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องคประกอบของคําวา
“เจาหนาที่อื่นของรัฐ”
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
บทนํา

รัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพราะเปนกฎหมายที่กําหนดกฎเกณฑในการ
ปกครองประเทศ ระบุถึงความสัมพันธของประชาชนและรัฐ สิทธิหนาที่ของประชาชน รูปแบบของ
รัฐบาล อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ และอํานาจนิติบัญญัติ และจากการที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
ที่บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจสูงสุดทั้งหลายในการปกครองประเทศ จึงทําใหรัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมาย
ของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได๑ ดังนั้น การตีความรัฐธรรมนูญ
จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญมีผลเด็ดขาดผูกพันทุกองคกร และมีสถานะระดับเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ
โดยการตีความรัฐธรรมนูญจะมีหลักการเดียวกับการตีความกฎหมายลายลักษณอกั ษรอืน่ ๆ ไดแก
(๑) การตีความตามตัวอักษร เปนการหาความหมายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยการอาน
ตัวบทและพิจารณาในแงของคําศัพทและรูปประโยค หลักการนี้มีขอควรระวังในเรื่องความหมายของ
คําศัพทที่มีความหมายพิเศษในทางกฎหมายแตกตางจากความเขาใจของบุคคลทั่วไป
(๒) การตีความโดยอาศัยประวัตคิ วามเปนมาของรัฐธรรมนูญ เปนการศึกษาประวัตคิ วามเปนมา
ของรัฐธรรมนูญ เพื่อชวยใหเขาใจตัวบทบัญญัติไดดียิ่งขึ้น
(๓) การตีความโดยหลักตรรกวิทยา ขั้นตอนของการตีความโดยหลักตรรกวิทยาคลายคลึงกับ
หลักการตีความตามตัวอักษร โดยเริม่ ตนจากการพิจารณาตัวบทรัฐธรรมนูญวามีปญ
 หาความคลุมเครือ
หรือไม และพิจารณากวางออกไปถึงโครงสรางของกฎหมาย ไดแก การแบงหมวดหมู ตลอดจนหัวขอ
เพราะอาจมีสิ่งที่ชี้ใหเห็นเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได
(๔) การตีความโดยพิจารณาผลทีม่ งุ หมาย รัฐธรรมนูญทีป่ ระกาศใชบงั คับมานาน เมือ่ เวลาลวงเลย
สภาพของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ไดเปลี่ยนแปลงไป เจตนารมณอันแทจริงของผูรางรัฐธรรมนูญ
ในขณะนั้นไมอาจนํามาปรับใชใหเขากับขอเท็จจริงในสังคมปจจุบันได เพื่อใหรัฐธรรมนูญสามารถใช
๑

ปน ทิพย สุจริตกุล, “กฎหมายกับการตีความ”, หนังสือรพี ๒๕๔๒ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา, หนา ๓๗.
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บังคับไดและทันสมัยอยูเสมอ จึงจําเปนตองตีความโดยการพิจารณาวัตถุประสงคที่เปนความมุงหมาย
ของรัฐธรรมนูญเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเอง ไมใชเพียงเจตนารมณของผูร า งรัฐธรรมนูญในขณะนัน้
นอกจากหลักการทั่วไปดังกลาวมาแลว การตีความรัฐธรรมนูญยังมีหลักเฉพาะซึ่งตองอาศัย
กฎเกณฑในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประโยชนสาธารณะ มาประกอบในการตีความ
รัฐธรรมนูญดวย เชน หลักการตีความรัฐธรรมนูญโดยพิจารณาถึงความมุงหมายของรัฐธรรมนูญ
หลักการตีความรัฐธรรมนูญโดยอาศัยหลักเกณฑทางการเมือง หรือหลักการตีความรัฐธรรมนูญใหเปน
ประชาธิปไตยมากที่สุด เปนตน ซึ่งเครื่องมือที่ชวยในการตีความรัฐธรรมนูญนั้นนอกจากตัวบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแลว รายงานการประชุมรางรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับกอน คําวินิจฉัยของศาลและ
การตีความของรัฐสภาในเรือ่ งนัน้ ๆ พจนานุกรม ตัวบทกฎหมายซึง่ พอเทียบเคียงได คําวินจิ ฉัยของศาล
หรือองคกรผูม อี าํ นาจตีความกฎหมายในประเด็นซึง่ พอเทียบเคียงได และธรรมเนียมปฏิบตั ทิ างการเมือง
ตลอดจนคําวินิจฉัยของประธานสภาในกรณีตาง ๆ ก็อาจใชเปนเครื่องมือคนหาความหมายเพื่อชวย
ในการตีความรัฐธรรมนูญไดดวย๒
สําหรับคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” นั้นเปนคําที่ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา
ทัง้ ในเรือ่ งคุณสมบัตขิ ององคมนตรี ลักษณะตองหามของผูส มัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ลักษณะตองหามของสมาชิกวุฒสิ ภา และลักษณะตองหามของรัฐมนตรี ซึง่ คําวา “เจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ”นี้
ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยถึงความหมายของคําดังกลาวไวในคําวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๔๓ เรื่อง
ประธานรัฐสภาขอใหพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วินิจฉัยลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา และคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๖๒
เรื่อง ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐
วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วา ความเปนรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และ
มาตรา ๙๘ (๑๕) หรือไม ซึง่ แนนอนวาผลของคําวินจิ ฉัยนัน้ ยอมมีผลผูกพันทุกองคกร ตามมาตรา ๒๑๑
วรรคทาย ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่บัญญัติวา “คําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ”
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ การตีความรัฐธรรมนูญ และเพื่อใหเกิด
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับความหมายของคําดังกลาวอันจะเปนประโยชนตอ การปฏิบตั งิ านของบุคคล
ในวงงานรัฐสภา คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอเสนอบทความเรื่อง องคประกอบ
ของคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังนี้

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๒ ไดกําหนดวาองคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
อนงนาต ชีวานันทกุล, “การตีความรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษากรณีการตีความทีแ่ ตกตางจากเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ” วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญานิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,
๒๕๕๑, หนา ๑๙-๒๓.
๒
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ดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง หรือขาราชการ เวนแต
การเปนขาราชการในพระองคในตําแหนงองคมนตรี และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ
มาตรา ๒๗ วรรคทาย ไดกาํ หนดใหบคุ คลผูเ ปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ
และพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแต
ที่จํากัดไวในกฎหมายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
มาตรา ๙๘ ไดกําหนดลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเอาไว ซึ่งใน (๑๕) กําหนดวาเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
มาตรา ๑๐๘ ไดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกวุฒิสภาเอาไว ซึ่งใน
ข. ลักษณะตองหาม (๑) กําหนดวาเปนบุคคลตองหามมิใหใชสทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ตามมาตรา ๙๘ (๑๕)
อีกดวย
มาตรา ๑๖๐ ไดกาํ หนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของรัฐมนตรีเอาไว ซึง่ ใน (๖) กําหนดวา
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘
จากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญดังกลาว จะเห็นไดวา การเปนเจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐนัน้ เปนลักษณะ
ตองหามทีส่ าํ คัญของการดํารงตําแหนงองคมนตรี สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา และรัฐมนตรี
โดยความหมายของคําวา “เจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ” นีศ้ าลรัฐธรรมนูญไดวนิ จิ ฉัยตีความไวสามารถสรุปไดดงั นี้
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ เรื่อง ประธาน
รัฐสภาขอใหพจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีคณะกรรมการการเลือกตัง้ วินจิ ฉัย
ลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
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ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยตีความคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในมาตรา ๑๐๙ (๑๑)
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐๓ ที่บัญญัติวา “เปนพนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ”
โดยมีคําวินิจฉัยวา การตีความบทบัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลจึงตองตีความอยางแคบ การตีความถอยคํา
ทีม่ ลี กั ษณะเชนนีค้ วรถือวาคําทัว่ ไปมีความหมายในแนวทางเดียวกันกับคําเฉพาะทีม่ ากอน หมายความวา
ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมีถอยคําเฉพาะตั้งแตสองคําขึ้นไป และมีถอยคําที่เปนคําทั่วไปตาม
ความหมายเฉพาะในเรือ่ งและประเภทเดียวกันกับคําเฉพาะทีม่ ากอนหนาคําทัว่ ไป คําวา “เจาหนาทีอ่ นื่
ของรัฐ” เปนคําทั่วไป จึงตองตีความโดยใหมีความหมายคลายคลึงกันหรือในแนวเดียวกับคําวา
“พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิน่ ” ดังนัน้ คําวา
“เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
๑. ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย
๒. มีอาํ นาจหนาทีด่ าํ เนินการหรือหนาทีป่ ฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามกฎหมายและปฏิบตั งิ านประจํา
๓. อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐ
๔. มีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามกฎหมาย
การที่บุคคลซึ่งเปนกรรมการหรืออนุกรรมการไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย
มีอํานาจหนาที่ดําเนินการหรือหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และปฏิบัติงานประจํา แตการใช
อํานาจหนาทีห่ รือการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาวเปนการใชอาํ นาจ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙
“มาตรา ๑๐๙ บุคคลผูม ลี กั ษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร คือ
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึง่ ศาลยังไมสงั่ ใหพน จากคดี
(๓) เปนบุคคลผูม ลี กั ษณะตองหามมิใหใชสทิ ธิเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๔) ตองคําพิพากษาใหจาํ คุกและถูกคุมขังอยูโ ดยหมายของศาล
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจาํ คุกตัง้ แตสองปขนึ้ ไปโดยไดพน โทษมายังไมถงึ หาปในวันเลือกตัง้ เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวา
กระทําการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสัง่ ของศาลใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน เพราะรํา่ รวยผิดปกติหรือมีทรัพยสนิ เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ
(๘) เปนขาราชการซึง่ มีตาํ แหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง
(๙) เปนสมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่
(๑๐) เปนสมาชิกวุฒสิ ภา
(๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิน่ หรือเปนเจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ
(๑๒) เปนกรรมการการเลือกตัง้ ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(๑๓) อยูใ นระหวางตองหามมิใหดาํ รงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๙๕
(๑๔) เคยถูกวุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพน กําหนดหาปนบั แตวนั ทีว่ ฒ
ุ สิ ภามีมติจนถึง
วันเลือกตัง้ ”.
๓
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หนาทีป่ ฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยคณะบุคคลทีป่ ระกอบกันขึน้ เปนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แตละคน
ไมสามารถใชอาํ นาจหนาทีห่ รือปฏิบตั หิ นาทีซ่ งึ่ เปนของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการไดดว ยตนเอง
โดยลําพัง เพราะกฎหมายใหอาํ นาจหนาทีแ่ กคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แมจะอยูใ นบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของรัฐ และมีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามกฎหมายก็ตาม บุคคลซึ่งดํารง
ตําแหนงตาง ๆ รวม ๒๗ ตําแหนง ดังตอไปนี้ จึงไมเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
๑. กรรมการอิสลามแหงประเทศไทย
๒. กรรมการอิสลามประจําจังหวัด
๓. กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
๔. ประธานหรือกรรมการบริหารขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
๕. ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.)
๖. กรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
๗. กรรมการสภาประจําสถาบันราชภัฏ
๘. กรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
๙. อนุกรรมการขาราชการตํารวจประจําจังหวัด (อ.ก.ตร. จังหวัด)
๑๐. อนุกรรมการขาราชการครูสามัญ (อ.ก.ค. จังหวัด)
๑๑. อนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง (อ.ก.พ. กระทรวง)
๑๒. อนุกรรมการสามัญประจํากรม (อ.ก.พ. กรม)
๑๓. อนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด (อ.ก.พ. จังหวัด)
๑๔. อนุกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
๑๕. อนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
๑๖. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๗. กรรมการของสถาบันพระปกเกลา
๑๘. กรรมการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๑๙. กรรมการองคการคลังสินคา
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องคประกอบของคําวา “เจาหนาทีอ่ น่ื ของรัฐ” ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ

๒๐. อนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนระดับจังหวัด
๒๑. กรรมการสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๒๒. กรรมการสภาทนายความ
๒๓. กรรมการมรรยาททนายความ
๒๔. กรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และเขตราชการสวนทองถิน่
๒๕. กรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
๒๖. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๒๗. กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
สําหรับตําแหนงผูพิพากษาสมทบนั้น เนื่องจากผูพิพากษาสมทบเปนองคคณะพิจารณา
พิพากษาคดี มีอํานาจหนาที่ดําเนินการหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายและใชบทบัญญัติวาดวย
วินัยและการรักษาวินัยสําหรับขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
มาใชบังคับแกผูพิพากษาสมทบโดยอนุโลม ผูพิพากษาสมทบจึงอยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแล
ของรัฐและไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก และคาตอบแทนอยางอื่น ดังนั้น ตําแหนง
ผูพิพากษาสมทบจึงเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๙ (๑๑)
(๒) คําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประธานสภาผูแทนราษฎร
สงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วา
ความเปนรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และมาตรา ๙๘ (๑๕) หรือไม
ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยวา ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินจิ ฉัยใหความหมายของคําวา
“เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ไวดังปรากฏตามคําวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๔๓ สรุปไดวาการพิจารณาความหมายของ
คําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในมาตรา ๑๐๙ (๑๑) เปนการตีความบทบัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคล
ในการสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา ซึง่ เปนการจํากัดสิทธิของบุคคล
จึงตองตีความอยางแคบ การตีความถอยคําทีม่ ลี กั ษณะนีค้ วรถือวาคําทัว่ ไปทีต่ อ มาจากคําเฉพาะหลายคํา
ทีม่ ากอนนัน้ ยอมมีความหมายในแนวเดียวกันกับคําเฉพาะทีน่ าํ มาขางหนา การตีความคําวา “เจาหนาทีอ่ นื่
ของรัฐ” ซึ่งเปนคําทั่วไป จึงตองตีความโดยใหมีความหมายคลายคลึงกันหรือในแนวเดียวกันกับคําวา
“พนักงานหรือลูกจางหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น” โดยคําวินิจฉัย
ที่ ๕/๒๕๔๓ ไดสรุปลักษณะของเจาหนาที่อื่นของรัฐไวดังนี้ ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย
มีอาํ นาจหนาทีด่ าํ เนินการหรือหนาทีป่ ฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามกฎหมายและปฏิบตั งิ านประจํา อยูใ นบังคับ
บัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐ และมีเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน ตามกฎหมาย
ดังนัน้ เจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๑๕) เปนถอยคําทีบ่ ญ
ั ญัตเิ พือ่ ให
ครอบคลุมถึงบุคคลผูม คี ณ
ุ สมบัตแิ ละสถานะเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจมีชื่อเรียกเปนอยางอื่น ประกอบกับลักษณะตองหามเปนกฎหมายที่
จํากัดสิทธิของบุคคล จึงตองตีความอยางแคบตามแนวคําวินิจฉัยดังกลาว สําหรับตําแหนง “หัวหนา
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คณะรักษาความสงบแหงชาติ” เปนผลสืบเนื่องมาจากการยึดอํานาจและเปนตําแหนงที่ใชอํานาจ
รัฏฐาธิปตย ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไมไดอยู
ภายใตการบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของรัฐหรือหนวยงานของรัฐใด ทัง้ เปนตําแหนงทีไ่ มไดรบั การแตงตัง้
โดยกฎหมาย ไมมกี ฎหมายกําหนดกระบวนการวิธกี ารไดมาหรือการเขาสูก ารดํารงตําแหนง โดยมีอาํ นาจ
หนาที่เปนการเฉพาะชั่วคราวในชวงระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหมีอํานาจในการรักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและประชาชน ตําแหนงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
จึงไมมีสถานะตําแหนงหนาที่หรือลักษณะงานทํานองเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และมิใชเจาหนาที่อื่นของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๑๕)

ขอควรพิจารณาที่สําคัญ

จากแนวคําวินิจฉัยขางตนทําใหเห็นไดวา ศาลรัฐธรรมนูญตีความคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ”
ซึ่งเปนถอยคําที่ยังไมชัดเจนหรือไมเคยมีการวิเคราะหศัพทมากอน โดยใชหลัก ejusdem generis
มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งหลัก ejusdem generis หรือประเภทหรือลักษณะเดียวกันนี้
มีหลักวาในกรณีทบี่ ทบัญญัตขิ องกฎหมายมีถอ ยคําเฉพาะตัง้ แตสองคําขึน้ ไป และมีถอ ยคําทีเ่ ปนคําทัว่ ไป
ตามหลังคําเฉพาะ คําทั่วไปนั้นตองมีความหมายแคบกวาความหมายธรรมดาของคํานั้น โดยจะตองมี
ความหมายเฉพาะในเรื่องและประเภทเดียวกันกับคําเฉพาะที่มากอนหนาคําทั่วไปเทานั้น
ในกรณีนี้คําวา “พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
สวนทองถิ่น” เปนถอยคําที่เปนคําเฉพาะสามารถบงบอกไดอยางชัดเจนวาหมายถึงบุคคลใดบาง
สวนคําวา “เจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ” เปนถอยคําทีม่ ลี กั ษณะเปนคําทัว่ ไป ไมอาจบงชีไ้ ดวา หมายถึงบุคคลใดบาง
การตีความคําวา “เจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ” ซึง่ เปนคําทัว่ ไปจึงตองตีความโดยใหมคี วามหมายคลายคลึงกัน
หรือในแนวเดียวกันกับคําวา “พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ
ราชการสวนทองถิ่น” ประกอบกับการตีความลักษณะตองหามนั้นเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลในการ
สมัครรับเลือกตั้ง จึงตองมีการตีความอยางเครงครัด
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องคประกอบของคําวา “เจาหนาทีอ่ น่ื ของรัฐ” ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ

โดยศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดกรอบของคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” เอาไววาจะตองเขา
องคประกอบสี่ประการ ไดแก (๑) ตองไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย (๒) ตองมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการหรือหนาทีป่ ฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามกฎหมายและปฏิบตั งิ านประจํา (๓) ตองอยูใ นบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของรัฐ และ (๔) ตองมีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามกฎหมาย ดังเชน กรณีของ
ผูพิพากษาสมทบซึ่งเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดี มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และอยูภายใต
กฎหมายวาดวยวินยั และการรักษาวินยั สําหรับขาราชการตุลาการ อยูใ นบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแล
ของรัฐ และไดรับคาตอบแทนตามกฎหมาย เปนตน

บทสรุป

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๓ และ ๑๑/๒๕๖๒ นั้น ถือเปนแนวทางที่ชัดเจน
ในการตีความความหมายของคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญ แลววาจะตองมีลักษณะ
เขาองคประกอบทั้งสี่ประการจึงจะถือวาเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
สุ ด ท า ยนี้ คอลั ม น การปฏิ รู ป กฎหมาย : LAW REFORM ขอฝากข อ คิ ด สั้ น ๆ ไว ว  า
การตีความกฎหมายนัน้ สิง่ ทีค่ วรยึดถือไวมากทีส่ ดุ คือความบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรม เพราะหากตีความกฎหมาย
ไปในทางนีแ้ ลวความเปนธรรมยอมบังเกิด และจักเปนประโยชนตอ ประชาชนและประเทศชาติตอ ไป
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