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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๒/๒๕๕๔ 
วันที่ ๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า  ความเป็นรัฐมนตรีของคุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความเป็น 
รัฐมนตรีของนายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา
๒๖๙ หรือไม่

	 	 	 	 		 นายเรืองไกร		ลีกิจวัฒนะ	สมาชิกวุฒิสภา	และคณะ	รวม	๑๘	คน								ผู้ร้อง

ระหว่าง
      คุณหญิงกัลยา		โสภณพนิช
	 	 	 	 		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 	 												ผู้ถูกร้องที่	๑
	 	 	 	 		 นายถาวร		เสนเนียม	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 	 							ผู้ถูกร้องที่	๒

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของนายเรืองไกร	 ลีกิจวัฒนะ	 สมาชิกวุฒิสภา	 และคณะ	 รวม	 ๑๘	 คน
ผู้ร้อง	 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 ความเป็นรัฐมนตรีของคุณหญิงกัลยา	 โสภณพนิช	 รัฐมนตรี	
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ผู้ถูกร้องที่	 ๑	 และความเป็นรัฐมนตรีของนายถาวร
เสนเนียม	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ผู้ถูกร้องที่	 ๒	 สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๘๒	วรรคหนึ่ง	(๗)	ประกอบมาตรา	๒๖๙	หรือไม่	
โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
	 ผู้ถูกร้องที่	 ๑	 ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 จำนวน	 ๒	 ครั้ง	 ครั้งที่	 ๑	 กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 มกราคม	 ๒๕๕๑	 ครั้งที่	 ๒	 กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี เมื่อวันที	่ ๒๒	 ธันวาคม	๒๕๕๑	 เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีฯ	 ทั้งสองครั้ง	
ปรากฏวา่	มทีรพัยส์นิสทุธลิดลง	๑๑๕,๑๑๖,๘๕๖.๑๒	บาท	โดยเงนิลงทนุของคูส่มรส	(นายโชต	ิ	โสภณพนชิ)	
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ในบรษิทั	พลงัโสภณ	จำกดั	(เดมิชือ่	บรษิทั	พลงัโสภณ	สอง	จำกดั)	ลดลง	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	และในบรษิทั	
วัฒนโชติ	จำกัด	ลดลง	๒๘๗,๔๐๐,๐๐๐	บาท	ในส่วนเงินลงทุน	(หุ้น)	ในบริษัท	พลังโสภณ	จำกัด	ที่ลดลง	
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	นัน้	มกีารโอนหุน้ไปไวก้บับตุรสามคน	(นางโชตยิา		อาฮยูา	นางสาวสภุณา		โสภณพนชิ	
และนางกิติยา		โสภณพนิช)	เป็นมูลค่าตามราคาทุน	๙๙,๐๐๐,๐๐๐	บาท	และโอนไปไว้ในบริษัท	ซี.เอส.
แคปปติอล	จำกดั	เปน็มลูคา่ตามราคาทนุ	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	สว่นเงนิลงทนุในบรษิทั	วฒันโชต	ิจำกดั	ทีล่ดลง	
๒๘๗,๔๐๐,๐๐๐	บาท	นัน้	ไดม้กีารทำสญัญากูเ้งนิระหวา่งคูส่มรสของผูถ้กูรอ้งที	่๑	กบับตุรทัง้สามรวมเปน็เงนิ	
๒๘๗,๔๐๐,๐๐๐	บาท	และบตุรทัง้สามเปน็ผูถ้อืหุน้ในบรษิทั	วฒันโชต	ิจำกดั	รวมกนัเปน็มลูคา่ทีใ่กลเ้คยีงกนั
 ผู้ร้องมีความเห็นกรณีผู้ถูกร้องที่ ๑ ว่า การลดลงในเงินลงทุนของคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๑
ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการนำทรัพย์สินที่เป็นเงินลงทุน (หุ้น) ในบริษัทส่วนเกินร้อยละ ๕ ไปฝาก 
ไว้กับบุคคลในครอบครัว โดยประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นดังกล่าวต่อไป เนื่องจากมีการ 
จดทะเบียนโอนหุ้นให้แก่บุตรทั้งสามในแต่ละบริษัทวันเดียวกัน โดยมีเลขหมายใบหุ้นเดียวกันกับ
ที่คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๑ เคยถือครองมาก่อน และสัญญากู้เงินจัดทำขึ้นในวัน สถานที่เดียวกัน
และมีข้อความเหมือนกัน กรณีเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๙ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ ๑ สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
	 ผู้ถูกร้องที่	 ๒	 ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๕๑	ปรากฏว่า	พลตรีหญิง	จันทิมา	 	 เสนเนียม	 เป็นคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	๒
มีเงินลงทุนในคณะบุคคลวรจันทร	์ จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 ร่วมกับพันเอกหญิง	 ชกานาฏ	 	 จันทรวงศ์
(ยศขณะนั้น)	 ที่ร่วมกันลงทุนคนละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 ในการจัดตั้งเมื่อวันที	่ ๓	 มิถุนายน	๒๕๔๕	 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการรับตรวจสอบบัญชีและรับทำบัญชีซึ่งคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	 ๒	 เป็นผู้จัดการและ
มีอำนาจในการดำเนินการต่าง	ๆ
 ผู้ร้องมีความเห็นกรณีผู้ถูกร้องที่ ๒ ว่า คณะบุคคลวรจันทร์มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนในคณะบุคคล 
วรจันทร์ กรณีเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖๙ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ ๒ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช
๒๕๕๐	มาตรา	๙๑	วรรคหนึ่ง	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๘๒	
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วรรคหนึง่	(๗)	บญัญตัใิหค้วามเปน็รฐัมนตรสีิน้สดุลงเฉพาะตวั	เมือ่กระทำการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา		๒๖๗	
มาตรา	๒๖๘	หรอืมาตรา	๒๖๙	และมาตรา	๑๘๒	วรรคสามบญัญตัใิหน้ำบทบญัญตัมิาตรา	๙๑	มาใชบ้งัคบั
กบัการสิน้สดุของความเปน็รฐัมนตรตีาม	(๗) เมือ่สมาชกิวฒุสิภา จำนวน ๑๘ คน ซึง่มจีำนวนไมน่อ้ยกวา่
หนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภา
ว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ ๑ และความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ ๒ สิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง 
(๗) และเมื่อประธานวุฒิสภาส่งคำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญกรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับวินิจฉัยคำร้องนี้ได้
	 ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ	 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้รัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี	ประกาศ	ณ	วันที่	๖	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๕๕๓	ให้ผู้	
ถูกร้องที่	 ๑	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลให้ความเป็น
รัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่	๑	สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
มาตรา	๑๘๒	วรรคหนึ่ง	(๖)	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งจำหน่ายคำร้องเฉพาะผู้ถูกร้องที่	๑

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกร้องท่ี ๒ ส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม่
	 การที่พลตรีหญิง	 จันทิมา	 เสนเนียม	 คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	 ๒	 และพันเอกหญิง	 ชกานาฏ		
จันทรวงศ์	(ยศขณะนั้น)	ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคลวรจันทร์ที่กรมสรรพากร	โดยมีวัตถุประสงค์	
เพื่อรับตรวจสอบบัญชีและรับทำบัญชี	 และตกลงแต่งตั้งให้พลตรีหญิง	 จันทิมา	 	 เสนเนียม	 คู่สมรสของ	
ผู้ถูกร้องที่	 ๒	 เป็นผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง	 ๆ	 ของคณะบุคคลวรจันทร์ซึ่งกรมสรรพากร
ได้รับจดทะเบียน	 โดยระบุประเภทไว้เป็นคณะบุคคล	 นายถาวร	 	 เสนเนียม	 ผู้ถูกร้องที่	 ๒	 ได้ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อครั้งที่เข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๕๑	ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหลังจากนั้น
เมื่อวันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๒	พลตรีหญิง	จันทิมา		เสนเนียม	คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	๒	และพันเอกหญิง
ชกานาฏ	จันทรวงศ์	จดทะเบียนยกเลิกคณะบุคคลวรจันทร์	โดยที่ผู้ร้องเห็นว่า	หนังสือสัญญาคณะบุคคล
วรจันทร์มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ซึ่งเป็น
ห้างหุ้นส่วนตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๖๙	อันเป็นการกระทำอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๖๙	
ที่ห้ามมิให้คู่สมรสของรัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน	 จึงเป็นเหตุ
ให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่	 ๒	 สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๘๒	 วรรคหนึ่ง	 (๗)
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 กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า คณะบุคคลวรจันทร์มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖๙	
วรรคหนึ่ง	 เป็นบทบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท	 หรือไม่คงไว้ซ่ึงความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป	 ท้ังน้ี	 ตามจำนวน	
ที่กฎหมายบัญญัต	ิ หากประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไปให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
แจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง	 และให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้
นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น	 ทั้งนี	้ ตามที่กฎหมายบัญญัต	ิ และความในวรรคสาม
ให้นำมาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย
จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่าเป็นมาตรการในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อมิให้เกิดการกระทำ
ที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์	 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้เป็นไปโดยสุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ
	 อย่างไรก็ดี	รัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๖๙	ไม่ได้บัญญัติความหมายของห้างหุ้นส่วนไว้	แต่เมื่อพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ลักษณะ	 ๒๒	 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท	 มาตรา	 ๑๐๑๒		
ห้างหุ้นส่วนต้องมีลักษณะดังน้ี	 (๑)	 สัญญาซ่ึงบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไปตกลงเข้ากัน	 (๒)	 เพ่ือกระทำกิจการ
ร่วมกันและ	 (๓)	 มีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น	 แต่ประมวลรัษฎากรไม่ได้ 
บัญญัติความหมายของคณะบุคคลไว้ว่ามีลักษณะเช่นใด คงได้ความจากผู้แทนอธิบดีกรมสรรพากร 
(นางสาวพรรณอร  สุนทรามงคล) ที่เบิกความต่อศาลว่า คณะบุคคลตามประมวลรัษฎากร หมายถึง
บุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไปร่วมกระทำกิจการโดยไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีจะแบ่งปันผลกำไร ดังน้ี ประเด็นว่า
คณะบุคคลจะมีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ หรือไม่ ต้องพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป
	 ข้อเท็จจริงจากทางไต่สวนในคดีนี้ได้ความจากพลตรีหญิง	จันทิมา		เสนเนียม	คู่สมรสของผู้ถูกร้อง	
ที่	 ๒	 และพลตรีหญิง	 ชกานาฏ	 	 จันทรวงศ์	 ที่เบิกความต่อศาลว่า	 พยานทั้งสองคนจดทะเบียนจัดตั้ง	
คณะบุคคลวรจันทร์ที่กรมสรรพากร	 เพื่อเป็นการแยกฐานภาษีของพลตรีหญิง	 จันทิมา	 เสนเนียม	
คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	 ๒	 เท่านั้น	พลตรีหญิง	 จันทิมา	 	 เสนเนียม	คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่	 ๒	 เป็นผู้ลงทุน
และดำเนินกิจการของคณะบุคคลวรจันทร์	 ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงเลิกคณะบุคคลวรจันทร์	 และเป็นผู้	
รับประโยชน์จากการกระทำกิจการแต่เพียงผู้เดียว	 โดยไม่มีการแบ่งปันให้แก่พลตรีหญิง	 ชกานาฏ		
จันทรวงศ์	แต่อย่างใด	กรณีไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดจากทางไต่สวนที่แสดงว่า พลตรีหญิง จันทิมา
เสนเนียม คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ และพลตรีหญิง  ชกานาฎ จันทรวงศ์ ได้ร่วมกระทำกิจการ
อันเป็นคณะบุคคล การจดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคลวรจันทร์เป็นเพียงการตั้งฐานภาษีใหม่โดยไม่
ประสงค์จะมีการผูกพันกันตามนั้น กิจการของคณะบุคคลวรจันทร์เป็นกิจการของพลตรีหญิง 
จันทิมา เสนเนียม คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ เพียงผู้เดียว จึงไม่เป็นการกระทำที่เข้าลักษณะเป็น
คณะบุคคล ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า คณะบุคคลวรจันทร์เป็นห้างหุ้นส่วน และพลตรีหญิง จันทิมา
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

เสนเนียม คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ มีการกระทำอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙
ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคลวรจันทร์ต่อกรมสรรพากร	 จะเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายอื่น
ใดหรือไม่	ไม่อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายถาวร
เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกร้องที่ ๒ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ 




