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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๑/๒๕๖๒
วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
เรื่อง ประธานสภาผู  แ ทนราษฎรส ง คํ า ร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วา ความเปน
รัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และ
มาตรา ๙๘ (๑๕) หรือไม
ระหวาง

ประธานสภาผูแทนราษฎร
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

ผูรอง
ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ประธานสภาผูแ ทนราษฎร ผูร อ ง สงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๑๐ คน เขาชื่อรองตอผูรองขอใหสงคํารองไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยวา พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ผูถ กู รอง มีลกั ษณะตองหาม
ในการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๑๕)
เพราะเหตุที่ผูถูกรองในขณะดํารงตําแหนงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเปนเจาหนาที่อื่น
ของรัฐ เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รองสิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐
วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และมาตรา ๙๘ (๑๕) โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. ผูถ กู รองไดรบั พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหเปนหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ บริหารราชการแผนดิน ตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนตนมา ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติรับรองหนาที่และอํานาจของคณะรักษาความสงบแหงชาติไวตอไป
จึงถือวาตําแหนงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเปนตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งโดยกฎหมาย
นอกจากนี้ ใ นขณะที่ ผู  ถู ก ร อ งดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ มี ห น า ที่
และอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐอยูในบังคับหรือการกํากับดูแล
ของรัฐและตองกระทําการภายใตรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญ
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ได บั ญ ญั ติ ใ ห หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ มี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจหลายประการ และยั ง มี
อํานาจในการออกคําสั่งที่มีผลในทางนิติบัญญัติและทางบริหารไดดวย
๒. ผูถูกรองในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดรับคาตอบแทนเปนเงิน
ประจําตําแหนง ๗๕,๕๙๐ บาทตอเดือน และเงินเพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐ บาทตอเดือน รวมเปนเงิน
๑๒๕,๕๙๐ บาทตอเดือน
๓. ขณะเขายึดอํานาจการปกครองประเทศ บางฝายอาจถือวาผูถูกรองเปนรัฏฐาธิปตย
แตเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับ ความเปนรัฏฐาธิปตยสิ้นสุดลงเนื่องจาก
รั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง สองฉบั บ ดั ง กล า วได บั ญ ญั ติ รั บ รองว า อํ า นาจอธิ ป ไตยเป น ของปวงชนชาวไทย
และพระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
๔. ศาลยุติธรรมมีแนวคําพิพากษาวา การฝาฝนคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เปนความผิดอาญาฐานขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ วรรคหนึ่ง
และแนวคํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ ว  า “จํ า เลยเป น เจ า พนั ก งานเป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ” ซึ่ ง คํ า ว า
“เจาพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑๖) หมายความวา บุคคลซึ่งกฎหมาย
บัญญัติวาเปนเจาพนักงานหรือไดรับแตงตั้งตามกฎหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการไมวาเปนประจํา
หรือครัง้ คราว และไมวา จะไดรบั คาตอบแทนหรือไม นอกจากนี้ หากพิจารณาคําวา “เจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ”
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๑๕) มิไดหมายความวา การเปนเจาหนาที่รัฐตองมีตําแหนง
ระดับเดียวกับการเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เทานั้น แตหมายถึงเจาหนาที่อื่นของรัฐทุกตําแหนงที่มิไดมีกฎหมายระบุไวเปนการเฉพาะ
ผูรองเห็นวาเปนกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู  ข องสภาผู  แ ทนราษฎรเข า ชื่ อ ร อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง จึงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
วาความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔)
ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และมาตรา ๙๘ (๑๕)
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตน ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง
ไววินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จํานวน ๑๑๐ คน ซึง่ เปนจํานวนไมนอ ยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร เขาชื่อรอง
ตอผูรอง ขอใหสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง เนื่องจาก
เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามในการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๖)
ประกอบมาตรา ๙๘ (๑๕) เพราะเหตุเปนเจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ และผูร อ งไดยนื่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
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กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๙)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไววินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีประเด็นแหงคดีตามคํารองเปนปญหาขอกฎหมาย จึงไมทาํ การไตสวนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง
และกําหนดประเด็นทีต่ อ งพิจารณาวินจิ ฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รองสิน้ สุดลงเฉพาะตัวเพราะเหตุ
เปนเจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖)
และมาตรา ๙๘ (๑๕) หรือไม โดยมีขอ ทีต่ อ งพิจารณาวา ตําแหนง “หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ”
เปน “เจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๑๕) หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยใหความหมายของคําวา “เจาหนาที่อื่น
ของรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙ (๑๑) ซึ่งเปน
บทบัญญัตทิ มี่ หี ลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘
(๑๕) ไวดังปรากฏตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๓ สรุปไดวา การพิจารณาความหมาย
ของคําวา “เจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ” ในมาตรา ๑๐๙ (๑๑) เปนการตีความบทบัญญัติจํากัดสิทธิของ
บุคคลในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจึงตองตีความ
อยางแคบ การตีความถอยคําที่มีลักษณะนี้ควรถือวาคําทั่วไปทีต่ อ มาจากคําเฉพาะหลายคําทีน่ าํ มา
กอนนั้น ยอมมีความหมายในแนวเดียวกันกับคําเฉพาะที่นํามาข า งหน า (ejusdem generis)
หมายความวา ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมีถอยคําเฉพาะตั้งแตสองคําขึ้นไป และมีถอยคํา
ที่เปนคําทั่วไปตามหลังคําเฉพาะ คําทั่วไปนั้นตองมีความหมายแคบกวาความหมายธรรมดาของคํานั้น
โดยจะตองมีความหมายเฉพาะในเรื่องและประเภทเดียวกันกับคําเฉพาะที่มากอนหนาคําทั่วไปนั้น
สําหรับบทบัญญัติรฐั ธรรมนูญ มาตรา ๑๐๙ (๑๑) ที่บัญญัติวา “เปนพนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิน่ หรือเปนเจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ” นัน้
คําวา พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น
เปนถอยคําที่เปนคําเฉพาะสามารถบงบอกไดวาหมายถึงบุคคลใดบางอยางชัดเจน สวนคําวา
“เจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ” เปนถอยคําทีม่ ลี กั ษณะเปนคําทัว่ ไป ยังไมอาจบงชีไ้ ดวา หมายถึงบุคคลใดบาง
การตีความคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ซึ่งเปนคําทั่วไป จึงตองตีความโดยใหมีความหมาย
คลายคลึงกันหรือในแนวเดียวกันกับคําวา “พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือของราชการสวนทองถิ่น”
โดยคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๓ ไดสรุปลักษณะของเจาหนาที่อื่นของรัฐไวดังนี้
(๑) ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย (๒) มีอํานาจหนาที่ดําเนินการหรือหนาที่ปฏิบัติการ
ให เ ป น ไปตามกฎหมายและปฏิ บั ติ ง านประจํ า (๓) อยู  ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ในกํ า กั บ ดู แ ลของรั ฐ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

และ (๔) มีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทน ตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติ
นิยามของคําวา เจาหนาที่อื่นของรัฐตามมาตรา ๙๘ (๑๕) ไว การตีความคําวา เจาหนาที่อื่นของรัฐ
จึงตองตีความใหสอดคลองกับบริบทและเจตนารมณของกฎหมายที่บัญญัติถึงคําวา เจาหนาที่อื่น
ของรัฐ กลาวคือ รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณที่จะไมใหขาราชการเขามาเปนนักการเมือง ดังที่ไดบัญญัติ
ไวกอนแลวในมาตรา ๙๘ (๑๒) คือ “เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจาก
ขาราชการการเมือง” แตคําวา ขาราชการยังไมครอบคลุมถึงบุคคลที่มีลักษณะเดียวกับขาราชการ
จึงไดบัญญัติมาตรา ๙๘ (๑๕) ไวอีกวา “เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ” อันเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่นอกจาก
ไมตองการใหขาราชการเปนนักการเมืองแลวยังใหรวมถึงพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจดวย ถอยคําวาทีบ่ ญ
ั ญัตถิ งึ เจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐจึงเปนการบัญญัติ
เพือ่ ใหครอบคลุมถึงบุคคลผูม คี ณ
ุ สมบัตแิ ละสถานะเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจมีชื่อเรียกเปนอยางอื่น ประกอบกับลักษณะตองหาม
เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิของบุคคล จึงตองตีความอยางแคบ การตีความถอยคําที่มีความหมาย
ทั่ ว ไปต อ ท า ยคํ า เฉพาะหลายคํ า ที่ นํ า หน า มาก อ นนั้ น จะต อ งตี ค วามคํ า ทั่ ว ไปให มี ค วามหมาย
สอดคลองกับคําเฉพาะและแคบกวาความหมายธรรมดาของคํานั้นโดยจะตองมีความหมายเฉพาะ
ในเรื่องและประเภทเดียวกับคําเฉพาะซึ่งเปนไปตามหลักการสากลทั่วไป
ตําแหนงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมาจากการยึดอํานาจการปกครองประเทศ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และต อ มาได มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผูถ กู รอง เปนหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพือ่ บริหารราชการแผนดิน
เห็นไดวาการแตงตั้งตําแหนง “หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ” เปนผลสืบเนื่องมาจาก
การยึดอํานาจและเปนตําแหนงที่ใชอํานาจรัฏฐาธิปตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
โดยเห็นไดจากการออกประกาศและคําสั่งหลายฉบับ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไมได
อยูภ ายใตการบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของรัฐหรือหนวยงานของรัฐใด ทัง้ เปนตําแหนงทีไ่ มไดรบั
การแตงตัง้ โดยกฎหมาย และไมมกี ฎหมายกําหนดกระบวนวิธกี ารไดมาหรือการเขาสูก ารดํารงตําแหนง
โดยมีอาํ นาจหนาทีเ่ ปนการเฉพาะชัว่ คราวในชวงระยะเวลาหนึง่ เพือ่ ใหมอี าํ นาจในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและประชาชน
ดังนั้น ตําแหนงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไมมีสถานะ ตําแหนงหนาที่
หรือลักษณะงานทํานองเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
และมิใชเจาหนาที่อื่นของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๑๕) ผูถูกรองจึงไมมีลักษณะตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๑๕)
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รอง
ไมสนิ้ สุดลงเฉพาะตัวเพราะเหตุเปนเจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๔)
ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และมาตรา ๙๘ (๑๕)
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