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๑๐๕

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๑/๒๕๖๒ 

            วนัที ่๑๘ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๖๒
เรื่อง ประธานสภาผู แทนราษฎรสงคําร องขอให ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
 ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วา ความเปน 
 รฐัมนตรีของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และ 
 มาตรา ๙๘ (๑๕) หรอืไม  

             ประธานสภาผูแทนราษฎร                     ผูรอง
        ระหวาง 
               พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี         ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
 ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูรอง สงคาํรองขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๑๐ คน เขาช่ือรองตอผูรองขอใหสงคํารองไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่วนิจิฉยัวา พลเอก ประยุทธ จนัทรโอชา นายกรัฐมนตรี ผูถกูรอง มลีกัษณะตองหาม
ในการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๑๕) 
เพราะเหตุที่ผูถูกรองในขณะดํารงตําแหนงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเปนเจาหนาท่ีอื่น
ของรฐั เปนเหตใุหความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรองสิน้สดุลงเฉพาะตัวตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๐
วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และมาตรา ๙๘ (๑๕) โดยมีเหตุผล ดังนี้
 ๑. ผูถกูรองไดรบัพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหเปนหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ บริหารราชการแผนดิน ตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนตนมา ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติรับรองหนาที่และอํานาจของคณะรักษาความสงบแหงชาติไวตอไป 
จึงถือวาตําแหนงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเปนตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งโดยกฎหมาย 
นอกจากน้ีในขณะท่ีผู  ถูกรองดํารงตําแหนงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมีหนาที่
และอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐอยูในบังคับหรือการกํากับดูแล
ของรัฐและตองกระทําการภายใตรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญ
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creo




คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑๐๖

ไดบัญญัติใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมีหนาที่และอํานาจหลายประการ และยังมี
อํานาจในการออกคําส่ังที่มีผลในทางนิติบัญญัติและทางบริหารไดดวย
 ๒. ผูถูกรองในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดรับคาตอบแทนเปนเงิน
ประจําตําแหนง ๗๕,๕๙๐ บาทตอเดือน และเงินเพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐ บาทตอเดือน รวมเปนเงิน 
๑๒๕,๕๙๐ บาทตอเดือน
 ๓. ขณะเขายึดอํานาจการปกครองประเทศ บางฝายอาจถือวาผูถูกรองเปนรัฏฐาธิปตย 
แตเม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับ ความเปนรัฏฐาธิปตยสิ้นสุดลงเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับดังกลาวไดบัญญัติรับรองวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 
และพระมหากษัตริยผู ทรงเปนประมุข ทรงใชอํานาจน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
 ๔. ศาลยุติธรรมมีแนวคําพิพากษาวา การฝาฝนคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เปนความผิดอาญาฐานขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ วรรคหนึ่ง 
และแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่วา “จําเลยเปนเจาพนักงานเปนเจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งคําวา 
“เจาพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑๖) หมายความวา บุคคลซึ่งกฎหมาย
บัญญัติวาเปนเจาพนักงานหรือไดรับแตงตั้งตามกฎหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการไมวาเปนประจํา
หรอืครัง้คราว และไมวาจะไดรบัคาตอบแทนหรือไม นอกจากน้ี หากพจิารณาคาํวา “เจาหนาทีอ่ืน่ของรฐั” 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๑๕) มิไดหมายความวา การเปนเจาหนาท่ีรัฐตองมีตําแหนง
ระดับเดียวกับการเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เทานั้น แตหมายถึงเจาหนาที่อื่นของรัฐทุกตําแหนงท่ีมิไดมีกฎหมายระบุไวเปนการเฉพาะ
 ผูรองเห็นวาเปนกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจาํนวน
สมาชิกสภาผู แทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู ของสภาผู แทนราษฎรเขาชื่อรองตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วรรคหน่ึง จึงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
วาความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) 
ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และมาตรา ๙๘ (๑๕)

๒. ประเด็นพิจารณาเบ้ืองตน
 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตน ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง
ไววินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ หรือไม
 พจิารณาแลวเหน็วา สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จาํนวน ๑๑๐ คน ซึง่เปนจาํนวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร เขาชื่อรอง
ตอผูรอง ขอใหสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๘๒ วรรคหน่ึง เนื่องจาก
เปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามในการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๖) 
ประกอบมาตรา ๙๘ (๑๕) เพราะเหตุเปนเจาหนาทีอ่ืน่ของรฐั และผูรองไดยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญ
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๑๐๗

กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๙) 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไววินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณปีระเดน็แหงคดตีามคาํรองเปนปญหาขอกฎหมาย จงึไมทาํการไตสวนตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๘ วรรคหน่ึง 
และกาํหนดประเดน็ทีต่องพจิารณาวนิิจฉยัวา ความเปนรัฐมนตรขีองผูถกูรองสิน้สุดลงเฉพาะตัวเพราะเหตุ
เปนเจาหนาทีอ่ืน่ของรฐัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) 
และมาตรา ๙๘ (๑๕) หรอืไม โดยมขีอทีต่องพจิารณาวา ตาํแหนง “หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต”ิ 
เปน “เจาหนาท่ีอืน่ของรฐั” ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๘ (๑๕) หรอืไม
 พิจารณาแลวเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยใหความหมายของคําวา “เจาหนาที่อื่น
ของรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙ (๑๑) ซึ่งเปน
บทบญัญติัทีม่หีลกัการเดียวกนักบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘
(๑๕) ไวดังปรากฏตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๓ สรุปไดวา การพิจารณาความหมาย
ของคําวา “เจาหนาทีอ่ืน่ของรัฐ” ในมาตรา ๑๐๙ (๑๑) เปนการตีความบทบัญญัติจํากัดสิทธิของ
บุคคลในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจึงตองตีความ
อยางแคบ การตีความถอยคําที่มีลักษณะนี้ควรถือวาคําทั่วไปทีต่อมาจากคําเฉพาะหลายคําทีนํ่ามา
กอนนั้น ยอมมีความหมายในแนวเดียวกันกับคําเฉพาะท่ีนํามาขางหนา (ejusdem generis)
หมายความวา ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมีถอยคําเฉพาะตั้งแตสองคําขึ้นไป และมีถอยคํา
ที่เปนคําทั่วไปตามหลังคําเฉพาะ คําทั่วไปนั้นตองมีความหมายแคบกวาความหมายธรรมดาของคํานั้น
โดยจะตองมีความหมายเฉพาะในเรื่องและประเภทเดียวกันกับคําเฉพาะที่มากอนหนาคําทั่วไปนั้น 
 สําหรับบทบัญญัติรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๐๙ (๑๑) ที่บัญญัติวา “เปนพนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกิจ หรอืของราชการสวนทองถิน่ หรอืเปนเจาหนาทีอ่ื่นของรฐั” นัน้
คําวา พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ิน
เปนถอยคําที่เปนคําเฉพาะสามารถบงบอกไดวาหมายถึงบุคคลใดบางอยางชัดเจน สวนคําวา 
“เจาหนาทีอ่ืน่ของรัฐ” เปนถอยคําท่ีมลีกัษณะเปนคาํท่ัวไป ยงัไมอาจบงช้ีไดวาหมายถึงบุคคลใดบาง 
การตีความคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ซึ่งเปนคําทั่วไป จึงตองตีความโดยใหมีความหมาย
คลายคลึงกันหรือในแนวเดยีวกันกบัคําวา “พนกังานหรอืลกูจางของหนวยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ
หรือของราชการสวนทองถิ่น”
 โดยคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๓ ไดสรุปลักษณะของเจาหนาที่อื่นของรัฐไวดังน้ี
(๑) ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย (๒) มีอํานาจหนาที่ดําเนินการหรือหนาที่ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจํา (๓) อยู ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐ 
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creo




คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑๐๘

และ (๔) มีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทน ตามกฎหมาย ดังน้ัน เมื่อรัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติ
นิยามของคําวา เจาหนาที่อื่นของรัฐตามมาตรา ๙๘ (๑๕) ไว การตีความคําวา เจาหนาที่อื่นของรัฐ 
จึงตองตีความใหสอดคลองกับบริบทและเจตนารมณของกฎหมายท่ีบัญญัติถึงคําวา เจาหนาที่อื่น
ของรัฐ กลาวคือ รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณที่จะไมใหขาราชการเขามาเปนนักการเมือง ดังที่ไดบัญญัติ
ไวกอนแลวในมาตรา ๙๘ (๑๒) คือ “เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจาก
ขาราชการการเมือง” แตคําวา ขาราชการยังไมครอบคลุมถึงบุคคลท่ีมีลักษณะเดียวกับขาราชการ 
จึงไดบัญญัติมาตรา ๙๘ (๑๕) ไวอีกวา “เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ” อันเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่นอกจาก
ไมตองการใหขาราชการเปนนักการเมืองแลวยังใหรวมถึงพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิดวย ถอยคาํวาท่ีบญัญัตถิงึเจาหนาท่ีอืน่ของรฐัจงึเปนการบญัญตัิ
เพือ่ใหครอบคลมุถงึบคุคลผูมคีณุสมบตัแิละสถานะเชนเดยีวกบัพนกังานหรอืลกูจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจมีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืน ประกอบกับลักษณะตองหาม
เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิของบุคคล จึงตองตีความอยางแคบ การตีความถอยคําที่มีความหมาย
ทั่วไปตอทายคําเฉพาะหลายคําที่นําหนามากอนน้ัน จะตองตีความคําทั่วไปใหมีความหมาย
สอดคลองกับคําเฉพาะและแคบกวาความหมายธรรมดาของคําน้ันโดยจะตองมีความหมายเฉพาะ
ในเร่ืองและประเภทเดียวกับคําเฉพาะซ่ึงเปนไปตามหลักการสากลท่ัวไป
 ตําแหนงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมาจากการยึดอํานาจการปกครองประเทศ 
เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และตอมาไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
พลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา ผูถกูรอง เปนหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิเพือ่บริหารราชการแผนดนิ
เห็นไดวาการแตงตั้งตําแหนง “หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ” เปนผลสืบเนื่องมาจาก
การยึดอํานาจและเปนตําแหนงที่ใชอํานาจรัฏฐาธิปตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
โดยเห็นไดจากการออกประกาศและคําสั่งหลายฉบับ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไมได
อยูภายใตการบงัคบับญัชาหรอืกํากับดแูลของรฐัหรอืหนวยงานของรฐัใด ทัง้เปนตาํแหนงทีไ่มไดรบั
การแตงตัง้โดยกฎหมาย และไมมกีฎหมายกําหนดกระบวนวิธกีารไดมาหรือการเขาสูการดํารงตําแหนง 
โดยมอีาํนาจหนาทีเ่ปนการเฉพาะชัว่คราวในชวงระยะเวลาหนึง่เพือ่ใหมอีาํนาจในการรกัษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและประชาชน 
 ดังนั้น ตําแหนงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไมมีสถานะ ตําแหนงหนาที่ 
หรอืลกัษณะงานทาํนองเดยีวกบัพนกังานหรอืลกูจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรอืรฐัวสิาหกจิ 
และมิใชเจาหนาที่อื่นของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๑๕) ผูถูกรองจึงไมมีลักษณะตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๑๕)

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตผุลดงัไดวนิจิฉยัขางตน ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัวา ความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรอง
ไมสิน้สดุลงเฉพาะตวัเพราะเหตเุปนเจาหนาทีอ่ืน่ของรฐัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๔) 
ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และมาตรา ๙๘ (๑๕)
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