินจาง  หรือไดรับคาตอบแทน 

การทํางานในลักษณะใด ๆ  จึงไมพอฟงวาผูถูกรองเปนลูกจางของบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด 

การทําหนาที่พิธีกรในรายการ   “ชิมไป  บนไป”  และรายการ   “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”   

ของผูถูกรองในขณะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  เปนการดํารงตําแหนงในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

เปนการทํางานใหกับเจาของรายการทั้งเปนการเอื้อประโยชนในเชิงธุรกิจหากําไรใหเอกชน  ระหวาง 

ขาราชการการเมือง  ฝายบริหาร  และธุรกิจเอกชน  ซึ่งจะทําใหผูดํารงตําแหนงคํานึงถึงประโยชนสวนตัว 

มากกวาประโยชนสาธารณะ  นอกจากนี้ในความเปนขาราชการการเมืองของนายกรัฐมนตรี  พึงตองรักษา 

ประโยชนสวนรวม  ยึดหลักธรรมาภิบาล  มีจิตสํานึก  ตามหลักจริยธรรมของขาราชการการเมือง   

อีกทั้งความเปนขาราชการการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มีความอาวุโสและมีประสบการณมีผลงาน   

ยอมตองตระหนักเปนอยางยิ่งถึงความเหมาะสมตามสมควร  เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน 

ในกรอบจริยธรรม  คุณธรรม  และศีลธรรม  ทั้งสวนตนและโดยหนาที่ความรับผิดชอบตอสาธารณชน   

เพ่ือเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน  การกระทําของผูถูกรองจึงเปนการกระทําอันขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  ทําใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี 

ผูถูกรองสิ้นสุดลง  ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 



 หนา   ๕๘  
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยเหตุผลดังกลาว  จึงเห็นวา  การกระทําดังกลาวฝาฝนตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  ทําใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีผูถูกรองสิ้นสุดลง 

เฉพาะตัวมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

 

นายสุพจน  ไขมุกด 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 



 หนา   ๕๙  
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน 

ของ  นายอุดมศักด์ิ  นิติมนตรี  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยที่  ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑ เรื่องพิจารณาที่  ๑๙/๒๕๕๑ 

 เรื่องพิจารณาที่  ๒๙/๒๕๕๑ 

 วันที่  ๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

ประเด็นวินิจฉัย 

ความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรีผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๗  เพราะเหตุ 

ผูถูกรองดํารงตําแหนงใดในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร 

หรือรายไดมาแบงปนกันหรือเปนลูกจางของบริษัทดังกลาว  หรือไม 

ความเห็น 

การพิจารณาวินิจฉัยกรณีนี้เปนมาตรการสวนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ   

ตามรัฐธรรมนูญ  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไดกําหนดมาตรการตองหามที่เปนการกระทําที่เปนการขัดกัน 

แหงผลประโยชนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไว  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการกระทําของบุคคล 

ในระดับนายกรัฐมนตรีที่มีผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดินของรัฐมนตรีทั้งคณะที่ตองพนจาก 

ตําแหนงไปดวย  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๐  (๑)   

มิใชความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

มาตรา  ๑๘๒  เทานั้น  จึงเปนกรณีที่ตองพิจารณาดวยความระมัดระวังและรอบคอบ  ดวยการชั่งน้ําหนัก 

ระหวางผลกระทบตอความตอเนื่องในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  กับการปกปองรักษา 

ระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไวใหมั่นคง 

ขอเท็จจริงไดความวาผูถูกรองไดบันทึกเทปรายการ  “ชิมไป  บนไป”  และ  “ยกโขยง  ๖  โมงเชา”   

ภายหลังการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแลว  และตอมา 

ไดมีการเผยแพรออกอากาศรายการดังกลาวทางสถานีโทรทัศน  อันเปนการดําเนินการในขณะดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองของผูถูกรอง  มีปญหาวาการกระทําของผูถูกรอง  เปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ   



 หนา   ๖๐  
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พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  หรือไม  ซึ่งจะเห็นไดวาเปนการกระทําที่ผูถูกรองไดดําเนินการมากอน 

ดํารงตําแหนงทางการเมือง  ผูถูกรองไดมีหนังสือลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ตอบจดหมายถาม 

ของนายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  กรรมการผูจัดการบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  กอนเขาดํารงตําแหนง 

นายกรัฐมนตรีไดความวา  ฝายกฎหมายของผูถูกรองใหความเห็นวา   การเปนพิธีกรเหมือนกับ 

การรับจางทําของเปนครั้งคราวไมเขากับกฎเกณฑที่กําหนดไว  กลาวคือไมไดเปนลูกจางของบุคคลใด 

เปนความเห็นที่ปรับบทตามกฎหมายเอกชน  ลักษณะสัญญาจางแรงงานหรือสัญญาจางทําของ  ซึ่งเปนสัญญา 

ตางตอบแทนที่ไมไดกําหนดแบบในการทําสัญญาไว  การกอใหเกิดสัญญาและการเลิกสัญญาสามารถ 

ตกลงกันไดดวยวาจาเฉพาะหนาตอกันก็ได  อันเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนที่ถือเอาความศักดิ์สิทธิ 

แหงเจตนาเปนสาระสําคัญ  ผลแหงสัญญาจะคงอยูหรือเลิกกันเมื่อใด  หรือจะตกลงใหสินจางกันอยางไร 

หรือไม  เปนขอเท็จจริงที่รูกันในระหวางคูสัญญา  การกระทําของผูถูกรองขอเท็จจริงไมไดความวา 

กระทําการเปนลูกจาง  แตไดความวาเปนการกระทําในลักษณะของการรับจางทําของ 

เมื่อการกระทําของผูถูกรองมิใชการเปนลูกจางของบุคคลใด  กรณีจึงมีปญหาตองพิจารณาวา   

การกระทําในลักษณะรับจางทําของเปนการกระทําตองหามดวยหรือไม  โดยที่การรับจางทําของนั้น 

เปนสัญญาตางตอบแทนที่ผูวาจางตกลงใหสินจาง  และผูรับจางตกลงจะจัดทําการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จให   

จึงเห็นไดวาการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตกลงทําใหแกกันนั้นมีความหลากหลายแตกตางกันไดมากมาย  เชน   

รับจางเปนนักแสดงหรือเปนพิธีกรโฆษณาสินคา  หรือรับจางวาความ  หรือรับจางเปนผูจัดการมรดก   

หรือรับจางเปนผูจัดการทรัพยสินใหผูใด  หรือรับจางทําความสะอาดอาคารสถานที่  หรือรับจาง 

ดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินอาคารสถานที่  หรือรับจางกอสรางอาคารบานเรือน  เปนตน   

การรับจางทําของนั้นผูรับจางตองมีคุณสมบัติเฉพาะตัว  ที่ผูวาจางตองเชื่อถือในความรูความสามารถ   

หรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผูรับจางเพื่อผลสําเร็จแหงการที่จางทําดวย  จึงเห็นไดวาการกระทําในลักษณะ 

รับจางทําของนั้น  การที่ผูรับจางเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยเฉพาะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรียอมมีโอกาสเกิดการขัดกันแหงผลประโยชนสวนรวมกับสวนบุคคลไดมาก  ไมยิ่งหยอนไปกวา 

การเปนลูกจางนายจางตอกันตามสัญญาจางแรงงาน  และการปองกันการกระทําที่เปนการขัดกันแหง 

ผลประโยชนนั้น  มีขอยุงยากไมแตกตางจากการกระทําในลักษณะการเปนลูกจางนายจางตอกัน 
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อนึ่ง  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายลายลักษณอักษรที่กําหนดหลักเกณฑการปกครองประเทศ 

มุงจัดตั้งรับรองสถานะของสถาบันและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  กําหนดพื้นฐานในการดําเนินการของรัฐ 

เพ่ือใหรัฐไดใชเปนหลักในการปรับใชกับสภาวการณหรือเหตุการณตาง ๆ  ไดอยางถูกตองตามเจตนารมณ   

สอดคลองกับวิวัฒนาการของรัฐที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันเปนพลวัตของสภาวการณตาง ๆ   

ไมจบสิ้น  ความหมายตามรัฐธรรมนูญอาจเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะพิเศษของเหตุการณที่เกิดขึ้นดวย   

ดังนั้น  การกระทําในลักษณะรับจางทําของจึงเปนการกระทําในลักษณะเดียวกันกับการเปนลูกจางของบุคคลใด   

อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗   

เชนกัน  สวนการเปนพิธีกรที่กระทําเปนวิทยาทานหรือเพ่ือประโยชนสวนรวม  หรือเปนงานราชการ 

ที่ไมไดมีการตกลงใหสินจางตอกัน  แตไดมีการจัดคาเสียเวลา  หรือรางวัล  หรือคาใชจายในการเดินทาง 

ใหพอสมควรตามระเบียบที่กําหนดไว  อันมิใชการรับเงินหรือประโยชนใด ๆ  เปนพิเศษนอกเหนือไปจาก 

ที่บุคคลนั้นปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ  ในธุรกิจการงานปกติ  ยอมไมใชการตกลงใหสินจางตอกัน   

สามารถกระทําไดไมตองหามอยางใด 

ขอเท็จจริงไดความยืนยันตอไปวา  ต้ังแตวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ผูถูกรองไดรับเชิญ 

ไปทําหนาที่แนะนําวิธีการทําอาหารตอไป  โดยจะทําใหเปลา ๆ  ไมรับเงินคาตอบแทนอันเปนการตอสู 

ปฏิเสธวาไมไดตกลงใหสินจางตอกัน  ไมมีผลผูกพันตอกันตามสัญญาตางตอบแทนในลักษณะจางทําของ   

การตอสูปฏิ เสธเชนนี้ยอมเปนการงายที่จะกระทําเมื่อคูกรณีสมยอมหรือสมประโยชนตอกัน   

เปนชองทางที่ทําใหสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

มาตรา  ๒๖๗  ไมมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ  สาระสําคัญที่ตองพิจารณาในการปรับบทใชบังคับ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมายมหาชนมาตราดังกลาวนี้  จึงอยูที่การกระทําตองหามกลาวคือ   

ตองไมกระทําการใดอันมีลักษณะการเปนลูกจางของบุคคลใดหรือรับจางทําของใหบุคคลใดก็มิไดดวย   

เฉพาะอยางยิ่งพฤติการณที่ผูถูกรองกับบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ปฏิบัติตอกันมาเปนเวลาหลายปก็ดี   

การที่มีการนํารูปใบหนาผูถูกรองและรูปจมูกชมพูโดยเขียนชื่อผูถูกรองลงโฆษณาเปนโลโกรูปการตูน 

ที่มีผลตอประชาชนในการจดจําและยังคงใชเปนสัญลักษณของรายการตลอดมาก็ดี  และตามแบบ 

ยื่นรายการภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จาย  (แบบ  ภ.ง.ด.  ๓)  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจายเงินประเภทเงินได 

ที่เปนคาจางแสดงหรือคาจางพิธีกร กอนเขารับตําแหนงของผูถูกรองกับของบุคคลอื่น ๆ  อันเปนพฤติการณ 

ของผูถูกรองกับบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ที่ทําใหขอเท็จจริงนาเชื่อวา  การที่ผูถูกรองยังคงรับทําหนาที่ 



 หนา   ๖๒  
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พิธีกรใหตอไปนั้นไมไดเปนการทําใหเปลา ๆ  ยังคงมีสินจางใหตอกัน  การที่บริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด   

ผูมีหนาที่หักภาษี  ณ  ที่จาย  มีหนาที่ยื่นแบบ  ภ.ง.ด.  ๓  นําสงภาษีของเดือนที่มีการหักภาษี  เดือนใด 

ไมมีการหักภาษีก็ไมตองยื่นแบบภาษีนั้น  และปรากฏวากรมสรรพากรแจงวาไมพบแบบ  ภ.ง.ด.  ๓   

ของเดือนที่เปนเวลาภายหลังที่ผูถูกรองเขารับตําแหนงนั้น  เปนกรณีที่ตองการใหสอดคลองกับขอตอสู 

และปฏิเสธของผูถูกรองที่วา  ไดทําใหเปลา ๆ   ไมรับเงินคาตอบแทนซึ่งไมมีน้ําหนักใหรับฟงหักลางขอเท็จจริง 

ตามพฤติการณดังกลาวขางตนไดอยางใด  การกระทําของผูถูกรองดังกลาวขางตน  จึงเปนการกระทํา 

ในลักษณะของการรับจางทําของ  อันเปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  กรณีไมจําตองพิจารณาตอไปวา  การกระทําของผูถูกรอง 

เปนการดํารงตําแหนงใดในบริษัท  เฟซ  มีเดีย  จํากัด  ตามคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม   

การที่ผูถูกรองเขาใจกฎหมายตามความเห็นของฝายกฎหมาย  ที่ปรับบทกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

มาตรานี้  ตามบทบัญญัติที่เปนลายลักษณอักษร  เฉพาะการกระทําที่เปนลูกจางของบุคคลใดเทานั้น 

เปนความเขาใจกฎหมายที่ละเลยไมพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายใหรอบคอบระมัดระวัง  โดยไมได 

ใหความสําคัญกับมาตรการการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน  ในอันที่จะปกปองรักษาระบบการตรวจสอบ 

การใชอํานาจรัฐ  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไวโดยเครงครัด   

ระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

ไดกําหนดมาตรการและอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ   ฝายบริหาร  ฝายตุลาการ  และองคกร 

ตามรัฐธรรมนูญใหมีการถวงดุลระหวางกันอยางครบถวนทั่วหนา  ผูใชอํานาจรัฐทั้งหลายโดยเฉพาะ 

ฝายการเมืองที่ผลัดเปลี่ยนกันเขามาบริหารประเทศ  ยอมอยูในบังคับของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  เชนเดียวกัน  สมควรตองปกปองไวใหมั่นคงและใชบังคับตรวจสอบใหสัมฤทธิผล 

ตามเจตนารมณอยางมีประสิทธิภาพ  การกระทําของผูถูกรองเปนการกระทําการตองหาม  ตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  ความเปนรัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัว   

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗) 

 

นายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
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