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“เสียงมุสลิมไทย”
โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ของสถานีวิทยุ คลื่น A.M. 999

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
ทุกวันเสาร์ ออกอากาศเวลา 20.30-03.30 น.

ท่านจุฬาราชมนตรี
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กรณีพิเชษฐฟ้อง 44 กรรมการกลางฯ เป็น ซ่องโจร
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เมื่อผมถูกกล่าวหาว่าเป็น

"มาเฟีย กอท."
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จ.ส.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ดาวรุ่ง กอจ.ภูเก็ต

นายไชยา สกุลชาห์ กอจ.กาญจนบุรี

ผู้พิทักษ์ท่านจุฬาราชมนตรี

นายปรีดา เชื้อผู้ดี

ผู้แทนจุฬาราชมนตรี
เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับ
เจ้าอาวาส วัดแสงสิริธรรม
ท่านพระอธิการเกษมสุวรรณฺโณ
หมู่ที่ 5 ต.ท่าอิฐ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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สารจุฬาราชมนตรี

ในโอกาสวันอีดิ้ลอัดฮา

ประมวลภาพ คณะท�ำงาน อะมีรุ้ลฮัจย์ ปี 2554

ฮิจเราะห์ศักราช 1432 / พุทธศักราช 2554
ในโอกาสวันอีดิ้ลอัดฮา ประจ�ำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432
นี้ ข้าพเจ้าวิงวอนขอพรต่อเอกองค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรง
ประทานความอดทน ความหนักแน่นในบททดสอบที่พี่น้องมุสลิม
และพี่น้องร่วมชาติทั้งหลายก�ำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ขอให้เราทุก
คนตั้งมั่นยืนหยัดเพื่อฟันฝ่าวิกฤติอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ให้ผ่าน
พ้นไป ด้วยความหวังในการก่อเกิดสิ่งที่ดีและทรงคุณค่ากว่า ขอ
ให้เราทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เป็นก�ำลังใจให้กัน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน และขอให้เราทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสุขภาพกายที่
แข็งแรง และมีจิตวิญญาณอันมั่นคงอยู่กับความดีงาม คิดการอัน
เป็นกุศลกิจ และ มีส�ำนึกที่จะช่วยยับยั้งห้ามปรามความชั่วร้ายทั้ง
หลาย ทั้งที่จะเกิดแก่ตนหรือสังคมส่วนรวม และขอให้ตั้งมั่นอยู่ใน
ดุลยภาพแห่งชีวิต ไม่มีจริตโน้มเอียงไปในทางอันจะก่อความเสีย
หายแก่ตนเองและสังคม เพื่อเราทุกคนจะได้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน
สืบไป
				
นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
					
จุฬาราชมนตรี

รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี (อะมีรลุ้ ฮัจย์) เข้าพบนายกรัฐมนตรี นส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร

ฮุจญาตไทยและผู้ประกอบการร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุน

กิจกรรมสิกอยะฮ(แจกอาหาร)ให้กับผู้ร่วมท�ำฮัจย์ ที่มักกะห์ มีทั้งกล่อง
อาหาร น�้ำดื่ม น�้ำผลไม้ และขนมปัง

ประมวลภาพท่านจุฬาราชมนตรี และมุสลิม
ร่วมละหมาดฮายัต ขอพรให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตมหาอุทกภัย

ท่านจุฬาราชมนตรีและมุสลิมในประเทศไทยร่วมละหมาดฮายัต
ขอพรจากองค์อัลเลาะห์ ให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตมหาอุทกภัย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนา
อิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า

24 พฤศจิกายน 2554 นี้ เป็นการเลือกตัง้ ครัง้ ส�ำคัญของ
สังคมมุสลิมไทย เพราะบุคคลทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ในครัง้ นี้ คือ
คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดทัว่ ประเทศ (กอจ.) และหลัง
จากได้รบั เลือกตัง้ แล้ว แต่ละจังหวัดก็จะส่งตัวแทนเป็น กรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ซึง่ จะท�ำหน้าทีบ่ ริหารองค์กร
ศาสนาสูงสุด แน่นอนว่า จะต้องมีผตู้ อ้ งการต�ำแหน่ง ดังกล่าวจ�ำนวน
มากจึงมีความเคลือ่ นไหวในด้านต่างๆ อย่างมากมาย เกีย่ วกับ
เรือ่ งนี้ อ.สมัย เจริญช่าง รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย เผยกับ Cicot Hot News ว่า
เมื่ อ ใกล้ วั น คั ด เลื อ กคณะกรรมการอิ ส ลามประจ� ำ จั ง หวั ด ทั่ ว
ราชอาณาจักรตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย คือ วันที่ 24
พฤศจิกายน 2554 สนามแม่เหล็กของวงการมุสลิมไทยก็รอ้ นรุม่ ทัง้ ๆ
ทีข่ ณะนีเ้ กิดอุทกภัยน�ำ้ ท่วมเจิง่ นองไปทัว่ ทุกพืน้ ทีห่ ลายจังหวัด
โดย
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาคกลาง โดยสภาพ
แวดล้อมบรรยากาศฤดูนำ�้ หลากน�ำ้ ท่วมเช่นนีน้ า่ จะเย็นชุม่ ฉ�ำ่ แต่กลับ
ร้อนระอุกเ็ พราะมีกลุม่ บุคคลทีห่ วังดีตอ่ สังคม (แต่บางรายอาจประสงค์
ร้ายแอบแฝง)
ได้มคี วามพยายามจะเข้าไปมีตำ� แหน่งเป็นกรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัด แต่ใช้วธิ กี ารแบบการเมืองน�ำ้ เน่าของนักการเมือง
บางจ�ำพวก ด้วยการโจมตีให้รา้ ยป้ายสีคณะกรรมการอิสลามทีเ่ ขาก�ำลัง
ท�ำงานอยูใ่ นปัจจุบนั การโจมตีผอู้ นื่ ให้เสียหาย ปัจจุบนั ใช้สอื่ ทัง้ สิง่ พิมพ์
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต วิทยุ และจัดตั้งวอร์รูม ปัจจุบันบุคคลที่ตกเป็น

เมื่อผมถูกกล่าวหาว่าเป็น

"มาเฟีย กอท."

เหยือ่ อันโอชะคนหนึง่ คือ ผมนายสมัย เจริญช่าง โดยผมถูกกล่าวหาว่า
เป็น “มาเฟียกรรมการกลางอิสลาม” ซึง่ ผมก็แปลกใจทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่งนี้
มาโดยไม่ได้วงิ่ เต้น ไม่ได้ซอื้ และไม่ได้สอบบรรจุ ขอเรียนว่าผมไม่ขอรับ
ต�ำแหน่งอันมีเกียรติของคนกลุม่ นีไ้ ด้ เพราะผมไม่ใช่นกั เลง ผมเป็นแต่
“นักเรียน” บางท่านอาจรูจ้ กั ผมแต่เพียงการเป็นนักการเมืองก็ขอเรียน
ว่า ผมก่อนถึงวันนี้ ผมมาจากเด็กปอเนาะอ์ จากปอเนาะอ์โรงเรียนอิด
ซ์ฮาดร์อลุ มู ดิ ดีน ปอเนาะอ์ควนลังธรรมศึกษา หาดใหญ่ ปอเนาะอ์
โรงเรียนริดวานุล้ อิสลาม จากปอเนาะอ์สอู่ าชีพครูสามัญจากห้องเรียน
สีเ่ หลีย่ มสูร่ ฐั สภา ทัง้ สภา ผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา ก่อนหน้าเป็นสมา
ชิกสภาฯ ก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ แต่ชวี ติ
การเมืองของผมเริม่ ต้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2529 หลังจากได้รบั โอกาสให้ทำ� งาน
เป็นกรรมการอิสลามประจ�ำกรุงเทพมหานคร ซึง่ เริม่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2525
โดยสรุป ผมไม่ได้เอาต�ำแหน่งทางการเมืองมาแสวงหารองรับ
ต�ำแหน่งทางศาสนาอย่างทีห่ ลายคนคิด แต่สถาบันทางการเมืองเขาน�ำ
ผมในฐานะคนท�ำงานในองค์กรศาสนาไปร่วมคิด ร่วมท�ำ เพือ่ ประโยชน์
ของประเทศชาติ และประชาชนทุกๆ ฝ่ายรวมทัง้ พีน่ อ้ งมุสลิมของเราด้วย
สรุปสุดท้ายนี้ ผมจึงไม่ใช่ “มาเฟีย” แต่ผมท�ำงานรับใช้อัลลอฮ์
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
และน�ำวิสัยทัศน์มาเสนอแนะต่อสังคมมุสลิม
ตลอดระยะเวลา 29 ปี ของการท�ำหน้าที่กรรมการอิสลามประจ�ำ
จังหวัดเท่านั้นเองครับ ประโยคสุดท้ายของ นายสมัย เจริญช่าง หรือ
ฮัจยีอิสมาแอล บินยะห์ยา
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อัยการสัง่ ไม่ฟอ้ ง เลขาฯ สุรนิ ทร์ ปาลาเร่ และพวก กรณีพิเชษฐฟ้อง 44 กรรมการกลางฯ เป็น ซ่องโจร
ตามที่ นายพิเชษฐ สถิรชวาล ได้มอบอ�ำนาจให้ นายมนตรี ทรงประไพ
และนายอร่ามเชาว์ สุโข มาแจ้งความร้องทุกข์ ให้ด�ำเนินคดีกับท่านและพวก
รวม 44 ราย ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ร่วมกันรับของโจร ซ่องโจร และ
ร่วมกันบุกรุก กับพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2554 และ 25 มกราคม 2554 นั้น
พนักงานสอบสวนได้ส่งส�ำนวนการสอบสวนไปยังอัยการเพื่อพิจารณาแล้ว
พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 44 ราย โดยค�ำวินิจฉัยว่าคดีนี้
ผู้ต้องหาทั้ง 44 คน เป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยเป็นตัวแทน
ของจังหวัด โดยในการจัดประชุมมีการออกหนังสือแจ้งคณะกรรมการทุกคน รวมทั้ง
ผู้กล่าวหา และสถานที่จัดประชุมก็เป็นที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย จึงเป็นการกระท�ำตามวัตถุประสงค์และในการประชุมไม่ได้มีการ
ประชุมเกี่ยวกับการกระท�ำผิดอาญาแต่อย่างใด
ส่วนการเบิกถอนเงินและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมก็เป็นไปตามระเบียบ
ซึ่งหากผู้กล่าวหาเห็นว่าการประชุมดังกล่าวกระท�ำไปโดยไม่มีอ�ำนาจก็ชอบที่จะ
ด�ำเนินการฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุมและเรียกคืนค่าใช้จ่ายต่างหาก
การกระท�ำของผู้ต้องหาทั้ง 44 คน เป็นการกระท�ำโดยสุจริตไม่เป็นความผิดตาม
ข้อกล่าวหา คดีมีพยานหลักฐานไม่พอฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 44 ตามข้อกล่าวหา

จึงมีค�ำสั่งไม่ฟ้อง พลต�ำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ กับพวกรวม 44 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
16.นายต้าเหยบ หวังดี
1.พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่
17.นายทรงศักดิ์ หมานจิตร
2.นายอรุณ วันแอเลาะ
18.นายนิแวอาลี หะยีนิเลาะ
3.นายอับดุลเลาะ แอนดริส
19.นายสมัย เจริญช่าง
4.นายด�ำรงค์ สุมาลยศักดิ์
20.นายเบิ้ม ปาทาน
5.นายประสิทธิ์ มะหะหมัด
21.นายประดิษฐ์ นิมา
6.นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ
22.นายประเสริฐ ดิเจริญ
7.นายสมาน มาลีพันธุ์
23.นายปรีชา อนุรักษ์
8.ศ.ดร.อิมรอน มะลูลิม
24.นายพีชเรข พิริยหะพันธ์
9.นายอิสมาแอ อาลี
25.นายไพศาล อับดุลลอ
10.นายเกรียงศักดิ์ มิตรเจริญ
26.นายรัศมี ด�ำชะไว
11.นายเอกลักษณ์ ดุลล่า
27.นายวิชาญ เรืองจินดา
12.นายอับดุลเราะแม เจะแซ
28.นายวิทยากร ลูกหยี
13.นายไชยา สกุลชาห์
29.นายวีระ หัดหมัด
14.นายณรงค์เดช สุขจันทร์
30.นายแวดือราแม มะมิงจิ
15.นายดีน ยีสมัน

31.นายสนิท รอมาลี
32.นายประสิทธิ์ เพชรทองค�ำ
33.นายสมาน อาดัม
34.นายการีม อับดุลเลาะห์
35.นายสุริยา อร่ามวงค์
36.นายสุวัฒน์ กูบกระบี่
37.นายสวาป เผ่าประทาน
38.นายเสรี ปาทาน
39.นายเกชา เปลี่ยนวิถี
40.ร.ต.อ.สันธาน สุมาลยศักดิ์
41.นายเขตรัฐ เทพรัตน์
42.นายปรีดา เชื้อผู้ดี
43.นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
44.นายเฉิม เหมมัน

อ้างอิงตามเอกสารหนังสือแจ้งจากกองก�ำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ลงวันที่ 26 ตค. 54 แจงเรื่อง แจ้งค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ

เรื่องเสร็จที่ ๗๗๔/๒๕๕๔

บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง อ�ำนาจของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
______________________________________

กระทรวงมหาดไทยได้มหี นังสือ ที่ มท ๐๓๐๘.๔/๘๐๗๐ ลงวัน
ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุป
ความได้วา่ ด้วยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้รบั การร้อง
เรียนจากนายพิเชษฐ สถิรชวาล ว่าคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยประชุม ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
และที่ประชุมมีมติให้ปรับโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
โดยให้ถอดถอนทุกต�ำแหน่งยกเว้น
ต�ำแหน่งประธานกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๕ นายพิเชษฐ สถิรชวาล ผูร้ อ้ ง
เรียนเห็นว่า มติของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (เสียง
ข้างมาก) เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ (๑) ข้อบังคับการ
ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๕ ถูก
ยกเลิกตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐
จึงไม่สามารถใช้บงั คับได้ และ (๒) เนือ่ งจากคณะกรรมการกฤษฎีกา มี
ความเห็นเรือ่ งเสร็จที่ ๕๓๓/๒๕๔๖ เรือ่ ง วาระการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะ
กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด ซึง่ วางหลักไว้กรณีการด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่างๆ ทีก่ รรมการเลือกกันเองตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายนัน้ เมือ่ มิได้
ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไว้เป็นพิเศษ จึงมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
หกปีนอกจากจะพ้นจากความเป็นกรรมการอิสลาม หรือลาออกจาก
ต�ำแหน่งไปเอง การทีค่ ณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออก
ระเบียบมาก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นการสร้างหลักเกณฑ์
ขึ้นใหม่นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐ ไม่อาจบังคับได้ ดังนัน้ เมือ่ เทียบเคียงกับ
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว มติของคณะกรรมการ
กลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทยจึ ง เป็ น โมฆะเสี ย เปล่ า มาตั้ ง แต่ ต ้ น
นายพิเชษฐ สถิรชวาล ผู้ร้องเรียนขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายแจ้งให้คณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยทราบการกระท�ำผิดกฎหมายและหาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้
พิจารณาข้อหารือไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย
คณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทยแจ้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง
ว่า คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ยกเลิกการด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ของคณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทยในคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทุกต�ำแหน่งยกเว้นต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และได้เลือกกรรมการให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ จึงท�ำ
ให้นายพิเชษฐ สถิรชวาล พ้นจากต�ำแหน่งเลขาธิการ และมีพลต�ำรวจตรี
สุรินทร ปาลาเร่ เป็นเลขาธิการแทน การมีมติเปลี่ยนแปลงผู้
ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว เป็นเพราะคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยต้ อ งการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานของคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
การมีมติได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับที่
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเคยมีมติเปลี่ยนแปลงผู้
ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการมาหลายครั้ง เช่น การประชุม ครั้งที่
๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นต้น

และการประชุมของคณะกรรมการไม่ได้น�ำข้อบังคับการประชุมและ
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๒๕ มาใช้บังคับ แต่ใช้หลักการประชุมทั่วไป และเป็นอ�ำนาจของ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่จะกระท�ำได้ โดยไม่ต้อง
รอให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งซึ่งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พ้นจากต�ำแหน่งก่อนโดยเทียบเคียงกับความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๓๗๒/๒๕๓๕ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภา
การพยาบาล ส�ำหรับกรณีการร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนอ้างความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๕๓๓/๒๕๔๖ เห็นว่า การมีมติ
ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นเรื่องการบริหาร
งานทั่ ว ไปมิ ใ ช่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามประเด็ น เดี ย วกั บ ความเห็ น ของคณะ
กรรมการกฤษฎีกา จึงไม่ใช่การกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัด
แย้งกับความเห็นดังกล่าวแต่อย่างใด
กระทรวงมหาดไทยขอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นในกรณีดังกล่าว โดยได้
ก�ำหนดประเด็นการพิจารณาเป็น ๓ ประเด็นดังมีประเด็นหารือและ
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
มหาดไทยดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง
กระทรวงมหาดไทยมีอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะ
พิจารณาการร้องเรียนได้หรือไม่ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย เห็นว่า ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจ
หน้าที่ของแต่ละกระทรวง ซึ่งมีความหมายของการมีผู้รักษาการตาม
กฎหมายนั้น ก็เพื่อที่จะให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง
หรื อ หลายกระทรวงเป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายนั้ น
ประโยชน์ในการที่มีบทบัญญัติเรื่องผู้รักษาการตามกฎหมายเพื่อให้มี
รัฐมนตรีเจ้าของเรื่องแน่นอนซึ่งถ้าจะไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้รักษา
การตามกฎหมายแล้ว ก็ยากที่จะทราบได้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ใดจะเป็นผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น เช่น การเตรียม
ร่างพระราชกฤษฎีกา ตระเตรียมงบประมาณ สั่งงานให้พนักงานเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติ และวางระเบียบการปฏิบัติเป็นรายละเอียด ตลอดจน
การก�ำหนดแบบพิธีและแบบฟอร์ม และการติดต่อกับราษฎรผู้มีหน้า
ที่ปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะ
กรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายครบคณะ) ตามเรื่องเสร็จ
ที่ ๑๓๘/๒๔๙๗ เรื่อง ผู้รักษาการตามกฎหมายแต่ตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐ ไม่ได้
ก�ำหนดให้อ�ำนาจรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการ
พิจารณาอุทธรณ์การด�ำเนินการของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยแต่อย่างใด แต่รัฐมนตรีผู้รักษาการอาจรับเรื่องดังกล่าว
เป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปก็ได้ เมื่อรัฐมนตรีผู้รักษาการมีความเห็นเป็น
ประการใดแล้วคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะเห็น
ด้วยกับความเห็นของรัฐมนตรีผู้รักษาการหรือไม่ ก็เป็นดุลพินิจของ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประเด็นที่สอง ข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฮ.ศ. ๑๔๐๒) มีผลบังคับใช้หรือไม่ คณะ
กรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย เห็นว่า ข้อ
บังคับการประชุมและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฮ.ศ. ๑๔๐๒) ออกมาใช้บังคับ โดย
มี ก ารยกเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม และการปรึ ก ษาหารื อ ของคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๒ (ฮ.ศ. ๑๓๖๘)
โดยไม่ได้อ้างบทอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเป็นการ
ออกข้อบังคับมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประชุมและด� ำ เนินการ
ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีวาระการด� ำรง
ต�ำแหน่งในขณะออกข้อบังคับการประชุมฯ นั้น ซึ่งโดยหลักการแล้ว
เมื่อคณะกรรมการชุดใดเป็นผู้ออกข้อบังคับ เมื่อคณะกรรมการชุดนั้น
พ้นจากต�ำแหน่งข้อบังคับดังกล่าวเป็นอันยกเลิก เว้นแต่คณะกรรมการ
ชุดใหม่ได้น�ำข้อบังคับฉบับนั้นมาใช้จะถือว่าเป็นการให้สัตยาบันใน
การน�ำข้อบังคับนั้นมาใช้บังคับในการประชุมคณะกรรมการต่อไปได้
ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
ประเด็นที่สาม
กรณีการร้องเรียนว่ามติของคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
คณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็น
โดยมีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองฝ่าย คือ
ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่ามาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยจุฬาราชมนตรี เป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ง
ตั้งจากกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคนและจากกรรมการอื่นซึ่งคัด
เลือกโดยจุฬาราชมนตรีมีจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนผู้แทนคณะ
กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด
และความในวรรคสามของมาตรา
เดียวกันนี้ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันเองเป็น
รองประธานกรรมการ เลขาธิการ และต�ำแหน่งอื่นตามความจ�ำเป็น
จึงย่อมหมายความว่าคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู ้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กกั น เองจะต้ อ งด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ดั ง กล่ า วไปจนกว่ า จะ
พ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ และสอดคล้องกับ
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๕๓๓/๒๕๔๖ เรื่อง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด การ
ที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ยกเลิกการด�ำรง
ต�ำแหน่งของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตามโครงสร้าง
ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทุกต�ำแหน่ง ยกเว้น
ต�ำแหน่งประธานกรรมการ และได้แต่งตั้งกรรมการให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ขึ้นใหม่จึงไม่น่าจะชอบตามหลักการที่ให้กรรมการเลือกกรรมการ
ด้วยกันเอง เช่น กรณีกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันเองเพื่อเป็น
ประธานกรรมการการเลือกตั้งมาตรา ๒๓๑(๖) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
อ่านต่อน้า 4
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะอยู่ในต�ำแหน่งจนครบวาระ

04
ฝ่ายที่สอง เห็นว่ามาตรา ๑๖ วรรคสาม ได้บัญญัติให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการด้วยกันเองเป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการ
และต�ำแหน่งอื่นตามความจ�ำเป็น เห็นได้ว่าคณะกรรมการที่ได้รับ
คัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่มีบทบัญญัติใดก�ำหนดเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่งไว้ คณะกรรมการจึงสามารถมีมติที่จะถอดถอน
เปลี่ยนแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวและคัดเลือกกันเองใหม่ได้
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่
๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ยกเลิกการด�ำรง
ต�ำแหน่งของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตามโครงสร้าง
ของ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทุกต�ำแหน่ง
ยกเว้นต�ำแหน่งประธานกรรมการ ประกอบกับคณะกรรมการกลาง
อิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทยได้ เ คยมี ม ติ เ ปลี่ ย นแปลงผู ้ ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง
ในคณะกรรมการมาหลายครั้งแล้ว เช่น ในการประชุม ครั้งที่
๔/๒๕๕๓ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยได้ถือปฏิบัติโดยใช้มติของคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการฯ มา
โดยตลอดจนเป็นประเพณีปฏิบัติ ดังนั้น คณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย จึงสามารถด�ำเนินการตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมา
ได้ไม่ขัดกับกฎหมายแต่อย่างใด
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า กรณีการมีมติของคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็น
ประเด็นข้อกฎหมายที่ส�ำคัญมีผลกระทบต่ออ�ำนาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ จากกรณีดังกล่าวความ
เห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
มีความเห็นเป็นสองฝ่าย กระทรวงมหาดไทยจึงขอหารือว่า มติคณะ
กรรมการกลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทยชอบด้ ว ยกฎหมายหรื อ ไม่
และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
มหาดไทยมีความเห็นเป็นสองฝ่ายนั้น ฝ่ายใดเป็นแนวถูกต้อง หาก
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งแล้ว
กระทรวงมหาดไทยจะต้องด�ำเนินการอย่างไรต่อไป
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการบริหารองค์กร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาข้อหารือ
ของกระทรวงมหาดไทยโดยได้ รั บ ฟั ง ค� ำ ชี้ แ จงจากผู ้ แ ทนกระทรวง
มหาดไทย (กรมการปกครอง) และผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยแล้ว เห็นว่า ปัญหาที่กระทรวงมหาดไทยประสงค์จะ
หารือนั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับอ�ำนาจของคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมี
อ�ำนาจเปลี่ยนแปลงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้ได้รับคัดเลือกตาม
มาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่
ในประเด็นปัญหาดังกล่าว เห็นว่า โดยที่มาตรา ๑๖ แห่งพระราช
บัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้มีคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประกอบด้วยจุฬาราชมนตรี
เป็นประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมาร
อิสลามประจ�ำจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และจากกรรมการอื่นซึ่งคัด
เลือกโดยจุฬาราชมนตรีมีจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนผู้แทน คณะ
กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด โดยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารองค์กรศาสนา อิสลามฯ ได้บัญญัติให้กรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนี้ มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งหกปี เว้นแต่มีเหตุให้ต้องพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบ
วาระตามมาตร ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิส
ลามฯ แต่ต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขาธิการและต�ำแหน่งอื่น
ตามความจ�ำเป็นที่มาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ก�ำหนดให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเลือกกรรมการ
ด้วยกันเอง ต�ำแหน่งกรรมการที่เลือกกันเองนี้ เป็นต�ำแหน่งที่ก�ำหนด
ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การด�ำเนินงานในกิจการของคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การก�ำหนดต�ำแหน่ง
และการเลือกกรรมการให้ด�ำรงต�ำแหน่งเหล่านี้จึงเป็นอ�ำนาจของคณะ
กรรมการโดยแท้ที่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์
แก่กิจการของคณะกรรมการและองค์กร
อันเป็นลักษณะของการ
บริหารจัดการกิจการภายในโดยทั่วไปขององค์การแต่ละองค์กร การ
ใช้อ�ำนาจของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ในการ
เปลีย่ นแปลงผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม จึงเป็นไปตามหลักการ

บริหารงานทัว่ ไปเพือ่ ให้การด�ำเนินกิจการของคณะกรรมการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ซึง่ ในทางปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมาคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยก็ได้เคยปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งกรรมการดังกล่าวมาแล้ว
ดังนั้น เมื่อกฎหมายมิได้ก�ำหนดเรื่องวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่างๆ ของกรรมการที่ได้เลือกกันเองดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ คณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงมีอ�ำนาจที่จะเปลี่ยนแปลง
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยผู้ซึ่งได้
รับเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม และเลือกกรรมการด้วยกันเองเป็น
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ขึ้นใหม่ได้
อนึ่ง ส�ำหรับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่
๑) ในเรื่องเสร็จที่ ๕๓๓/๒๕๔๖ ที่อ้างถึงนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๘) มีความเห็นว่า ค�ำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวเป็นการวินิจฉัย
เกี่ยวกับอ�ำนาจของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตาม
มาตราดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับอ� ำนาจของคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๘(๕) แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารองค์กรศาสนาอิสลามฯ ว่ามีอ�ำนาจในการออกระเบียบ
เพื่ อ ก� ำ หนดวาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของกรรมการอิ ส ลามประจ� ำ
จังหวัดผู้ได้รับเลือกตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม คราวละ ๓ ปี ได้หรือ
ไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) มีความเห็นว่า การออก
ระเบียบดังกล่าว เป็นการสร้างหลักเกณฑ์เพิ่มเติมขึ้นใหม่นอกเหนือ
จากที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
พ.ศ.๒๕๔๐ ระเบียบในส่วนดังกล่าวจึงไม่อาจใช้บังคับได้ ค�ำวินิจฉัย
ดั ง กล่ า วมี ป ระเด็ น ข้ อ กฎหมายต่ า งกั บ กรณี ข ้ อ หารื อ ของกระทรวง
มหาดไทยในครั้งนี้ ซึ่งมิใช่ประเด็นการก�ำหนดวาระของคณะกรรมการ
ที่เลือกกันเองเพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย หาก
แต่เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ของกรรมการ
ที่เลือกกันเอง เพื่อประโยชน์แก่การบริหารจัดการกิจการภายในของ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้น
(นายอัชพร จารุจินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน ๒๕๕๔
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เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2949-4215 โทรสาร. 0-2949-4250
เว็บไซต์ www.cicot.or.th

ประธานที่ปรึกษา
อาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี

ที่ปรึกษา
พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ประธานที่ปรึกษา
นายด�ำรงค์ สุมาลยศักดิ์ ที่ปรึกษา
อาจารย์ตายุดดีน ลาตีฟี ที่ปรึกษา

นายอับดุลเลาะ แอนดริส
นายรักหมาน ปาทาน
นายสวัสดิ์ วงศ์สุมิตร
นายศราวุธ ศรีวรรณยศ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

อนุกรรมการ
นายปรีดา เชื้อผู้ดี

ประธาน

นายไชยา สกุลชาห์
นายประสิทธิ์ เพชรทองค�ำ
นายณรงค์เดช สุขจันทร
นายเดชา สาดและ
นายดิเรก สุมาลยศักดิ์
นายสุรศักดิ์ จ�ำปี
นายปรัชญา ฉิมวิเศษ

รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

นายสุริยะ ครุฑด�ำ	
อนุกรรมการ
นายธวัชชัย มูเนาวเราะห์ อนุกรรมการ/เลขานุการ
นายอรุณ วิทยานนท์
อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

