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บทนํา
รัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพราะเปนกฎหมายที่กําหนดกฎเกณฑในการ

ปกครองประเทศ ระบุถึงความสัมพันธของประชาชนและรัฐ สิทธิหนาที่ของประชาชน รูปแบบของ
รัฐบาล อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ และอํานาจนิติบัญญัติ และจากการที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
ที่บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจสูงสุดทั้งหลายในการปกครองประเทศ จึงทําใหรัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมาย
ของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได๑ ดังนั้น การตีความรัฐธรรมนูญ
จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญมีผลเด็ดขาดผูกพันทุกองคกร และมีสถานะระดับเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ 

โดยการตีความรัฐธรรมนูญจะมีหลกัการเดียวกับการตีความกฎหมายลายลักษณอกัษรอ่ืน ๆ  ไดแก 
 (๑) การตีความตามตัวอักษร เปนการหาความหมายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยการอาน

ตัวบทและพิจารณาในแงของคําศัพทและรูปประโยค หลักการนี้มีขอควรระวังในเรื่องความหมายของ
คําศัพทที่มีความหมายพิเศษในทางกฎหมายแตกตางจากความเขาใจของบุคคลทั่วไป

(๒) การตคีวามโดยอาศยัประวตัคิวามเปนมาของรฐัธรรมนญู เปนการศกึษาประวตัคิวามเปนมา
ของรัฐธรรมนูญ เพื่อชวยใหเขาใจตัวบทบัญญัติไดดียิ่งขึ้น 

(๓) การตีความโดยหลักตรรกวิทยา ขั้นตอนของการตีความโดยหลักตรรกวิทยาคลายคลึงกับ
หลกัการตีความตามตัวอกัษร โดยเริม่ตนจากการพิจารณาตัวบทรฐัธรรมนูญวามปีญหาความคลุมเครือ
หรือไม และพิจารณากวางออกไปถึงโครงสรางของกฎหมาย ไดแก การแบงหมวดหมู ตลอดจนหัวขอ
เพราะอาจมีสิ่งที่ชี้ใหเห็นเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได

 (๔) การตีความโดยพิจารณาผลท่ีมุงหมาย รฐัธรรมนูญทีป่ระกาศใชบงัคบัมานาน เมือ่เวลาลวงเลย 
สภาพของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ไดเปลี่ยนแปลงไป เจตนารมณอันแทจริงของผูรางรัฐธรรมนูญ
ในขณะนั้นไมอาจนํามาปรับใชใหเขากับขอเท็จจริงในสังคมปจจุบันได เพื่อใหรัฐธรรมนูญสามารถใช

องคประกอบของคําวา 
“เจาหนาที่อื่นของรัฐ”
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

๑ปนทพิย  สจุรติกลุ, “กฎหมายกับการตคีวาม”, หนงัสอืรพี ๒๕๔๒ สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา, หนา ๓๗.
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๑๑๖

องคประกอบของคําวา “เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

บังคับไดและทันสมัยอยูเสมอ จึงจําเปนตองตีความโดยการพิจารณาวัตถุประสงคที่เปนความมุงหมาย
ของรฐัธรรมนญูเปนเจตนารมณของรฐัธรรมนูญเอง ไมใชเพยีงเจตนารมณของผูรางรฐัธรรมนูญในขณะนัน้

 นอกจากหลักการทั่วไปดังกลาวมาแลว การตีความรัฐธรรมนูญยังมีหลักเฉพาะซึ่งตองอาศัย
กฎเกณฑในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประโยชนสาธารณะ มาประกอบในการตีความ
รัฐธรรมนูญดวย เชน หลักการตีความรัฐธรรมนูญโดยพิจารณาถึงความมุงหมายของรัฐธรรมนูญ 
หลักการตีความรัฐธรรมนูญโดยอาศัยหลักเกณฑทางการเมือง หรือหลักการตีความรัฐธรรมนูญใหเปน
ประชาธิปไตยมากที่สุด เปนตน ซึ่งเครื่องมือที่ชวยในการตีความรัฐธรรมนูญนั้นนอกจากตัวบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแลว รายงานการประชุมรางรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับกอน คําวินิจฉัยของศาลและ
การตคีวามของรฐัสภาในเรือ่งนัน้ ๆ  พจนานกุรม ตวับทกฎหมายซึง่พอเทยีบเคียงได คาํวนิจิฉยัของศาล
หรอืองคกรผูมอีาํนาจตีความกฎหมายในประเดน็ซึง่พอเทยีบเคยีงได และธรรมเนยีมปฏบิตัทิางการเมอืง
ตลอดจนคําวินิจฉัยของประธานสภาในกรณีตาง ๆ ก็อาจใชเปนเครื่องมือคนหาความหมายเพื่อชวย
ในการตีความรัฐธรรมนูญไดดวย๒

 สําหรับคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” นั้นเปนคําที่ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา 
ทัง้ในเรือ่งคณุสมบตัขิององคมนตร ีลกัษณะตองหามของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
ลกัษณะตองหามของสมาชกิวฒุสิภา และลกัษณะตองหามของรฐัมนตร ีซึง่คาํวา “เจาหนาทีอ่ืน่ของรฐั”นี้
ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยถึงความหมายของคําดังกลาวไวในคําวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๔๓ เรื่อง 
ประธานรัฐสภาขอใหพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วินิจฉัยลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา และคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
เร่ือง ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ 
วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วา ความเปนรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และ
มาตรา ๙๘ (๑๕) หรอืไม ซึง่แนนอนวาผลของคําวนิจิฉยันัน้ยอมมผีลผกูพนัทกุองคกร ตามมาตรา ๒๑๑ 
วรรคทาย ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่บัญญัติวา “คําวินิจฉัยของ
ศาลรฐัธรรมนญูใหเปนเดด็ขาด มผีลผูกพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรฐั”

ดังนั้น เพื่อประโยชนในการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ การตีความรัฐธรรมนูญ และเพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของคําดงักลาวอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบตังิานของบุคคล
ในวงงานรัฐสภา คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอเสนอบทความเร่ือง องคประกอบ
ของคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
 มาตรา ๑๒ ไดกําหนดวาองคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ

  ๒อนงนาต ชวีานนัทกลุ, “การตีความรัฐธรรมนญูของศาลรัฐธรรมนญูไทย : ศกึษากรณีการตีความท่ีแตกตางจากเจตนารมณ
ของรฐัธรรมนญู” วทิยานพินธหลกัสตูรปรญิญานิตศิาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิานติศิาสตร บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑิตย,
๒๕๕๑, หนา ๑๙-๒๓. 
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๑๑๗

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง หรือขาราชการ เวนแต 
การเปนขาราชการในพระองคในตําแหนงองคมนตรี และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ

  มาตรา ๒๗ วรรคทาย ไดกาํหนดใหบคุคลผูเปนทหาร ตาํรวจ ขาราชการ เจาหนาทีอ่ืน่ของรฐั 
และพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแต 
ที่จํากัดไวในกฎหมายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

 มาตรา ๙๘ ไดกําหนดลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเอาไว ซึ่งใน (๑๕) กําหนดวาเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ

  มาตรา ๑๐๘ ไดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกวุฒิสภาเอาไว ซึ่งใน 
ข. ลกัษณะตองหาม (๑) กาํหนดวาเปนบคุคลตองหามมิใหใชสทิธสิมคัรรับเลือกต้ังตามมาตรา ๙๘ (๑๕) 
อีกดวย

  มาตรา ๑๖๐ ไดกาํหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามของรฐัมนตรเีอาไว ซึง่ใน (๖) กาํหนดวา
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘

 จากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูดงักลาว จะเหน็ไดวาการเปนเจาหนาทีอ่ืน่ของรฐันัน้เปนลกัษณะ
ตองหามทีส่าํคญัของการดาํรงตาํแหนงองคมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา และรฐัมนตรี 
โดยความหมายของคําวา “เจาหนาทีอ่ืน่ของรัฐ” นีศ้าลรัฐธรรมนูญไดวนิจิฉยัตคีวามไวสามารถสรุปไดดงันี้

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๓ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ เรื่อง ประธาน

รฐัสภาขอใหพจิารณาวินจิฉยัตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังวนิิจฉยั
ลักษณะตองหามของผูสมัครรบัเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
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๑๑๘

องคประกอบของคําวา “เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยตีความคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในมาตรา ๑๐๙ (๑๑) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐๓ ที่บัญญัติวา “เปนพนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ิน หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ”
โดยมีคําวินิจฉัยวา การตีความบทบัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาเปนการจํากัดสทิธขิองบคุคลจงึตองตคีวามอยางแคบ การตีความถอยคํา
ทีม่ลีกัษณะเชนนีค้วรถือวาคาํทัว่ไปมีความหมายในแนวทางเดียวกันกบัคาํเฉพาะท่ีมากอน หมายความวา 
ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมีถอยคําเฉพาะตั้งแตสองคําขึ้นไป และมีถอยคําที่เปนคําทั่วไปตาม
ความหมายเฉพาะในเร่ืองและประเภทเดียวกนักับคาํเฉพาะท่ีมากอนหนาคาํทัว่ไป คาํวา “เจาหนาทีอ่ืน่
ของรัฐ” เปนคําทั่วไป จึงตองตีความโดยใหมีความหมายคลายคลึงกันหรือในแนวเดียวกับคําวา 
“พนกังานหรือลกูจางของหนวยงานของรัฐ หรอืรฐัวสิาหกิจ หรอืของราชการสวนทองถ่ิน” ดงันัน้ คาํวา
“เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ตองมีลักษณะดังตอไปนี้

 ๑. ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย
 ๒. มอีาํนาจหนาทีด่าํเนนิการหรือหนาทีป่ฏบิติัการใหเปนไปตามกฎหมายและปฏิบตังิานประจํา
 ๓. อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐ
 ๔. มีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามกฎหมาย
 การท่ีบุคคลซ่ึงเปนกรรมการหรืออนุกรรมการไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 

มีอํานาจหนาที่ดําเนินการหรือหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และปฏิบัติงานประจํา แตการใช
อาํนาจหนาทีห่รอืการปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดงักลาวเปนการใชอาํนาจ

  ๓รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙
  “มาตรา ๑๐๙ บคุคลผูมลีกัษณะดงัตอไปนี ้เปนบคุคลตองหามมใิหใชสทิธสิมคัรรับเลอืกต้ังเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร คอื
   (๑)  ตดิยาเสพตดิใหโทษ
   (๒)  เปนบคุคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมสัง่ใหพนจากคดี
   (๓)  เปนบคุคลผูมลีกัษณะตองหามมใิหใชสทิธเิลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
   (๔)  ตองคาํพพิากษาใหจาํคกุและถกูคมุขงัอยูโดยหมายของศาล
   (๕)  เคยตองคาํพพิากษาใหจําคกุตัง้แตสองปขึน้ไปโดยไดพนโทษมายงัไมถงึหาปในวนัเลอืกต้ัง เวนแตในความผดิอนัไดกระทาํ
โดยประมาท
   (๖)  เคยถกูไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรฐัวิสาหกจิ เพราะทุจรติตอหนาที ่ หรอืถือวา
กระทาํการทจุรติและประพฤติมชิอบในวงราชการ
   (๗)  เคยตองคาํพพิากษาหรือคาํสัง่ของศาลใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ เพราะร่ํารวยผดิปกติหรอืมทีรพัยสนิเพิม่ขึน้ผดิปกติ
   (๘)  เปนขาราชการซ่ึงมตีาํแหนงหรอืเงนิเดอืนประจาํนอกจากขาราชการการเมือง
   (๙)  เปนสมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่
   (๑๐) เปนสมาชิกวฒุสิภา
   (๑๑) เปนพนักงานหรือลกูจางของหนวยงานของรัฐ หรอืรฐัวิสาหกจิ หรอืของราชการสวนทองถ่ิน หรอืเปนเจาหนาทีอ่ืน่ของรฐั  
  (๑๒) เปนกรรมการการเลือกตัง้ ผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภา กรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ตลุาการศาลปกครอง กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรอืกรรมการตรวจเงินแผนดนิ
   (๑๓) อยูในระหวางตองหามมใิหดาํรงตาํแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๙๕
   (๑๔) เคยถกูวฒุสิภามมีตติามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยงัไมพนกาํหนดหาปนบัแตวนัทีว่ฒุสิภามมีตจินถงึ
วนัเลอืกตัง้”.
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๑๑๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

หนาทีป่ฏบิตัหินาทีโ่ดยคณะบคุคลทีป่ระกอบกนัขึน้เปนคณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการ แตละคน
ไมสามารถใชอาํนาจหนาท่ีหรอืปฏิบตัหินาท่ีซ่ึงเปนของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการไดดวยตนเอง
โดยลําพงั เพราะกฎหมายใหอาํนาจหนาทีแ่กคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แมจะอยูในบังคบับญัชา
หรือในกํากับดูแลของรัฐ และมีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามกฎหมายก็ตาม บุคคลซ่ึงดํารง
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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๑๒๐

องคประกอบของคําวา “เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

 ๒๐. อนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนระดับจังหวัด
 ๒๑. กรรมการสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ๒๒. กรรมการสภาทนายความ 
 ๒๓. กรรมการมรรยาททนายความ
 ๒๔. กรรมการพิจารณาอทุธรณในเขตเทศบาล เขตสขุาภิบาล และเขตราชการสวนทองถ่ิน
 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
สงคาํรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วา
ความเปนรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และมาตรา ๙๘ (๑๕) หรือไม 

  ซึง่ศาลรัฐธรรมนญูไดมคีาํวินจิฉยัวา ศาลรฐัธรรมนญูไดเคยวนิจิฉยัใหความหมายของคําวา 
“เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ไวดังปรากฏตามคําวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๔๓ สรุปไดวาการพิจารณาความหมายของ
คําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในมาตรา ๑๐๙ (๑๑) เปนการตีความบทบัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคล
ในการสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา ซึง่เปนการจาํกดัสทิธิของบคุคล
จงึตองตคีวามอยางแคบ การตคีวามถอยคาํทีม่ลีกัษณะนีค้วรถอืวาคาํทัว่ไปทีต่อมาจากคาํเฉพาะหลายคาํ
ทีม่ากอนนัน้ยอมมคีวามหมายในแนวเดียวกนักบัคาํเฉพาะท่ีนาํมาขางหนา การตคีวามคาํวา “เจาหนาทีอ่ืน่
ของรัฐ” ซึ่งเปนคําทั่วไป จึงตองตีความโดยใหมีความหมายคลายคลึงกันหรือในแนวเดียวกันกับคําวา 
“พนักงานหรือลูกจางหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น” โดยคําวินิจฉัย
ที่ ๕/๒๕๔๓ ไดสรุปลักษณะของเจาหนาที่อื่นของรัฐไวดังน้ี ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 
มอีาํนาจหนาทีด่าํเนนิการหรอืหนาทีป่ฏบิตักิารใหเปนไปตามกฎหมายและปฏบิตังิานประจาํ อยูในบงัคับ
บัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐ และมีเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน ตามกฎหมาย

  ดงันัน้ เจาหนาทีอ่ืน่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๑๕) เปนถอยคําทีบ่ญัญตัเิพือ่ให
ครอบคลมุถงึบคุคลผูมคีณุสมบตัแิละสถานะเชนเดยีวกบัพนกังานหรอืลกูจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจมีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืน ประกอบกับลักษณะตองหามเปนกฎหมายท่ี
จํากัดสิทธิของบุคคล จึงตองตีความอยางแคบตามแนวคําวินิจฉัยดังกลาว สําหรับตําแหนง “หัวหนา
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๑๒๑

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

คณะรักษาความสงบแหงชาติ” เปนผลสืบเนื่องมาจากการยึดอํานาจและเปนตําแหนงที่ใชอํานาจ
รัฏฐาธิปตย ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไมไดอยู
ภายใตการบงัคบับญัชาหรอืกาํกบัดแูลของรฐัหรอืหนวยงานของรฐัใด ทัง้เปนตาํแหนงทีไ่มไดรบัการแตงตัง้
โดยกฎหมาย ไมมกีฎหมายกาํหนดกระบวนการวธิกีารไดมาหรอืการเขาสูการดาํรงตาํแหนง โดยมอีาํนาจ
หนาที่เปนการเฉพาะช่ัวคราวในชวงระยะเวลาหน่ึงเพ่ือใหมีอํานาจในการรักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและประชาชน ตําแหนงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
จึงไมมีสถานะตําแหนงหนาที่หรือลักษณะงานทํานองเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และมิใชเจาหนาที่อื่นของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๑๕) 

ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
 จากแนวคําวินิจฉัยขางตนทําใหเห็นไดวา ศาลรัฐธรรมนูญตีความคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” 

ซึ่งเปนถอยคําที่ยังไมชัดเจนหรือไมเคยมีการวิเคราะหศัพทมากอน โดยใชหลัก ejusdem generis 
มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งหลัก ejusdem generis หรือประเภทหรือลักษณะเดียวกันน้ี 
มหีลกัวาในกรณีทีบ่ทบญัญตัขิองกฎหมายมีถอยคาํเฉพาะต้ังแตสองคาํขึน้ไป และมถีอยคาํทีเ่ปนคาํทัว่ไป
ตามหลังคําเฉพาะ คําท่ัวไปนั้นตองมีความหมายแคบกวาความหมายธรรมดาของคํานั้น โดยจะตองมี
ความหมายเฉพาะในเรื่องและประเภทเดียวกันกับคําเฉพาะที่มากอนหนาคําทั่วไปเทานั้น 

 ในกรณีนี้คําวา “พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
สวนทองถิ่น” เปนถอยคําที่เปนคําเฉพาะสามารถบงบอกไดอยางชัดเจนวาหมายถึงบุคคลใดบาง 
สวนคาํวา “เจาหนาทีอ่ืน่ของรฐั” เปนถอยคาํทีม่ลีกัษณะเปนคาํทัว่ไป ไมอาจบงชีไ้ดวาหมายถงึบคุคลใดบาง 
การตคีวามคาํวา “เจาหนาทีอ่ืน่ของรฐั” ซึง่เปนคาํทัว่ไปจงึตองตคีวามโดยใหมคีวามหมายคลายคลงึกนั
หรือในแนวเดียวกันกับคําวา “พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ
ราชการสวนทองถิ่น” ประกอบกับการตีความลักษณะตองหามนั้นเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลในการ
สมัครรับเลือกตั้ง จึงตองมีการตีความอยางเครงครัด
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องคประกอบของคําวา “เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

โดยศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดกรอบของคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” เอาไววาจะตองเขา
องคประกอบสี่ประการ ไดแก (๑) ตองไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย (๒) ตองมีอํานาจหนาที่
ดาํเนนิการหรือหนาทีป่ฏบิตักิารใหเปนไปตามกฎหมายและปฏิบตังิานประจํา (๓) ตองอยูในบงัคบับญัชา
หรอืในกาํกบัดแูลของรฐั และ (๔) ตองมเีงนิเดือน คาจาง หรอืคาตอบแทนตามกฎหมาย ดงัเชน กรณขีอง
ผูพิพากษาสมทบซึ่งเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดี มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และอยูภายใต
กฎหมายวาดวยวินยัและการรกัษาวนิยัสําหรบัขาราชการตลุาการ อยูในบงัคบับญัชาหรอืในกาํกบัดแูล
ของรัฐ และไดรับคาตอบแทนตามกฎหมาย เปนตน 

บทสรุป
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๓ และ ๑๑/๒๕๖๒ นั้น ถือเปนแนวทางท่ีชัดเจน

ในการตีความความหมายของคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญ แลววาจะตองมีลักษณะ
เขาองคประกอบท้ังสี่ประการจึงจะถือวาเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ

 สุดทายนี้ คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ขอฝากขอคิดสั้น ๆ ไววา 
การตคีวามกฎหมายนัน้ สิง่ทีค่วรยดึถอืไวมากทีส่ดุคอืความบรสิทุธิย์ตุธิรรม เพราะหากตคีวามกฎหมาย
ไปในทางน้ีแลวความเปนธรรมยอมบงัเกดิ และจักเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติตอไป
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