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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
คําวินิจฉัยที่ 5/2543    วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 

เรื่อง  ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 266 กรณี
คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา 

 
 ประธานรัฐสภาไดมีคํารอง ลงวันที่  27 มกราคม 2543 ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 266 เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการวินิจฉัยลักษณะตองหาม
ของผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา 
 ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา กลุมผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
วุฒิสภายื่นคํารองตอประธานรัฐสภาเพื่อขอใหใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 สงเรื่องพรอมความเห็นให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา สืบเนื่องมาจาก
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา ระหวางวันที่ 19 – 25  
ธันวาคม 2542 โดยมีคูมือการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามอบใหผูสมัคร แตมิไดอธิบายคําวา “เปนเจาหนาที่
อื่นของรัฐ” ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) ไวแตอยางใด ทําใหผูสมัครเขาใจวา ตนไมมีลักษณะตองหาม หลังจาก
ปดการรับสมัครครบเจ็ดวันคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมีหนังสือแจงผูสมัครแตละรายวา  
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครของผูสมัครแตละรายแลว เห็นวา 
เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ตอมา คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตีความ คําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” วา หมายความรวมถึงกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการการประถมศึกษาจังหวัด  
กรรมการสถาบันราชภัฏ และกรรมการประจําสถาบันผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการขาราชการตํารวจประจําจังหวัด 
และอนุกรรมการขาราชการพลเรือน ฯลฯ ทําใหผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาที่มีลักษณะตองหาม
ดังกลาวถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา จึงเปนความเห็นที่ขัดแยงกันสองฝาย คือ 
 ฝายแรก  ไดแกผูสมัครรับเลือกตั้งที่ตองเสียสิทธิจากการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นวา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) และ (12) เพราะเปน
การตีความคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในมาตรา 109 (11) เกินเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอันเปนการจํากัด
สิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งมากกวาที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) และ (12) เปนผลใหมีการเพิกถอน
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การสมัครรับเลือกต้ังภายหลังที่รับสมัคร และคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังประกาศรายชื่อ
ผูสมัครแลว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
 ฝายที่สอง ไดแกคณะกรรมการการเลือกต้ัง เห็นวา การที่พิจารณาวาบุคคลใดเปนเจาหนาที่
อื่นของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) นั้น มีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 1. ตําแหนงนั้น ๆ มีที่มาจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการที่ระบุไว 
 2. การดํารงตําแหนงเกิดจากการแตงต้ัง โดยอาศัยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ 
 3. อํานาจหนาที่ของตําแหนงนั้น ถูกกําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ       
ซึ่งการกระทําตามอํานาจหนาที่ดังกลาว มีผลกระทบตอบุคคลอื่น หรือกอใหเกิดนิติสัมพันธกับบุคคลอื่นได 
 4. บุคคลที่ดํารงตําแหนงดังกลาว อาจไดรับคาตอบแทนเปนบางสวนหรือทั้งหมดจากรัฐ  
 ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภารายใดที่มีลักษณะตองหามดังกลาวถูกตัดสิทธิสมัคร       
รับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา 
 ประธานรัฐสภาพิจารณาแลวเห็นวา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังดังกลาว ทําใหเปนที่
วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางในหมูประชาชนทั่วไป และมีบุคคลที่เกี่ยวของหลายฝายเสนอเรื่องใหประธาน
รัฐสภาสงปญหาดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  จึงอนุมานไดวา เรื่องนี้เปนปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เพื่อเปนการยุติปญหาขอโตแยงทาง
ความคิดดังกลาว ซึ่งอยูในความสนใจของประชาชนโดยทั่วไป ที่มีผลกระทบตอประโยชนสําคัญของชาติและ
ประชาชน อันสงผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภาและรัฐสภาในอนาคต และอาจสงผลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ประธานรัฐสภาจึงจําเปนตองใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 เสนอ
เรื่องพรอมความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา 
 1. คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ซึ่งถือไดวาเปนการ
วินิจฉัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม  และการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” 
วา หมายความรวมถึง กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย กรรมการอิสลามประจําจังหวัด กรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการการประถมศึกษาจังหวัด กรรมการสถาบันราชภัฏ และกรรมการประจํา
สถาบันผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการขาราชการตํารวจประจําจังหวัด และอนุกรรมการขาราชการพลเรือน ฯลฯ 
เปนการวินิจฉัยที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) และ (12) หรือไม และ 
 2. การที่ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังรับสมัครผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
วุฒิสภา และประกาศการรับสมัครโดยเปดเผยแลว ตอมาคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่น    
ของรัฐ” เปนเหตุใหมีการแจงผลการไมรับสมัครภายหลังอีก ดังนั้น การที่คณะกรรมการการเลือกต้ังออก
หลักฐานการรับสมัครรับเลือกต้ัง และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังแลว แตตอมาภายหลัง กลับมา
แจงตัดสิทธิการสมัครรับเลือกต้ังบุคคลนั้น ถือวาเปนการกระทําที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม 
 ระหวางพิจารณา พันตํารวจเอก เจือ อัมรนันทน ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
อุทัยธานี ยื่นคําแถลงการณและขอแถลงการณดวยวาจาตอศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรับไวเปนเอกสาร
ประกอบการพิจารณาแลว โดยไมจําตองให พันตํารวจเอก เจือ อัมรนันทน แถลงการณดวยวาจาซึ่งเปนไปตาม
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ แลว 
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 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีประเด็นวินิจฉัยเบื้องตนวา ประธานรัฐสภามีอํานาจยื่นคํารองนี้ให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 หรือไม 
 รัฐธรรมนูญ มาตรา 266 บัญญัติวา “ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตางๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย” 
 พิจารณาแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรที่รัฐธรรมนูญจัดต้ังขึ้นและมีอํานาจหนาที่ตาม 
รัฐธรรมนูญหลายประการ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 
109 (11) ซึ่งเปนลักษณะตองหามอยางหนึ่งของบุคคลที่จะใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 
มาตรา 87 บัญญัติไว โดยมีสาเหตุของการวินิจฉัยจากการที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
หลายจังหวัดหารือมา จึงเปนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังใชอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 
วรรคหนึ่ง ในฐานะเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา และมาตรา 145 (3) 
วินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นในการดําเนินการจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา การที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยความหมายของคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) 
และมีผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาบางคนโตแยงการวินิจฉัยความหมายคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ”  
วาคณะกรรมการการเลือกต้ังไมมีอํานาจวินิจฉัยความหมายคําดังกลาว ซึ่งเปนถอยคําในรัฐธรรมนูญ จึงเปน
กรณีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแลว 
และรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 บัญญัติใหประธานรัฐสภาเปนผูเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได  
ไดเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266  ได  
 มีประเด็นตองพิจารณาตามคํารองตอไปวา 
 1. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ซึ่งเปนคําในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือไม 
 2. การที่คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” หมายความรวมถึงบุคคล
ซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ รวม 28 ตําแหนง ตามที่ปรากฏในเอกสารคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรือ่ง  
ตําแหนงที่เขาขายเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐตามมาตรา 109 (11) ของรัฐธรรมนูญเปนการวินิจฉัยที่ชอบดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) หรือไม 
 3. การที่ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังรับสมัครผูรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา 
และประกาศการรับสมัครโดยเปดเผยแลว ตอมาคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” 
เปนเหตุใหมีการแจงผลการไมรับสมัครภายหลัง ถือวาเปนการกระทําที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม 
 ประเด็นที่หนึ่ง คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ซึ่งเปนคํา
ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม 
 พิจารณาแลว คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 
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ยอมมีอํานาจวินิจฉัยบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตเมื่อพระราชบัญญัตินั้นบัญญัติในมาตรา 87 วา 
“บุคคลซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” การที่คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัย 
คําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) อันเปนลักษณะตองหามอยางหนึ่งของบุคคลที่จะ
ใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 126 (4) จึงเปนการวินิจฉัยถอยคําใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังยอมมีอํานาจวินิจฉัยได แตเมื่อการวินิจฉัยนั้นเกิดเปน
ปญหาโตแยง และประธานรัฐสภาสงเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266  
ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) ซึ่งจะเปน
เด็ดขาดและมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 
 ประเด็นที่สอง การที่คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” หมายความ
รวมถึงบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ รวม 28 ตําแหนง ตามที่ปรากฏในเอกสารคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  
การเลือกต้ัง เรื่อง ตําแหนงที่เขาขายเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐตามมาตรา 109 (11) ของรัฐธรรมนูญ เปนการ
วินิจฉัยที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) หรือไม 
 พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 109 (11) กรณีจึงมีประเด็นตองพิจารณากอนวา คําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในรัฐธรรมนูญมาตรา 109 (11) 
มีความหมายอยางไร 
 รัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) บัญญัติวา “บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ… (11) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ” และมาตรา 126 (4) บัญญัติวา 
“บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา…  (4) เปน
บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา 109 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) 
หรือ (14)” 
 พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา 126 (4) ใหนําลักษณะตองหามของบุคคลที่ตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 109 (11) มาใชบังคับกับลักษณะตองหามของบุคคล
ที่ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาดวย การพิจารณาความหมายของคําวา “เจาหนาที่
อื่นของรัฐ” ในมาตรา 109 (11) เปนการตีความบทบัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลในการสมัครรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลจึงตองตีความอยางแคบ          
การตีความถอยคําที่มีลักษณะนี้ควรถือวาคําทั่วไปมีความหมายในแนวเดียวกันกับคําเฉพาะที่มากอน 
หมายความวา ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมีถอยคําเฉพาะตั้งแตสองคําขึ้นไป และมีถอยคําที่เปนคําทั่วไป
ตามหลังคําเฉพาะ คําทั่วไปนั้นตองมีความหมายแคบกวาความหมายธรรมดาของคํานั้น โดยจะตองมี
ความหมายเฉพาะในเรื่องและประเภทเดียวกันกับคําเฉพาะที่มากอนหนาคําทั่วไปนั้น สําหรับบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) ที่บัญญัติวา “เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ของราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ” นั้น คําวา พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น เปนถอยคําที่เปนคําเฉพาะสามารถบงบอกไดวาหมายถึงบุคคลใดบาง



387 

อยางชัดเจน สวนคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” เปนถอยคําที่มีลักษณะเปนคําทั่วไป ยังไมอาจบงชี้ไดวาหมายถึง
บุคคลใดบาง การตีความคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ซึ่งเปนคําทั่วไป จึงตองตีความโดยใหมีความหมาย
คลายคลึงกันหรือในแนวเดียวกันกับคําวา “พนักงานหรือลูกจางหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ
ราชการสวนทองถิ่น” นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 126 (4) ประกอบ มาตรา 109 (11) เปนการจํากัดสิทธิของ
บุคคลในการสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาจึงตองตีความอยางเครงครัด และการตีความถอยคําในมาตรา
ดังกลาวตองพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในสวนของการใหมีสมาชิกวุฒิสภาและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก
วุฒิสภาประกอบดวย รัฐธรรมนูญไดบัญญัติ เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาไวในหมวด 6 รัฐสภา สวนที่ 3 วุฒิสภา โดย
กําหนดอํานาจหนาที่ที่สําคัญของสมาชิกวุฒิสภาไวหลายประการ เชน พิจารณากลั่นกรองรางพระราชบัญญัติ 
พิจารณาเลือก แตงต้ัง ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ ถอดถอนบุคคลสําคัญออกจากตําแหนงเปนตน ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาจะตองอาศัย
การปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง อิสระ และไมอยูภายใตการควบคุมไมวาจากบุคคลหรือหนวยงานใด 
 ดังนั้น คําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) จึงหมายความวาเจาหนาที่
ของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีสถานะ ตําแหนงหนาที่ หรือลักษณะงานทํานองเดียวกันกับพนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1.   ไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามกฎหมาย 
 2.   มีอํานาจหนาที่ดําเนินการหรือหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจํา 
 3.   อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐ 
 4.   มีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทน ตามกฎหมาย 
 การที่คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 109 (11) 
โดยกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาและวินิจฉัยวา บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ รวม 28 ตําแหนง เปน 
“เจาหนาที่อื่นของรัฐ” นั้น 
 พิจารณาแลว เห็นวา 
 1.   กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
 2.   กรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
 3.   กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง) 
 4.   ประธานหรือกรรมการบริหารขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 5.   ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) 
 6.   กรรมการการประถมศึกษาจังหวัด 
 7. กรรมการสภาประจําสถาบันราชภัฏ 
 8. กรรมการสภาสถาบันราชภัฏ 
 9. อนุกรรมการขาราชการตํารวจประจําจังหวัด (อ.ก.ตร.จังหวัด) 
 10. อนุกรรมการขาราชการครูสามัญ (อ.ก.ค.จังหวัด) 
 11. อนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง (อ.ก.พ.กระทรวง) 
 12. อนุกรรมการสามัญประจํากรม (อ.ก.พ.กรม) 
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 13. อนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด (อ.ก.พ.จังหวัด) 
 14. อนุกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 15. อนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน 
 16. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 17. กรรมการของสถาบันพระปกเกลา 
 18. กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 19. กรรมการองคการคลังสินคา 
 20. อนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนระดับจังหวัด 
 21. กรรมการสภาสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 22. กรรมการสภาทนายความ 
 23. กรรมการมรรยาททนายความ 
 24. กรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และเขตราชการสวนทองถิ่น 
 25. กรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 26. กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 27. กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
 บุคคลซึ่งเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ รวม 27 ตําแหนงดังกลาวขางตนนี้ ไดรับการแตงต้ังหรือ
เลือกต้ังตามกฎหมาย ซึ่งหมายความรวมถึงกฎ ระเบียบ ที่ออกโดยอาศัยกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
หรือหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย และปฏิบัติงานประจํา ซึ่งหมายความวาตองมีทั้งอํานาจหนาที่หรือ
หนาที่ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ออกโดยอาศัยกฎหมายกําหนดไว ทั้งนี้จะตองเปนการมีอํานาจหนาที่หรือ
หนาที่ประจําดังกลาว แตการใชอํานาจหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
ระบุขางตน เปนการใชอํานาจหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยคณะบุคคลที่ประกอบกันขึ้นเปนคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ กรรมการหรืออนุกรรมการแตละคนไมสามารถใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ซึ่งเปน
ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการไดดวยตนเองโดยลําพัง เพราะกฎหมายใหอํานาจหนาที่แก
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แมวาคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนั้นจะอยูในบังคับบัญชาหรือใน
กํากับดูแลของรัฐ และมีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามกฎหมายก็ตาม ดังนั้น ที่คณะกรรมการการ
เลือกต้ังวินิจฉัยวา บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ รวม 27 ตําแหนง เปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 109 (11) จึงเปนการวินิจฉัยที่ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
 สวนการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยวา ตําแหนงผูพิพากษาสมทบเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) นั้น พิจารณาแลวเห็นวา ผูพิพากษาสมทบเปนตําแหนงที่ไดรับการแตงต้ัง
ตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2539 โดยพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับดังกลาวบัญญัติใหผูพิพากษาสมทบเปนองคคณะพิจารณา
พิพากษาคดี ผูพิพากษาสมทบจึงมีอํานาจหนาที่ดําเนินการหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ 
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ยังบัญญัติใหนําบทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัยสําหรับขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการมาใชบังคับแกผูพิพากษาสมทบโดยอนุโลม ผูพิพากษาสมทบจึงอยูในบังคับบัญชาหรือ
ในกํากับดูแลของรัฐอีกทั้งบัญญัติใหผูพิพากษาสมทบไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก และ
คาตอบแทนอยางอื่น ดังนั้น ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยวา ตําแหนงผูพิพากษาสมทบเปนเจาหนาที่อื่น
ของรัฐจึงชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) 
 การวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” นี้ เปนการวินิจฉัยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) 
เทานั้น หากบุคคลใดมีหลายสถานะหรือหลายตําแหนง การพิจารณาสถานะและตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 109 (11) ยอมเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้สวนการพิจารณาสถานะหรือตําแหนงอื่น
ที่จะเปนลักษณะตองหามสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญหรือไม นั้น ตองพิจารณาตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 แตละอนุมาตราเปนกรณี ๆ ไป 
 ประเด็นที่สาม การที่ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังรับสมัครผูสมัครรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกวุฒิสภา และประกาศการรับสมัครโดยเปดเผยแลว ตอมาคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยคําวา 
“เจาหนาที่อื่นของรัฐ” เปนเหตุใหมีการแจงผลการไมรับสมัครภายหลัง ถือวา เปนการกระทําที่ชอบดวย
รัฐธรรมนูญหรือไม 
 พิจารณาแลวเห็นวา เปนการขอใหวินิจฉัยการกระทําของคณะกรรมการการเลือกต้ัง จึงไมอยูใน
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา เจาหนาที่อื่นของรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 109 (11) หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีสถานะ ตําแหนงหนาที่หรือลักษณะงาน
ทํานองเดียวกันกับพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น โดย
ไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ดําเนินการหรือหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย
และปฏิบัติงานประจํา อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐ และมีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทน ตาม
กฎหมาย 
 ดังนั้น ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยวา บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการและอนุกรรมการ 
ที่ระบุขางตน จํานวน 27 ตําแหนง เปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ นั้น ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 (11) 
แตที่วินิจฉัยวา บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษาสมทบ เปนเจาหนาที่อื่นของรัฐนั้น ชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 109 (11) แลว 
 
 
  นายประเสริฐ นาสกุล      นายมงคล สระฏัน 
      ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ         ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
  นายโกเมน ภัทรภิรมย    นายสุจินดา ยงสุนทร 
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ         ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
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   นายจุมพล ณ สงขลา       นายสุวิทย ธีรพงษ 
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ          ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
       พลโท จุล อติเรก      นายอนันต เกตุวงศ 
  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ          ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
  นายชัยอนันต สมุทวณิช       นายอิสสระ นิติทัณฑประภาศ 
  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ           ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
   นายปรีชา เฉลิมวณิชย        นายอุระ หวังออมกลาง 
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