เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

คําวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๕๔

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ เ สนอเรื่ อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) วาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง ชาติ ผูรอง เสนอคํารองลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑
ตอศาลรัฐธรรมนูญ พรอมเอกสารประกอบ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) สรุปขอเท็จจริงไดวา
ผูรองไดรับเรื่องรองเรียนจากนางไฮดี ปารค เจริญพร ประธานสหภาพโรงเรียนแหงชาติไทย - จีน
ร อ งเรี ย นกรณี ข อให มี ก ารยกเลิ ก มาตรา ๘๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ผูแทนลูกจางโรงเรียนเอกชน รองเรียนกรณีนโยบาย
ของรัฐละเมิดสิทธิประกันสังคมลูกจางโรงเรียนเอกชน และคณะกรรมการลูกจางและสหภาพแรงงาน
สถานศึกษานานาชาติรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนจากการประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรองไดพิจารณาคํารองทั้งสามแลว เห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔
มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) และมีมติใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) โดยมีเหตุผล ดังนี้
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๑. พระราชบัญ ญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ บัญญัติวา “กิจการของ
โรงเรียนในระบบไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายว า ด ว ยการประกั น สั ง คม และกฎหมายว า ด ว ยเงิ น ทดแทน...” ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให ลู ก จ า ง
หรือผูปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนที่เปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ และเคยส ง เงิ น สมทบเข า กองทุ น ประกั น สั ง คมและรั บ ประโยชน ท ดแทน ๗ กรณี
ไดแก ๑) ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ๒) ทุพพลภาพ ๓) ตาย ๔) คลอดบุตร ๕) สงเคราะหบุตร
๖) ชราภาพ และ ๗) วางงาน ตองสิ้นสุดสถานภาพการเปนผูประกันตนลงโดยปริยายตามผลของ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการใด ๆ ทดแทน โดยเมื่อ
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช ทุกหนวยงานไมสามารถแกไขปญหาการกระทบสิทธิของลูกจางดังกลาวได
แม ว า สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดแนะนําใหลูกจางของโรงเรียนเอกชนที่เคยเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ และต อ งสิ้ น สุ ด สถานภาพการเป น ผู ป ระกั น ตน
ลงตามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ นั้น ดําเนินการสมัครเปนผูประกันตน
ตามมาตรา ๓๙ ภายในเวลาหกเดือนนับแตวันที่กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนมีผลใชบังคับ ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แบงผูประกันตนออกเปน ๓ ประเภท คือ
๑) ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ คือ ผูเปนลูกจางในกิจการที่กฎหมายบังคับใหจายเงินสมทบ
เขากองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ นายจาง และรัฐบาล ตองจายเงินสมทบดวยตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
และลูกจางจะไดรับประโยชนทดแทนรวม ๗ กรณี ซึ่งปจจุบันลูกจาง นายจาง และรัฐบาล จายเงินสมทบ
ฝายละรอยละหาของฐานคาจาง ตั้งแต ๑,๖๕๐ บาท ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตอเดือน
๒) ผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ คือ ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ที่ไดจายเงินสมทบ
มาแล ว ไม นอยกวา สิบ สองเดือน และต อมาความเป น ผูป ระกั น ตนไดสิ้ น สุด ลงตามมาตรา ๓๘ (๒)
ถาผูนั้นประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป ใหแสดงความจํานงตอสํานักงานประกันสังคมภายในหกเดือน
นับแตวันสิ้นสุดความเปนผูประกันตน โดยตองจายเงินสมทบสองเทาของผูประกันตนตามมาตรา ๓๓
จากฐานค าจ า ง ๔,๘๐๐ บาท และได ป ระโยชน ท ดแทน ๖ กรณี ได แ ก ๑) ประสบอั น ตราย
หรือเจ็บปวย ๒) ทุพพลภาพ ๓) ตาย ๔) คลอดบุตร ๕) สงเคราะหบุตร และ ๖) ชราภาพ ยกเวน
กรณีวางงาน โดยตองจายเงินสมทบเดือนละ ๔๓๒ บาท เทากันทุกคน โดยไมคํานึงถึงฐานรายได
ของผูประกันตน แตโดยผลของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ทําใหลูกจางโรงเรียนเอกชน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

จํานวนหลายหมื่น คนตองเสียสิทธิจ ากการไดรับ ประโยชนทดแทนตามพระราชบัญ ญัติป ระกัน สัง คม
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๓ ซึ่งในขณะนี้มีลูกจางที่ไดรับผลกระทบ ๒ กลุม คือ กลุมที่ประสงคจะอยู
ในระบบประกันสังคมตอไปก็จําตองยอมเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ โดยตองจายเงินสมทบในอัตรา
ที่สูงขึ้นในขณะที่ไดรับสิทธิประโยชนลดลง และกลุมที่ไมประสงคจะเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙
ก็ตองขาดจากสถานภาพการเปนผูประกันตน และไมไดรับความคุมครองจากกฎหมายแรงงานทุกฉบับ
๓) ผูป ระกัน ตนตามมาตรา ๔๐ คือ ผูที่มิใชลูกจางตามพระราชบัญ ญัติป ระกัน สัง คม
พ.ศ. ๒๕๓๓ และสมัครใจเปน ผูประกัน ตนโดยตองจายเงิน สมทบเปนรายป ๆ ละ ๓,๓๖๐ บาท
และไดรับประโยชนทดแทนเพียง ๓ กรณี คือ ๑) คลอดบุตร ๒) ทุพพลภาพ และ ๓) ตาย
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได ส ง ผลกระทบต อ สิ ท ธิ
ของลูกจางโรงเรียนเอกชนในการรวมตัวจัดตั้งคณะกรรมการลูกจาง และสหภาพแรงงาน ดังคํารอง
ของสหภาพแรงงานสถานศึกษานานาชาติ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการรักษาสิทธิประโยชนของพนักงาน
มานานกวา ๒๕ ป ก็ถูกตัดสิทธิและบทบาทลงดวย อันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ
๒. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับหลักกฎหมาย
และกติการะหวางประเทศที่เกี่ยวของและที่ประเทศไทยเปนภาคี กลาวคือ
๑) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)) ขอ ๘ สิทธิของบุคคลที่จะ
กอตั้งและเขารวมสหภาพแรงงาน และขอ ๙ สิทธิของบุคคลในเรื่องสวัสดิการสังคมและประกันสังคม
ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๒ และมีผลผูกพันประเทศไทย
ตั้งแตวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
๒) กติ ก าระหว า งประเทศว า ด ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) ขอ ๒๖ สิทธิของบุคคลที่จะไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙
และมีผลผูกพันประเทศไทยตั้งแตวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐
๓) ปฏิญญาองคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน
(ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ในการจางงานและอาชีพ และการมีเสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง
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๓. กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ดําเนินการจัดทําพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
อยางเรงรีบและมิไดนํารางกฎหมายดังกลาวเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นอันเปนกระบวนการในการจัดทําและการตรากฎหมาย ที่รัฐบาลไดยึดถือปฏิบัติมาเปนเวลานาน
และรัฐบาลไมสามารถกําหนดมาตรการบริหารใด ๆ เพื่อคืนสิทธิแกประชาชน โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) หรือไม เห็นวา คํารองนี้เปนกรณีที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบ
ตามที่มีผูรองเรียนวาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๙) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไว
พิจารณาวินิจฉัย
ในระหวา งการพิจ ารณาของศาลรัฐ ธรรมนูญ ได มีการตราพระราชบัญ ญั ติโ รงเรี ยนเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖
จากเดิมที่บัญญัติวา
“มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายว าดวยเงินทดแทน
แตผูป ฏิบั ติง านของโรงเรียนต องไดรับ ประโยชนต อบแทนไม นอยกวา ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดว ย
การคุมครองแรงงาน
การคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ําของผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
ไดมีการยกเลิกและใหใชขอความใหม เปนวา
“มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาของโรงเรี ยนต อ งได รั บ ประโยชน ต อบแทนไมน อ ยกว า ที่ กํา หนดไว ในกฎหมายวา ด ว ย
การคุมครองแรงงาน
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การคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ําของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด”
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไดจําแนกผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ
ของโรงเรียนเอกชนออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ไดแก ผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
และประเภทที่สอง ไดแก ผูปฏิบัติงานอื่นที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการเรียน การสอน เชน นักการ
คนงาน คนขับรถ พนักงานทําความสะอาด ที่ยังอยูภายใตบังคับของกฎหมายดังกลาว ซึ่งเปนการจํากัด
กลุมบุคคลที่กฎหมายจะใชบังคับ แตยังคงหลักการตามกฎหมายเดิมไว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจ
พิจารณาคดีตอไป เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกลุมบุคคลที่ยังคงอยูในบังคับแหงมาตรา ๘๖ นี้ เชนเดิม
ไดแก ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงกําหนดประเด็นที่ศาลตองพิจารณาวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และ มาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทยที่รั ฐ ธรรมนูญ รับ รองไว โ ดยชั ด แจง โดยปริยาย หรื อ โดยคํา วินิจฉั ยของศาลรัฐ ธรรมนู ญ
ใหไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงาน
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย ทั้งนี้ บทบัญญัติ
มาตรา ๒๗ มิไดมีขอความใดที่รับรองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากสิทธิและ
เสรีภาพที่เปน เรื่องเฉพาะมีบัญญัติอยูในมาตราอื่น ของรัฐ ธรรมนูญ แลว จึง ไมอาจอางหรือโตแ ยง วา
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ได
มาตรา ๒๙ เปน บทบัญญัติที่คุมครองและรับ รองวาการจํากัด สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
การที่รัฐ ธรรมนูญ นี้กําหนดไวแ ละเทาที่จําเปน และการจํากัด สิทธิแ ละเสรีภาพจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได โดยกฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป มิไดมุงหมาย
ให ใ ช บั ง คั บ แก ก รณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง หรือ แก บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เป น การเจาะจง ทั้ ง ต อ งระบุ บ ทบั ญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
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มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติรับรองใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตาง จะกระทํามิได
มาตรา ๔๔ เป น บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยสิ ท ธิ ไ ด รั บ หลั ก ประกั น ความปลอดภั ย และสวั ส ดิ ภ าพ
ในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๔ เปนบทบัญญัติวาดวยเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ
กลุ ม เกษตรกร องค ก ารเอกชน องค ก ารพั ฒ นาเอกชน หรื อ หมู ค ณะอื่ น แต สํ า หรั บ ข า ราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ การรวมกลุมดังกลาวตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน
และความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยมีขอยกเวนใหจํากัดเสรีภาพไดในกรณีเพื่อคุมครอง
ประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
ปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๘๑ (๒) เปนบทบัญญัติวาดวยรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและ
การยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐ
และโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
มาตรา ๘๔ (๗) เปน บทบัญญัติวาดว ยรัฐ ตองดําเนิน การตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
โดยสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัด ระบบแรงงานสัมพัน ธ
และระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางาน
ที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
เห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงคใหการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารเพื่อทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ รวมทั้งใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุน
ดานเงินอุดหนุน ดานสิทธิประโยชน และดานวิชาการใหแกสถานศึกษาของเอกชน การที่มาตรา ๘๖
บัญญัติใหกิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่ง เป น ผู ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ การเรีย นการสอน ไม อ ยูภ ายใต บั ง คั บ กฎหมายว า ด ว ยการคุ ม ครองแรงงาน
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กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
และใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ําทําหนาที่คุมครองแรงงานและ
สิทธิประโยชนของบุคคลดังกลาว โดยประโยชนตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ตองไมนอยกวาที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน นั้น เปนการกําหนดใหมีการคุมครองการทํางานแกผูอํานวยการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในระบบที่มีสาระสําคัญอยางเทาเทียมกัน มิใชเปนการมุงหมาย
ใชบังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง แตเปนกรณีที่ใชเปนการทั่วไปกับบุคคลที่ทํางาน
เกี่ยวกับการศึกษา อันเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะที่มีผลกระทบถึงการศึกษาของชาติอันถือไดวาเปน
ประโยชนสําคัญตอสวนรวมของประชาชน จึงมีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะบัญญัติเชนนั้นได บทบัญญัติ
ดัง กล า วมิ ไ ด เ ลื อ กปฏิ บั ติ ตอ บุ ค คลโดยไม เ ป น ธรรม ทั้ ง ยั ง ถื อ ได ว า เป น การกํ า หนดให มี ห ลั ก ประกั น
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางาน
และเมื่อพน ภาวะการทํางานไวแ ลว และไมนอยกวาที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไวอีกดว ย อัน เป น
การคุ ม ครองประโยชนข องบุ คคลดัง กล า วมิ ให ด อยกวา บุค คลที่ ป ระกอบอาชีพ อยา งอื่ น นอกจากนี้
บทบัญญัติมาตรา ๘๖ มิไดหามผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใชเสรีภาพในการรวมกัน
เปนสมาคม หรือองคการเอกชนตาง ๆ เพียงแตบุคคลดังกลาวไมอาจนัดหยุดงานเพื่อเจรจาตอรองกับ
นายจางตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธไดเทานั้น ซึ่งเปนการชอบดวยเหตุผล เพราะผูอํานวยการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนบุคคลผูมีวิชาชีพสําคัญตอการบริหารจัดการระบบการศึกษาของชาติ
การใชสิทธิและเสรีภาพบางลักษณะอาจกระทบตอประโยชนสวนรวมและความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนได การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในสวนนี้ จึงเปนไปเพียงเทาที่จําเปนและพอสมควรเทานั้น
และเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๘๖ ดังกลาวเปนกรณีที่รัฐใหความคุมครองการทํางานแกผูอํานวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จึงมิใชเปนเรื่องที่รัฐไมดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานกฎหมาย
และการยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐ
และโดยบุคคลอื่น และการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน อีกทั้งไมไดเปนการขัด
ตอแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานเศรษฐกิจที่ตองการคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับ
คาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ กรณีดังกลาวจึงอยูในขอบเขต
แหงความจําเปน และมิไดกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล
ดังกลาวดวย บทบัญญัติดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
และไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรกั ษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวสันต สรอยพิสทุ ธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๕๔

เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรีย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขั ด หรื อ แยง ต อรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
ความเห็น
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไดมีการแกไข
เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๗ ซึ่งเปลี่ยนแปลง
หลักการเดิมไปบาง โดยจํากัดกลุมบุคคลบางประเภทที่อยูในบังคับแหงกฎหมายฉบับนี้ จึงเห็นสมควร
วินิจฉัยใหในสวนของกฎหมายที่ไดแกไขแลว ซึ่งกฎหมายมาตรานี้วางหลักไววา กิจการของโรงเรียนในระบบ
เฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดว ย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน แตผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทน
ไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน สวนการคุมครองการทํางาน การจัดใหมี
คณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เคยมีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗ วา
มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จึงมิใชบทบัญญัติที่ให
สิทธิแกบุคคลที่จะอางไดวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงไมจําตองวินิจฉัยซ้ําอีก
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่ประกันความมั่นคงแหงสิทธิ การจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลจะกระทําไดภายใตหลักเกณฑที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเทาที่จําเปนและจะกระทบกระเทือน
ถึงสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖
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เป น เพี ย งบทบั ญ ญั ติ ที่ กํ าหนดให กิ จ การของโรงเรี ย นในระบบ เฉพาะในส ว นของผู อํ า นวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตบุคคลเหลานั้น
ก็ไ ด รับ ประโยชน ต อบแทนไมน อ ยกว าที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายวา ด ว ยการคุ ม ครองแรงงาน อัน เป น
การคุมครองประโยชนของบุคคลดังกลาวมิใหดอยกวาบุคคลที่ประกอบอาชีพอยางอื่น โดยในมาตรานั้น
ยั ง จั ด ให มี ค ณะกรรมการคุ ม ครองการทํ า งานและประโยชน ต อบแทนขั้ น ต่ํ า ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
ที่ ค ณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนกํ า หนด กรณี ดั ง กล า วไม มี ลั ก ษณะเป น การจํ า กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ใหมีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย และไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมจะกระทํามิได พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใหใชบังคับเปนการเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ซึ่งมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
กําหนดใหมีกองทุนสงเคราะหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษา โดยมิ ไ ด ร วมถึ ง บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงคในการทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนมีความเปนอิสระ
โดยมีการติดตามและใหการสนับสนุนจากรัฐในดานเงินอุดหนุน และสิทธิประโยชนอยางอื่น ซึ่งในมาตรา ๘๖
ไดกําหนดการคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา
ของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบที่มีสาระสําคัญอยางเทาเทียมกัน
บทบัญญัติดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรบั หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน
ซึ่งในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไดกําหนดใหการคุมครองการทํางาน
การจั ด ให มี ค ณะกรรมการคุ ม ครองการทํ า งานและประโยชน ต อบแทนขั้ น ต่ํ า ของผู อํ า นวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
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เอกชนกําหนด ดังนั้น ยอมถือไดวาไดมีกรณีกําหนดหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน
รวมทั้ง หลักประกัน ในการดํารงชีพทั้ง ในระหวางการทํางานและพน ภาวะการทํางานไปแลว จึง ไม มี
ขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ
สหพั น ธ สหกรณ กลุ ม เกษตรกร องค ก ารเอกชน องค ก ารพั ฒ นาเอกชน หรื อ หมู ค ณะอื่ น
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ที่กําหนดใหกิจการของโรงเรียนในระบบ
เฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดว ย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน ซึ่งดูเสมือนวาจะมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพอยูบาง แตรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ ก็ใหกระทําได และบทบัญญัติในพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖
ก็มิไดหามมิใหบุคคลดังกลาวที่จะใชสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคม หรือองคการเอกชนตาง ๆ
ตามที่รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๔ ระบุเพียงแตบุคคลตามที่ร ะบุไ วนั้น จะไมอาจจัด ตั้งสหภาพแรงงาน
ไม อ าจยื่ น ข อ เรี ย กร อ งต อ เจ า ของกิ จ การหรื อ นั ด หยุ ด งานได เ ท า นั้ น ซึ่ ง เป น การชอบด ว ยเหตุ ผ ล
เพราะผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังคมไทยถือเปนบุคคลผูมีวิชาชีพอันควรแก
การเคารพนับถือ ไมสมควรที่จะใหปฏิบัติตนทํานองเดียวกับลูกจางทั่วไป กรณีดังกลาวจึงไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๒) บัญญัติใหรัฐตองดําเนินตามแนวนโยบายดานกฎหมายและ
การยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่รัฐ
และโดยบุ ค คลอื่ น และต อ งอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมแก ป ระชาชนอย า งเท า เที ย มกั น ในมาตรา ๘๖
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป น กรณี ที่ รั ฐ ให ค วามคุ ม ครองการทํ า งาน
แกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ จึงมิใชเปนเรื่องที่รัฐไมดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดา นกฎหมายและการยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลใหพนจาก
การล ว งละเมิ ด ทั้ ง โดยเจ า หน า ที่ รั ฐ และโดยบุ ค คลอื่ น ดั ง นั้ น จึ ง ไม มี ข อ ความใดขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๒)
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๗) เปนบทบัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
โดยสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัด ระบบแรงงานสัมพัน ธ
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และระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางาน
ที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ที่วางหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ใชบังคับเฉพาะแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบแลว เห็นวา
พระราชบัญญัติดังกลาวมุงประสงคใหการทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนมีความเปนอิสระ
มีการกํากับติดตามโดยรัฐ และรัฐพรอมใหการสนับสนุน รวมทั้งสิทธิประโยชนอยางอื่น หลักเกณฑ
ดังกลาวจึงเปนกรณีเชนเดียวกับที่กฎหมายบัญญัติใหรัฐดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๗)
โดยมิไดเลือกปฏิบัติแตอยางใด จึงไมเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๔ (๗)
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงมีความเห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทุกบทมาตราที่ผูรองอางมา
ในคํารอง
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๕๔

เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
ความเห็น
คดี นี้ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ เสนอเรื่ อ งให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว า
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีผูรองเรียนวา
ไดรับความเดือดรอนจากการประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ทําให
ลูกจางหรือผูปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนที่เปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ตองสิ้นสุดสภาพการเปนผูประกันตน โดยไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการใด ๆ คณะกรรมการสิทธิฯ เห็นวา
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒)
และมาตรา ๘๔ (๗) จึงไดเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ จากเดิม
ที่บัญญัติวา
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“กิจการของโรงเรียนในระบบไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
การคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ําของผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
ไดมีการแกไขมาตรา ๘๖ ใหมเปน
“กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
การคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ําของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด”
บทบัญญัติของกฎหมายที่แกไขดังกลาว เพียงแตจํากัดกลุมบุคคลที่กฎหมายจะใชบังคับเทานั้น
แตยังคงหลักการตามกฎหมายเดิม ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาคดีตอไป เฉพาะในสวน
ที่เกี่ยวกับกลุมบุคคลที่ยังคงอยูในบังคับแหงมาตรา ๘๖ นี้ เชนเดิม ไดแก ผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗
เปนบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับความคุมครองและมีผลผูกพันองคกรหรือหน วยงานอื่นของรัฐ
จึ ง ไม ใ ช บ ทบั ญ ญั ติ ที่ บุ ค คลจะอ า งว า มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ ได ดั ง คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗ จึงไมมีกรณีที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖
จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ ได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติทั่วไป
ที่หามการจํากัด สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐ ธรรมนูญรับ รองไว เวน แตจะมีกฎหมายเฉพาะ
ที่ออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดไวเทาที่จําเปน
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การหามจํากัดสิทธิจึงมิไดเปน การหามโดยเด็ดขาด หากมีกฎหมายเฉพาะใหอํานาจในการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพไว สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมถูกจํากัดไดโดยผลแหงกฎหมายนั้น ๆ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติรับรอง
ความเสมอภาคของบุคคล และหามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ เปนบทบัญญัติรับรอง
ใหบุคคลมีหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน หลักประกันในการดํารงชีพ ตามที่
กฎหมายกําหนด
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๔ เปนบทบัญญัติที่รับรอง
เสรีภาพของบุคคลในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน
องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น แตสําหรับขาราชการและเจาหนาที่รัฐ การรวมกลุม ดังกลาว
ตองไมกระทบประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ
โดยมีขอยกเวนใหจํากัดสิทธิไดในกรณีเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ (๒) เปนบทบัญญัติใหรัฐ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิดและใหอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน
อยางเทาเทียมกัน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ (๗) เปนบทบัญญัติใหรัฐ
สงเสริมใหบุคคลมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคี
จัดระบบประกันสังคม และคุมครองใหผูทํางานไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรม
โดยไมเลือกปฏิบัติ
หลักการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ เปนการกําหนดเรื่อง
ประโยชน ต อบแทนของผู อํ า นวยการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ม ใ ห ใ ช ก ฎหมายว า ด ว ย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน มาบังคับ แตยังคงกําหนดใหไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
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การคุมครองแรงงาน เปนการยกเวนเฉพาะผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเทานั้น โดยให
เปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่จะเปนผูกําหนด
ถึงแมพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ จะบัญญัติมิใหนํากฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน มาใชบังคับแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา แตยังคงบัญญัติให
บุคคลดังกลาวไดรับประโยชนไมนอยกวากฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน การจํากัดสิทธิดังกลาว
จึงยัง อยูในขอบเขตแหงความจําเปนเพื่อความตอเนื่องและมั่นคงของการจัดระบบการศึกษาของชาติ
และมิไดกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของผูถูกจํากัดสิทธิ นอกจากนี้ การจํากัดสิทธิ
เฉพาะผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ก็มิใชเปนการมุงหมายใชบังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเฉพาะเจาะจง แตเปนกรณีที่ใชทั่วไปกับบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษา อันเปนวิชาชีพที่มี
ลักษณะเฉพาะที่มีผลกระทบถึงการศึ กษาของชาติ อันถือไดวาเปน ประโยชนสวนรวมของประชาชน
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ จึ ง ไม ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
พระราชบัญ ญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มิไดเปน บทบัญ ญัติในเรื่องที่
เกี่ยวกับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน หลักประกันในการดํารงชีพ จึงไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มิไดมีบทบัญญัติหามการรวมกัน
เป น สมาคม สหภาพ สหพั น ธ สหกรณ กลุ ม เกษตรกร องค ก ารเอกชน องค ก ารพั ฒ นาเอกชน
หรือหมูคณะอื่น แตการรวมตัวกันจะตองอยูภายใตกฎหมาย อันเปนการจํากัดสิทธิเชนเดียวกับขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐ จึง ไมขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๔
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มิไดมีบทบัญญัติใดที่ขัดขวางสิทธิ
เสรีภาพในการที่รัฐจะอํานวยความยุติธรรม และมิไ ดขัด ขวางการจัดประโยชนของรัฐ ยิ่ง ไปกวานั้น
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหมวดที่ ๒ สวนที่ ๕ ยังจัดตั้งกองทุนสงเคราะห
เพื่อเปน สวั สดิการและจัด การสิท ธิป ระโยชน ใหดว ย บทบัญ ญัติของพระราชบัญ ญัติโ รงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ จึงมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
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ดั ง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ จึ ง ไม ขั ด หรื อ แย ง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๕๔

เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรีย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขั ด หรื อ แยง ต อรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖ รั ฐ ธรรมนู ญ เป น กฎหมายสู ง สุ ด ของประเทศ บทบั ญ ญั ติ ใ ดของกฎหมาย กฎ
หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายทั้งปวง
มาตรา ๒๙ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว จะกระทํ า มิ ไ ด
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๔๔ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน
รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๔ บุค คลยอ มมีเ สรี ภ าพในการรวมกัน เป น สมาคม สหภาพ สหพั น ธ สหกรณ
กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แตทั้งนี้
ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจํ า กั ด เสรี ภ าพตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง จะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๘๑ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐ
และโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๘๔ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
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(๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ
และระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางาน
ที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติ
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา
บทบั ญ ญัติ แ ห ง กฎหมายใดกระทบตอ สิทธิ มนุษ ยชนและมีป ญ หาเกี่ ยวกั บ ความชอบดว ยรัฐ ธรรมนู ญ
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ฯลฯ
ฯลฯ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“โรงเรียน” หมายความวา สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนในระบบ
หรือโรงเรียนนอกระบบ ที่มิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“โรงเรียนในระบบ” หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
ฯลฯ
ฯลฯ
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการของโรงเรียนในระบบ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการของโรงเรียนในระบบ
“ผูบริหาร” หมายความวา ผูบริหารของโรงเรียนนอกระบบ
“ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในโรงเรียน
“ผูสอน” หมายความวา ผูทําหนาที่ดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ
ในโรงเรียนนอกระบบ
ฯลฯ
ฯลฯ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ฯลฯ
ฯลฯ
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“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบ
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑) สถานศึกษาที่มีนักเรียนรวมกันไมเกินเจ็ดคน
(๒) สถานศึกษาที่คณะสงฆจัดตั้ง ขึ้นโดยมี วัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษาอบรม และสั่งสอน
พระธรรมวินัย
(๓) สถานศึกษาอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงตามขอเสนอของคณะกรรมการ
มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
แตผูป ฏิบั ติง านของโรงเรียนต องไดรับ ประโยชนต อบแทนไม นอยกวา ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดว ย
การคุมครองแรงงาน
การคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา
ของผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ และมาตรา ๘๖ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“โรงเรียนนอกระบบ” หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา และใหหมายความรวมถึงศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
และสถาบันศึกษาปอเนาะ
ฯลฯ
ฯลฯ
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในโรงเรียน ไดแก ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ ผูปฏิบัติหนาที่งานแนะแนว ผูปฏิบัติหนาที่เทคโนโลยี
การศึกษา ผูปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนวัดผล ผูปฏิบัติหนาที่บริหารงานทั่วไป หรือผูปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
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มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาของโรงเรี ยนต อ งได รั บ ประโยชน ต อบแทนไมน อ ยกว า ที่ กํา หนดไว ในกฎหมายวา ด ว ย
การคุมครองแรงงาน
การคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ําของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
ความเห็น
ประเด็นเบื้องตนที่ศาลรัฐธรรมตองพิจารณากอนคือ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ มีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น
กอนที่จะพิจารณาในประเด็นหลักแหง คดี ควรที่จะพิจารณาในประเด็นปญหากรณีที่มีแกไขเพิ่ม เติม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจพิจารณาคดีตอไปได
หรือไม
พิเคราะหแลว แมวาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญไดถูกแกไขเพิ่มเติมแลวก็ตาม แตมาตรา ๘๖ ที่ถูกแกไขเพิ่มเติมยังคงมีหลักการเชนเดิม
ที่กําหนดใหย กเวน การบัง คับ ใช ต ามกฎหมายฉบับ อื่ น ไดแ ก กฎหมายวา ดว ยการคุม ครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับ ใหมใหลดจํานวนกลุมบุคคลเฉพาะผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบเทานั้นที่ไดรับการยกเวนการบังคับใชตามกฎหมายฉบับอื่นดังกลาว
ขางตน ทั้งนี้ไมรวมถึงบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่อื่นที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนการสอน เชน นักการ
คนงาน คนขับรถ พนักงานทําความสะอาด ดังนั้น ในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่อื่น ที่มิไ ด
เกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนการสอน เชน นักการ คนงาน คนขับ รถ พนักงานทําความสะอาด
ไมจําตองวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาคดีในสวนของกลุมบุคคลเฉพาะผูอํานวยการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบตอไปได
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ประเด็นหลักแหงคดีที่ศาลตองวินจิ ฉัยตอมาจึงมีวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๘๖ กระทบต อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
พิเคราะหแลวรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗
วิ นิ จ ฉั ย ไว แ ล ว ว า “...รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗ เป น บทบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง โดยเฉพาะ
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ผ ลผู ก พั น รั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี ศาล และองค ก รอื่ น ของรั ฐ
เปนหลักการทั่วไปที่หนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ ของรัฐจะตองถือปฏิบัติ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ... มาตรา ๒๗
จึ ง ไม ใ ช เ ป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห สิ ท ธิ แ ก บุ ค คลจะอ า งได ว า มี บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ” สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่ประกันความมั่นคงแหงสิทธิ การจะจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุค คลจะกระทําไดภายใตหลักเกณฑที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว คือ ตองอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดและตองกระทําเทาที่จําเปนเทานั้นและ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่ให
ความคุม ครองสิทธิแ ละเสรีภาพของชนชาวไทย โดยใหบุคคลมีความเสมอกัน ในกฎหมายและไดรับ
ความคุม ครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโ ดยไมเปน ธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แห ง ความแตกตา งในเรื่ อ งสถานะของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จ หรื อ สัง คม ฯลฯ จะกระทํ า มิ ไ ด
หลักความเสมอภาคจึงมีหลักเกณฑกวาง ๆ วา จะตองปฏิบัติตอ สิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันอยางเทาเทียมกัน
และจะตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๔ บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน
รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม
สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น
ขาราชการและเจาหนาที่ ข องรัฐ ยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชน เดียวกับ บุคคลทั่ว ไป แตทั้งนี้ตอง
ไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ
ทั้ ง นี้ ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ การจํ า กั ด เสรี ภ าพดั ง กล า วจะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
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ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๒) บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมาย
และการยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่รัฐ
และโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๗)
บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ โดยสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา
คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน
จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน
และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
สํา หรั บ พระราชบั ญ ญัติ โ รงเรีย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๘๖ เปนบทบัญญัติที่มุงประสงคใหการทําหนาที่บริหาร
และจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับติดตามจากรัฐพรอมใหการสนับสนุน
ดานเงินอุดหนุน และสิทธิประโยชนอยางอื่น โดยกําหนดใหกิจการของโรงเรียนในระบบ เฉพาะในสวน
ของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
แตผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวา
ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ซึ่งเปนกรณีที่ใหความคุมครองแกผูอํานวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบแลว นอกจากนั้น ในมาตรา ๘๖ วรรคสอง ไดบัญญัติให
การคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา
ของผูอํ า นวยการ ครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาของโรงเรี ยนในระบบ ให เ ปน ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการสง เสริม การศึ ก ษาเอกชนกํา หนด กรณี ดั ง กล าวจึ ง ยอ มไมป รากฏว ามี ก ารจํ า กัด สิ ท ธิ
และเสรีภาพ ดังนั้น จึงไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
นอกจากนี้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๖
กําหนดใหการคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ําของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด ดังนั้น หลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาว ยอมเปนกรณี
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ที่จะตองปฏิบัติตอผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ซึ่งเปนสิ่งที่มี
สาระสําคัญเหมือนกันอยางเทาเทียมกัน และจะตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไป
ตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่อื่นที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนการสอน
เชน นักการ คนงาน คนขับรถ พนักงานทําความสะอาด เปนตน ซึ่งถือวามีสาระสําคัญแตกตางจาก
ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ยังคงอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน ดังนั้น หากไมปรากฏวามีการออกระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เพื่ออนุวัตรการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๖
ทําใหสิทธิป ระโยชนแ กผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบไมไ ดรั บ
การดูแล ยอมมิใชเปนกรณีเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แตอยางใด และหากระเบียบ
ที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด ไดมีการกําหนดในเรื่องหลักประกันความปลอดภัย
และสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะ
การทํางานไวแลว จึงไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ นอกจากนี้การที่พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๖ กําหนดใหกิจการของโรงเรียนในระบบ
เฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดว ย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทนเทานั้น ก็มิไดหมายความวาผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบจะไมมีเสรีภาพในการรวมกัน
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น ดังนั้น
จึงไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔
การที่รัฐ ใหความคุม ครองการทํางานแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรี ย นในระบบ มิ ใ ช เป น เรื่อ งที่รั ฐ ไมดํ า เนิน การตามแนวนโยบายด านกฎหมายและการยุ ติธ รรม
โดยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่รัฐ และโดยบุคคลอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๒) และการที่มีการวางหลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาว ยอมเปนกรณี
ที่ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายได กํ า หนดให รั ฐ ดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๘๔ (๗) อั น เป น
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ที่ตองการคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกัน ไดรับคาตอบแทน
สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติแตอยางใด ดังนั้น จึงไมมีขอความใดขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
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ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวาพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๘๖ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ
ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในระบบ ไมขัด หรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๕๔

เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรีย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขั ด หรื อ แยง ต อรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
ความเห็น
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ อยู ใ นหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑ บททั่วไป เปนบทบัญญัติทั่วไปที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญรับรอง ซึ่งเกี่ยวกับมาตรา ๒๗ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗
วินิจ ฉัยไวแ ลว ว า “... รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗ เปน บทบั ญ ญัติ ทั่ว ไปที่ เกี่ ยวกั บ สิ ทธิแ ละเสรี ภาพ
ที่รฐั ธรรมนูญรับรองไว หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง โดยเฉพาะคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ เปนหลักการทั่วไป
ที่หนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ ของรัฐจะตองถือปฏิบัติ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ ... มาตรา ๒๗ จึงไมใช
บทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห สิ ท ธิ แ ก บุ ค คลจะอ า งได ว า มี บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมวินิจฉัยตามบทมาตราดังกลาว...” ฉะนั้น จึงไมมีกรณีที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ได
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ก็อยูในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑
บททั่วไป เชนกัน เปนบทบัญญัตทิ ี่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยวรรคหนึ่ง บัญญัติไววา
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบั ญ ญัติ แ หง กฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่ รัฐ ธรรมนูญ นี้กํา หนดไวแ ละเทา ที่จํา เปน เทา นั้น และจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได วรรคสองบัญญัติไววา กฎหมายตามวรรคหนึ่ง
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ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย และวรรคสาม
บัญญัติไววา บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ จึงเปนบทบัญญัติที่ประกันความมั่นคง
แหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระทําไดเฉพาะภายใตหลักเกณฑ
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวเทานั้น
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ เปนเพียงบทบัญญัติที่กําหนดให
กิจการของโรงเรียนในระบบ เฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไมอยูภายใต
บังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
จะตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ซึ่งเปน
กรณีที่ใหค วามคุม ครองแกผูอํา นวยการ ครู และบุคลากรทางการศึ กษาของโรงเรียนในระบบแล ว
นอกจากนั้น มาตรา ๘๖ วรรคสอง ไดบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองการทํางาน โดยจัดใหมีคณะกรรมการ
คุมครองการทํางานและประโยชนต อบแทนขั้น ต่ําของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในระบบใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด กรณีดังกลาว
ยอมไมปรากฏวามีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ดังนั้น พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ จึงไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๒
ความเสมอภาค เป น บทบัญ ญัติ ที่ ให ค วามคุ ม ครองสิ ทธิ แ ละเสรี ภาพของชนชาวไทย โดยให บุค คล
มีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุค คลเพราะเหตุแ ห ง ความแตกตางในเรื่ องถิ่น กําเนิ ด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได
หลักเรื่องความเสมอภาคนั้น มีหลักเกณฑกวาง ๆ อยูวาจะต องปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญ
เหมือนกันอยางเทาเทียมกัน และจะตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไปตามลักษณะ
ของเรื่องนั้น ๆ
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ปญหาก็คือวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ซึ่งกําหนดใหกิจการ
ของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตองไดรับ
ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน โดยไมรวมถึงบุคคล
ซึ่ง ปฏิ บั ติห น า ที่ อื่น ที่ มิ ไ ดเ กี่ ย วขอ งโดยตรงกั บการเรีย นการสอน เช น นั ก การ คนงาน คนขั บ รถ
พนักงานทําความสะอาด เปนตน กรณีเชนนี้เปนการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความมุงหมายใหการทํา
หนาที่บริหารและจัดการการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระตามสมควร โดยมีการกํากับติดตาม
จากรัฐ โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชนอยางอื่น การที่พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหมีการคุมครองการทํางาน โดยจัดใหมีคณะกรรมการคุมครอง
การทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ในระบบใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด ซึ่งตางไปจากกรณีของบุคคล
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนการสอน เชน นักการ คนงาน คนขับรถ พนักงาน
ทําความสะอาด เปนตน ที่ยังคงอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน เปนกรณีที่ปฏิบัติตอ
สิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันอยางเทาเทียมกัน และปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไป
ตามลักษณะของเรื่อง จึงไมเปนการเลือกปฏิบัติ จึงเห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๔ อยู ใ นหมวด ๓ สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทย ส ว นที่ ๖
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เปนบทบัญญัติใหบุคคลมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัย
และสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพน
ภาวะการทํางาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ แลว เห็นวา ไดกําหนดใหมีการคุมครองการทํางาน โดยจัดใหมีคณะกรรมการคุมครอง
การทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ในระบบใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด จึงเปนกรณีที่มีการกําหนด
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หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวาง
การทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางานไวแลว จึงเห็นวา ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ อยูในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๑
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม โดยบัญ ญัติใหบุ คคลยอมมีเ สรีภาพในการรวมกัน เปน สมาคม
สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แตทั้งนี้
ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจํากัดสิทธิเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะกระทํามิไ ด เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ แลวเห็นวา เปนกรณี
ที่กําหนดใหกิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน เทานั้น แตไมไดหมายความวา ผูปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในระบบจะไมมีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ จึงเห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔
รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๘๑ (๒) อยู ใ นหมวด ๕ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ส ว นที่ ๕
แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ซึ่งบัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมาย
และการยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐ
และโดยบุ ค คลอื่ น และต อ งอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมแก ป ระชาชนอย า งเท า เที ย มกั น เมื่ อ พิ จ ารณา
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ แลวเห็นวา เปนกรณีที่รัฐใหความคุมครอง
การทํางานแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ มิใชเปนเรื่องที่รัฐ
ไมดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ใหพนจากการลวงละเมิดทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่นแตอยางใด ดังนั้น พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๒)
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สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๗) ก็อยูในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเชนกัน
โดยอยูในสวนที่ ๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ซึ่งบัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
โดยสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและ
ระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางาน
ที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ แลวเห็นวา มาตราดังกลาวได
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ใชบังคับเปนการเฉพาะแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในระบบ โดยพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความมุงหมายใหการทําหนาที่
บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระตามสมควร โดยมีการกํากับติดตามจากรัฐ
โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชนอยางอื่น ดังนั้น หลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาว
ยอมเปนกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายไดกําหนดใหรัฐดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๗)
โดยไมเลือกปฏิบัติ ดังนั้น พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ จึงไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๗)
จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๕๔

เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
ความเห็น
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนบททั่วไป โดยมาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติรับรองวา
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
และหนวยงานของรัฐ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมิไดมีขอความที่เปนการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ในเรื่องใดโดยเฉพาะ จึงไมอาจมีบทบัญ ญัติแ หงกฎหมายใด รวมทั้งพระราชบัญ ญัติโรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ที่จะขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ได
สวนในประเด็นวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ หรื อไม นั้น เห็น ว า เจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรากฏตามเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนีว้ า
“โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติกําหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ใหมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ใหมคี วามเปนอิสระ ... นอกจากนี้ เพื่อใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุน
ดานเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชนอยางอื่น ...” โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับโรงเรียนไว
๒ ระบบ คือ โรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ สําหรับบทบัญญัติมาตรา ๘๖ อันเปนประเด็น
แหงคดีนี้เปนบทบัญญัติอยูในหมวด ๒ โรงเรียนในระบบ สวนที่ ๖ วาดวยการคุมครองการทํางาน
โดยบัญญัติใหกิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
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ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดว ยการคุมครองแรงงาน
ตลอดจนการคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ําใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด บทบัญญัติมาตรา ๘๖ ดังกลาวไดถูกแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคในการแกไขดังปรากฏ
ตามเหตุผลในการประกาศใชวา “... ประกอบกับ บทบัญญัติในสว นของการประกันสังคมไดกําหนด
ครอบคลุมบุคคลซึ่งมิไดมีห นาที่ห ลักดานการสอนหรือสนับ สนุนการศึกษาสมควรปรับปรุง บทบัญ ญัติ
ในเรื่องดังกลาวใหเหมาะสมเพื่อประโยชนแกการจัดการศึกษาและการพัฒนาของโรงเรียนเอกชน อันจะมี
ผลใหนักเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ...” เมื่อพิจารณาเจตนารมณดังกลาวแลวเห็น ไดวา
มาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดกลุมบุคคล
ที่จะไดรับการยกเวนจากการนํากฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน มาใชบังคับ โดยกําหนดเงื่อนไข
อันเปนหลักประกันที่สําคัญใหแกกลุมบุคคลนั้นวา ตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน อีกทั้งใหมีการคุมครองการทํางานและใหมีคณะกรรมการคุมครอง
การทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของกลุมบุคคลดังกลาว การที่มาตรา ๘๖ บัญญัติไวเชน นี้
เพื่อใหการบริห ารและการจัด การศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เปน โรงเรียนในระบบมีความเปนอิสระ
อันกอใหเกิดประโยชนแกการจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนเอกชน ทําใหนักเรียนซึ่งเปนกลุมเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น อันสงผลดีตอระบบการจัดการศึกษาของประเทศ
ในภาพรวม การกําหนดกลุมบุคคลขึ้นมามีวัตถุประสงคเพื่อไมใหกลุมบุคลากรที่ทํางานอยูในโรงเรียน
ในระบบทั้งหมดซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนการสอน หรือสนับสนุนการศึกษา
ตองไดรับผลกระทบในสวนการประกันสังคมจากการยกเวนการใชบังคับกฎหมายทั้งสี่ฉบับ จึงกําหนดกลุม
บุคลากรที่เกี่ยวของไวเปนการเฉพาะอันไดแก ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเทานั้น ทั้งนี้
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บัญญัติใหยกเวนการนํากฎหมายบางฉบับมาใชบังคับเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของกฎหมายในทํานองเดียวกัน นี้มีใชบังคับอยูหลายฉบับ อาทิเชน พระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ ที่บัญญัติใหกิจการขององคการมหาชนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย
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การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผูอํานวยการ เจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนตองไดรับประโยชนตอบแทน
ไม น อ ยกว า ที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยการคุ ม ครองแรงงาน กฎหมายว า ด ว ยการประกั น สั ง คม
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน หรือพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖
ที่บัญญัติใหกิจการของกองทุนไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
เปนตน จึงเห็นไดวา บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ อันเปน
ประเด็นแหงคดีนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญรับรองไวเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพไววากระทําได
กลาวคือ เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับบุคคลตามที่บัญญัติไวเปนการทั่วไป และจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
เท า ที่ จํ า เป น เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องกฎหมาย ไม ก ระทบกระเทื อ นต อ สาระสํ า คั ญ ของสิ ท ธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว โดยเฉพาะสิทธิของบุคคลในการไดรับหลักประกันความปลอดภัย
และสวัสดิภาพในการทํางานตามมาตรา ๔๔ และเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ
สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่นตามมาตรา ๖๔
โดยเฉพาะเสรีภาพตามมาตรา ๖๔ ซึ่งไดบัญญัติรับรองไววาการจํากัดเสรีภาพดังกลาวกระทําไดตองเปนไป
เพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชนอันเปนวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ และเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ใชบังคับกับบุคคลตามที่บัญญัติไวอยางเสมอกันในกฎหมาย และใหไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน อีกทั้ง ไมไ ดเปน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอบุคคลตามที่อาง
แตอยางใด ดังนั้น พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ จึงไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔
สวนประเด็นที่วา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๒)
และมาตรา ๘๔ (๗) ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานกฎหมายและการยุติธรรม
รวมทั้งดานเศรษฐกิจ หรือไม นั้น เห็นวา เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัตินี้
ที่กําหนดกลุมบุคคลที่จะไดรับการยกเวนจากการนํากฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสั ม พั น ธ กฎหมายวา ด ว ยการประกั น สัง คม และกฎหมายว า ดว ยเงิ น ทดแทน มาใช บัง คั บ
เพื่อไมใหกลุมบุคลากรที่ทํางานอยูในโรงเรียนในระบบทั้งหมดซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับ
การเรียนการสอนหรือสนับสนุนการศึกษา ตองไดรับผลกระทบในสวนการประกันสังคมจากการยกเวน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

การใชบังคับกฎหมายทั้งสี่ฉบับ โดยกําหนดเงื่อนไขอันเปนหลักประกันที่สําคัญใหแกกลุมบุคคลที่ไดรับ
การยกเวนไววา ตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
อีกทั้งใหมีการคุมครองการทํางานและใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา
ของกลุ ม บุ ค คลแล ว จึ ง เห็ น ได ว า บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วเป น การกํ า หนดให มี ม าตรการคุ ม ครองสิ ท ธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวแลว ไมไดเปนการขัดตอแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ดานกฎหมายและการยุติธรรมในสวนที่วาดวยการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด
และการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน และไมไดเปนการขัดตอแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐดานเศรษฐกิจในสวนที่วาดวยการจัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคา
อยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติตามที่อางไว
แตอยางใด ดั งนั้น พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ จึง ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖
ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๕๔

เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรีย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขั ด หรื อ แยง ต อรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
ความเห็น
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนารมณใหการทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับติดตาม โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน
และใหสิทธิประโยชนอื่น ๆ
สําหรับมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการแกไขเพิ่มเติม
ยังมีหลักการเชนเดิมแตใหลดจํานวนกลุมบุคคลเฉพาะผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรี ยนในระบบเทา นั้ น ที่ไ ด รับ การยกเว น การบั ง คั บ ใช ต ามกฎหมายว าด ว ยการคุ ม ครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
สว นบุ ค คลซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ มิ ไ ด เ กี่ ย วขอ งโดยตรงกั บ การเรี ย นการสอน เช น นั ก การ คนงาน
คนขับรถ พนักงานทําความสะอาด เปนตน ยังคงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายอื่นอยู
คดีคงมีปญหาที่ตองวินิจฉัยตามประเด็นที่ไดกําหนดไวแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายทั้งปวง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับ แกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัด อุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๔๔ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิการในการทํางาน
รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๔ บุค คลย อมมีเ สรี ภาพในการรวมกัน เป น สมาคม สหภาพ สหพั น ธ สหกรณ
กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แตทั้งนี้
ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

มาตรา ๘๑ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและ
โดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๘๔ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ
และระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางาน
ที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
พิเคราะหแ ล ว เห็น วารั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗ มิ ใช เ ปน บทบัญ ญัติที่ ใหสิ ทธิแ กบุค คลใด
จะอางไดวา มีบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนเพียงบทบัญญัติที่กําหนดใหกิจการโรงเรียนในระบบ ไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูปฏิบัติงานของโรงเรียน ตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวา
ที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยการคุ ม ครองแรงงาน ซึ่ ง เป น กรณี ใ ห ค วามคุ ม ครองแก ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
ของโรงเรียนในระบบแลว นอกจากนั้นในมาตรา ๘๖ วรรคสอง ไดบัญญัติใหการคุมครองการทํางาน
การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของผูปฏิบัติงานของโรงเรียน
ในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๓๐ วาดวยความเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติจะกระทํามิได มาตรา ๔๔ เปนเรื่องหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพการทํางาน
รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน มาตรา ๖๔
วาดวยเสรีภาพในการรวมกันเปนหมูคณะ มาตรา ๘๑ (๒) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ให พ น จากการล ว งละเมิ ด และต อ งอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมอย า งเท า เที ย มกั น และมาตรา ๘๔ (๗)
บัญ ญั ติ ว า ด ว ยสง เสริ ม การทํ างาน คุ ม ครองแรงงานฯ โดยไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ เห็ น ว าพระราชบั ญ ญั ติ
โรงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มี ค วามสอดคล อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และตรงกั น ข า ม
กลับสงเสริมใหโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพดีขึ้น คุมครองผูปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ดวยเหตุดังที่ไดวินิจฉัยมาแลว จึงมีความเห็นวาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
นายนุรกั ษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๕๔

เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรีย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขั ด หรื อ แยง ต อรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิแ ละเสรีภาพของชนชาวไทย
โดยมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙ อยูในสวนที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทยตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย แตบทบัญญัติ
มาตรา ๒๗ มิไดมีขอความใดที่รับรองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากสิทธิ
และเสรีภาพที่เปนเรื่องเฉพาะมีบัญญัติอยูในมาตราอื่นของรัฐธรรมนูญนี้แลว จึงไมอาจอางหรือโตแยงวา
บทบัญญัติใดหรือกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ได รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ คุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทย การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนและการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งนี้ ตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการ
ตรากฎหมายนั้นดวย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ อยูในสวนที่ ๒ ความเสมอภาค เปนบทบัญญัติที่ให

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

การรับรองวาบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมฯ จะกระทํามิได รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔
อยูในสว นที่ ๖ สิทธิแ ละเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยใหการรับ รองสิทธิของบุคคลที่จะไดรับ
หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวาง
การทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ อยูใน
สวนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม โดยใหการรับรองเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม
สหภาพ สหพันธฯ การจํากัดเสรีภาพ ดังกลาว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีข องประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๔ อยูในหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยมาตรา ๘๑
อยูในสวนที่ ๕ แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม มาตรา ๘๑ (๒) บัญญัติใหรัฐดําเนินการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น
และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ อยูในสวนที่ ๗
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ มาตรา ๘๔ (๗) บัญญัติใหรัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา
คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน
จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน
และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเหตุผลในการประกาศใช คือ เพื่อปรับปรุง
แกไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจากกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติไดกําหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหมีฐานะ
เปนนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อทําหนาที่บริหารและจัดการการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมี
ความเป น อิ สระโดยมี ก ารกํ า กับ ติ ด ตาม การประเมิน คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาเช น เดีย วกั บ
สถานศึกษาของรัฐ นอกจากนี้ เพื่อใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุน
ดานเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชนอยางอื่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหแกสถานศึกษา
ของเอกชน โดยพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบดวย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนกรรมการโดยตําแหนง
และกรรมการอื่น จํานวนหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับ การเสนอนโยบายเกี่ยวกับ การศึกษาเอกชน
การพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียน ครู ผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ กําหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน กําหนดมาตรการชวยเหลือ
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โรงเรี ย น ครู ผู ส อนและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ นโยบายที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ออกระเบียบเกี่ยวกับการวินิจฉัยการรองทุกขและการคุมครองการทํางาน ออกระเบียบ
เกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ การรับอุทธรณ วิธีพิจารณาอุทธรณและกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ เปนตน
พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหมีการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ซึ่งหมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษา
โดยกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปน
เงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาแนนอน โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
ตราสารจัดตั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน กําหนดใหโรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิ
มีอาํ นาจหนาที่เกี่ยวกับการออกระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของโรงเรียนในระบบ ใหความเห็นชอบนโยบาย
และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ พิจารณาคํารองทุกขของครู ผูปกครอง นักเรียน เปนตน
กฎหมายกําหนดใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้งผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ
โรงเรียนในระบบและอาจแตงตั้งรองผูอํานวยการคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการ
มอบหมายก็ได โดยผูอํานวยการมีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลงานดานวิชาการของโรงเรียนในระบบ
แตงตั้งและถอดถอนครู บุคลากรทางการศึกษาและเจาเหนาที่ของโรงเรียนตามระเบียบที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เปนตน กฎหมายกําหนดให
โรงเรียนในระบบจัดใหมีครู ซึ่งหมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน
และสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในโรงเรียน และจัดใหมีบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งหมายความวา
ผูสนับสนุนการศึกษา ซึ่งทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในโรงเรียน ไดแก ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ ผูปฏิบัติหนาที่งานแนะแนว
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ผูปฏิบัติหนาที่เทคโนโลยีการศึกษา ผูปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนวัดผล ผูปฏิบัติหนาที่บริหารงานทั่วไปหรือ
ผูปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด โดยตองจัดใหมีอยางเพียงพอ
แกการจัดการศึกษาและมีจํานวนที่เหมาะสมกับนักเรียน นอกจากนี้พระราชบัญญัติดังกลาวยังบัญญัติใหมี
กองทุน สง เสริม โรงเรียนในระบบขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการโดยมีวัต ถุประสงคเพื่ อเปนทุน หมุน เวียน
สําหรับการใหกูยืมเงินแกโรงเรียนในระบบ กําหนดใหมีกองทุนสงเคราะหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเคราะหผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมถึงการจายเปนเงินทุนเลี้ยงชีพ
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน การสงเสริมการออมทรัพยใหแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสงเงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนสงเคราะห ซึ่งเปนผลใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสงเคราะห
และมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงานตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗
และมาตรา ๗๘ นอกจากนี้ในกรณีที่ผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาประสบอันตราย
เนื่องจากปฏิบัติหนาที่หรือทํางานใหแกโรงเรียนในระบบ กฎหมายกําหนดใหจายเงินสวัสดิการสงเคราะห
เปนเงินคาตอบแทนหรือคาฟนฟูสมรรถภาพ
สําหรับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ซึ่งตอมาไดมีการยกเลิก
มาตรา ๘๖ เดิมและใหใชความใหมแทน โดยพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ ในวั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไปแลว เห็นวา มาตรา ๘๖ ที่แกไขเพิ่มเติมใหมยังคงหลักการเดิม
ดังนั้น จึงพิจารณาและวินิจฉัย มาตรา ๘๖ ที่แกไขเพิ่มเติมนั้นได มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา กฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตองไดรับ
ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน” วรรคสองบัญญัติวา
“การคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา
ของผูอํ า นวยการ ครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาของโรงเรี ยนในระบบ ให เ ปน ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกําหนด” พิจารณาแลว เห็น วา ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรี ย นในระบบตามพระราชบัญ ญั ติโ รงเรี ย นเอกชนฯ มี ส ถานะเป น ลู กจ า งของโรงเรีย นในระบบ
โดยหลักยอมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
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กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยการเงินทดแทน แตโดยที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนฯ
เปนกฎหมายเฉพาะและมีบทบัญญัติที่ใหความคุมครองผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาอยูแลว
ไมวาจะเปนเรื่องของการจัดใหมีกองทุนสงเคราะห เพื่อสงเคราะหผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
การจายเปนเงินทุนเลี้ยงชีพ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน การสงเสริมการออมทรัพย การจายเงิน
สวัสดิการสงเคราะห และมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงาน รวมทั้งมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน
หรือคาฟนฟูสมรรถภาพในกรณีที่ประสบอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่หรือทํางานใหแกโรงเรียนในระบบ
ซึ่งเปนการใหความคุมครองในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน นอกจากนี้ บทบัญญัติ มาตรา ๘๖ ก็มีหลักประกัน
ใหผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวา
ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ซึ่งบังคับใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ออกระเบียบตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับการยกเวนไมอยูภายใตบังคับกฎหมาย
ว า ด ว ยแรงงานสั ม พั น ธ นั้ น เนื่ อ งจากการจั ด การศึ ก ษาเป น บริ ก ารสาธารณะที่ เ ป น หน า ที่ ข องรั ฐ
วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษามีความรูความสามารถในการดํารงชีวิตประจําวันและใชเปน
คุณสมบัติและคุณวุฒิในการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา และเมื่อรัฐมอบหมายใหเอกชนจัดทํา
บริการสาธารณะดังกลาวแทนรัฐ เอกชนซึ่งทําหนาที่นั้นจึงเปนเสมือนตัวแทนของรัฐในการจัดทําบริการ
สาธารณะดังกลาว และการจัดทําบริการสาธารณะจําเปนตองมีการดําเนินการตอเนื่อง หากตองอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเจรจาตอรองเกี่ยวกับ
สภาพการจาง และการทํางาน มีการนัดหยุดงาน หรือการปดงานงดจางแลว ยอมมีผลกระทบตอการ
ใหบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖
จึงมิไดจํากัดสิทธิของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ และใหความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันโดยมิไดมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ และมิ ไ ด จํ า กั ด สิ ท ธิ ข องบุ ค คลตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๔
เพราะพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได ใ ห สิ ท ธิ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั น นั้ น แล ว
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มิไดจํากัดเสรีภาพในการรวมตัวกัน
ของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ เพียงแตมิใหอยูภายใต
บังคับกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธเพื่อมิใหมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาอันเปนบริการสาธารณะ
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ที่ตองการความตอเนื่องและมีความสําคัญตอประชาชน และมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๒)
และมาตรา ๘๔ (๗)
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๕๔

เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
ความเห็น
ระหวางที่ค ดีอยูร ะหวางการพิจารณาของศาลไดมีการแกไ ขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ โดยไดต ราพระราชบัญ ญัติโ รงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผลบังคับใชตงั้ แตวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
ซึ่ ง ในการวิ นิ จ ฉั ย คดี ศ าลจํ า ต อ งพิ จ ารณาเนื้ อ หาของบทบั ญ ญั ติ ที่ แ ก ไ ขใหม แ ละมี ผ ลบั ง คั บ ใช แ ล ว
โดยมาตรา ๘๖ บัญญัติวา
“กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
การคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ําของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ทั้ง นี้ การแกไ ขบทบัญญัติดัง กลาวมีเหตุผลประกอบการแกไ ขวา เพื่อกําหนดกลุมบุคคลที่
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคมใหมีความชัดเจน โดยมิไดรวมถึงบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนการสอน เชน นักการ คนงาน คนขับรถ พนักงานทําความสะอาด
เปนตน
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ผลของการแกไ ขดังกลาวทําใหบุคลากรในโรงเรียนเอกชน สามารถดําเนิน การสงเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมตอไป โดยใหนับระยะเวลาในการสงเงินสมทบตอเนื่องกับระยะเวลาที่ไดสงมาแลว
และใหมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคมได ดังนี้
๑) โรงเรียนในระบบที่มิใชโรงเรียนนานาชาติ ไดแก บุคคลที่ไมไดทําหนาที่หลักดานการเรียน
การสอน คือ คนงานตาง ๆ เชน คนสวน คนขับรถ คนทําความสะอาด
๒) โรงเรี ย นนานาชาติ ได แ ก บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เฉพาะผู ที่ เ คยเป น ผู ป ระกั น ตน
ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และสงเงินสมทบ และบุคคลซึ่งไมได
ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอน ไดแก คนงานตาง ๆ เชน คนสวน คนขับรถ คนทําความสะอาด
๓) โรงเรียนนอกระบบและโรงเรียนในระบบ ไดแก ผูปฏิบัติงานทุกคน
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติทั่วไปที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ที่รฐั ธรรมนูญรับรองไว หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง โดยเฉพาะคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ เปนหลักการทั่วไป
ที่หนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ ของรัฐจะตองถือปฏิบัติ จึงไมใชเปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกบุคคลจะอางไดวา
มีบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ได
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่ประกันความมั่นคงแหงสิทธิ การจะจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลจะกระทําไดตองอยูภายใตหลักเกณฑที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว คือ ตองอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนด และตองกระทําเทาที่จําเปนเทานั้นและ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได สวนพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนบทบัญญัติ
ที่กําหนดใหกิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดว ยการคุมครองแรงงาน
ซึ่งเปนกรณีที่ใหความคุมครองแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบแลว
นอกจากนั้นมาตรา ๘๖ วรรคสอง ยังไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางาน เพื่อคุมครองการทํางาน
และประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
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ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนดไว กรณีจึงมิใชเปนการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่เกินสาระสําคัญแหงสิทธิ จึงไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
โดยใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสัง คม ฯลฯ จะกระทํามิ ไ ด เรื่องหลัก ความเสมอภาคมีห ลักเกณฑวา จะตอ งปฏิบัติ ตอสิ่ง ที่ มี
สาระสําคัญเหมือนกันอยางเทาเทียมกัน และจะตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไป
ตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ
เมื่อไดพิจารณาจากพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหผูปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมี ๒ ประเภทใหญ ๆ ไดแก ๑) ผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ ๒) ผูปฏิบัติงานของ
โรงเรียนนอกระบบ แตในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใหใชบังคับ
เปนการเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประกอบกับ
ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๔ กําหนดใหมีกองทุนสงเคราะหเปนนิติบุคคล
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหผูอาํ นวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เทานั้น โดยมิไดรวมถึงบุคคล
ซึ่ง ปฏิ บั ติห น า ที่ อื่น ที่ มิ ไ ดเ กี่ ย วขอ งโดยตรงกั บการเรีย นการสอน เช น นั ก การ คนงาน คนขั บ รถ
พนักงานทําความสะอาด เปนตน ดวยเหตุที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มุงประสงค
ใหการทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนมีความเปนอิสระโดยมีการกํากับติดตามจากรัฐ
พรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชนอยางอื่นและในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
กําหนดใหการคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา
ของผูอาํ นวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด ดังนั้น หลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาว ยอมเปนกรณีที่จะตองปฏิบัติตอ
ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ซึ่งเปนสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกัน
อยางเทาเทียมกัน และจะตองปฏิบัติตอบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่อื่นที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนการสอน
เช น นั ก การ คนงาน คนขั บ รถ พนั ก งานทํ า ความสะอาด ซึ่ง เป น สิ่ ง ที่ มีส าระสํ า คั ญ แตกต า งกั น
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ใหแตกตางกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ แตยังคงอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
บทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึ ง เป น ไปตามหลั ก ความเสมอภาค
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรบั หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อไดพิจารณาจากพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดใหการคุมครองการทํางาน การจัดใหมี
คณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด
ดังนั้น ยอมเปนกรณีที่ไดมีการกําหนดในเรื่องหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน
รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางานไวแลวจึงไมมี
ขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ
สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แตทั้งนี้
ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน และความตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แลวเห็นวาเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดให
กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไมอยูภายใตบังคับ
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กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธเทานั้น แตก็ไมไดหมายความวา
ผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนในระบบจะไมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ
องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะแตอยางใด ผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนในระบบยังมี
เสรีภาพในการรวมตัวกันเปนกลุมหรือองคกรดังกลาวได บทบัญญัติของมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๒) บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและ
การยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐ
และโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกรณีที่รัฐใหความคุมครองการทํางานแกผูอํานวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ มิใชเปนเรื่องที่รัฐไมดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมาย
และการยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐ
และโดยบุคคลอื่น จึงไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๒)
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๔ (๗) บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
โดยสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและ
ระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางาน
ที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ใชบังคับเปนการเฉพาะ
แกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ซึ่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มุงประสงคใหการทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระ
โดยมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามโดยรั ฐ พร อ มให ก ารสนั บ สนุ น ด า นเงิ น อุ ด หนุ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน อ ย า งอื่ น
หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขดั ง กล า วย อ มเป น กรณี ที่ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายได กํ า หนดให รั ฐ ดํ า เนิ น การ
ตามรัฐธรรมนูญ โดยไมเลือกปฏิบัติแตอยางใด ดังนั้น จึงไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๔ (๗)

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

อาศั ยเหตุ ผลดัง กล าวขา งต น จึ ง วิ นิจ ฉัย วา พระราชบั ญ ญั ติโ รงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒)
และมาตรา ๘๔ (๗)
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๕๔

เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ประเด็นวินิจฉัย มีประเด็นวินิจฉัยตามคํารอง ดังนี้
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรีย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขั ด หรื อ แยง ต อรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
ความเห็น
ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ รัฐสภาไดตราพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ ง มี ผ ลใช บั ง คับ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๐ มิ ถุน ายน ๒๕๕๔ โดยมาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดยกเลิกความในมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอํานวยการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอํานวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน
การคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ําของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด”
มีประเด็นพิจารณาในเบื้องตนวา บทบัญญัติมาตรา ๘๖ ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังคงหลักการเดิมของมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปญหาความชอบด วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว หรือไม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ บัญญัติใหกิจการของ
โรงเรียนในระบบไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูปฏิบัติงานของโรงเรียนตองไดรับ
ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๘๖
แหง พระราชบัญญั ตินี้ ได บัญญั ติใ หผูป ฏิบัติ ง านของโรงเรีย นในระบบไมวา จะเปน ผู อํานวยการ ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานอื่นที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนการสอน เชน นักการ
ภารโรง คนขับรถ พนักงานทําความสะอาด เปนตน ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายดังที่กลาวมาแลว
สวนบทบัญญัติมาตรา ๘๖ ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ไดแบงผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ไดแก ผูอํานวยการ
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ซึ่ ง เป น ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นการสอน เช น ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
บรรณารักษ ผูปฏิบัติหนาที่งานแนะแนว ผูปฏิบัติหนาที่เทคโนโลยีการศึกษา เปนตน ไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน และประเภทที่สอง ไดแก ผูปฏิบัติงานอื่นที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับ
การเรียนการสอน เชน นักการ ภารโรง คนขับรถ พนักงานทําความสะอาด เปนตน ยังอยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายดังที่กลาวมาแลว ซึ่งผูปฏิบัติงานประเภทที่สองไดรับการแกไขปญหาที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว ส ว นผู ป ฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย นในระบบเฉพาะส ว น
ผู อํ า นวยการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๘๖ ที่ แ ก ไขเพิ่ มเติ มโดย
พระราชบั ญญั ติ โ รงเรี ยนเอกชน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ยั งมี หลั กการเช นเดี ยวกั บ มาตรา ๘๖
แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจวินิจฉัยคดีดังกลาวตอไป
และกําหนดประเด็นวินิจฉัยดังนี้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรงเรี ย นเอกชน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒)
และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ เปนบทบัญ ญัติที่รับ รองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ของประชาชน สวนมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๔ เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับแนวนโยบายของรัฐที่ตอง
สงเสริมทางดานกฎหมายและการยุติธรรมและเศรษฐกิจใหกับประชาชน โดยมีหลักการสรุปได ดังนี้
มาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ไดรับการรับรอง
โดยกฎหมายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น มีผลผูกพันโดยตรงตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ดังนั้น การตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย
และการตีความกฎหมาย ทุกองคกรมีห นาที่ตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญ
และคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดใหการรับรองแลว
มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยวางหลักการ
ประกัน ความมั่นคงแหงสิทธิแ ละเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ รับ รอง กลาวคือ การจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพ
ของประชาชนนั้นตองกระทําโดยอาศัยอํานาจของบทบัญญัติแหงกฎหมาย คือ ตองมีกฎหมายใหอํานาจ
จึงจะกระทําได และตองเปนไปเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว คือ ตองเปนเรื่องที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ใหกระทําได ตองกระทําเทาที่จําเปน คือ ใหทําไดเทาที่จําเปนเทานั้นจะทําเกินความจําเปนมิได และตอง
ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพที่จะจํากัดนั้น คือ การจํากัดนั้นตองไมถึงขนาดที่ทําให
การใชสิทธิและเสรีภาพนั้นกระทํามิได
มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติใหหลักประกันเรื่องความเสมอภาค กลาวคือ บุคคลยอมมีสิทธิ
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน การกระทําใด ๆ ของรัฐ รวมทั้งการออกกฎหมายนั้นตองใชบังคับ
เปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
และหากมีการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมยอมใชบังคับมิได
มาตรา ๔๔ เปนบทบัญญัติที่ใหหลักประกันความปลอดภัยในการทํางาน กลาวคือ บุคคลทุกคน
มีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน ตลอดจนมีหลักประกันในการดํารงชีพ
ทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนจากการทํางาน ทั้งนี้โดยเปนไปตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
มาตรา ๖๔ เปนบทบัญญัติที่ใหเสรีภาพในการรวมกลุมของบุคคล กลาวคือ บุคคลทุกคน
มีเ สรีภ าพในการรวมกลุ ม เปน สมาคม สหภาพ สหพั น ธ สหกรณ กลุม เกษตรกร องค ก รเอกชน
องคการพัฒนาเอกชน และรวมถึงการรวมกลุมของขาราชการ โดยจะมีการจํากัดเสรีภาพในการรวมกลุมมิได
เวนแตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อประโยชนของสวนรวม ความสงบเรียบรอยของประชาชน
หรือการปองกันการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจ
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มาตรา ๘๑ (๒) เปนบทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม กลาวคือ
รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การตามแนวนโยบายด า นกฎหมายและการยุ ติ ธ รรม โดยคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของบุคคลใหพนจากการกระทําอันเปนการลวงละเมิดโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และตอง
อํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
มาตรา ๘๔ (๗) เปนบทบัญญัติเรื่องแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ กลาวคือ รัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็ก
และสตรี และจัดระบบแรงงานสัมพันธ
สวนพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงคใหการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนใหมีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารเพื่อทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เชน เดียวกั บสถานศึกษาของรัฐ ตามกฎหมายวาดว ยการศึกษาแหง ชาติ รวมทั้ง ใหเอกชนมีสว นรว ม
ในการจัดการศึกษา โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน ดานสิทธิประโยชน และดานวิชาการ
ใหแกสถานศึกษาเอกชน การที่บทบัญญัตมิ าตรา ๘๖ ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ใหกิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะสวนผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
และใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ําทําหนาที่คุมครองแรงงานและ
สิทธิประโยชนของบุคคลดังกลาว โดยประโยชนตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ตองไมนอยกวาที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานนั้น เนื่องจากการจัดการศึกษาเปนการบริการสาธารณะประเภทหนึ่ง
ที่รัฐตองดําเนินการอยางมีคุณภาพและทันตอความกาวหนากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยรัฐ
อาจสนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดวยการสนับสนุนงบประมาณ
และสิทธิประโยชนตาง ๆ เพื่อมิใหเอกชนแสวงหากําไรจากการจัดการศึกษาจนเกินควรและเปนทางเลือก
ให ผู ป กครองตั ด สิ น ใจส ง บุ ต รหลานเข า รั บ การศึ ก ษาทางหนึ่ ง นอกเหนื อ จากที่ รั ฐ ได จั ด ไว ใ ห ซึ่ ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติใหรัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชนตาง ๆ
แกโรงเรียนเอกชน เชน การไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาหรือเรียกเก็บต่ํากวาที่คํานวณ การจัดครู
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และบุคลากรทางการศึกษาพรอมคาตอบแทน การลดหยอนหรือยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินที่ไดรับจาก
การจัดสรร การลดหยอนหรือยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน รวมทั้ง
จัดใหมีกองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบและกองทุนสงเคราะหที่รัฐจัดงบประมาณสมทบใหเพื่อจายเปน
เงินทุนเลี้ยงชีพ สวัสดิการและสิทธิประโยชนแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้ง
การกําหนดใหกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบเฉพาะสวนผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทนนั้น มิไดหมายความวาบุคลากรดังกลาว ไมมีสิทธิตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับการไดรับสิทธิประโยชนในการทํางาน และการรักษาพยาบาล เพราะบทบัญญัตินี้ไดกําหนดให
บุคคลดังกลาวตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
และการคุมครองการทํางาน ตองจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา
นอกจากนั้นก็ใหออกระเบียบที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน โดยในระเบียบดังกลาวนี้สามารถกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทนสําหรับบุคคลดังกลาวของโรงเรียนเอกชน
ในระบบได สวนการที่บัญญัติมิใหนํากฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธมาใชบังคับกับบุคคลดังกลาวนั้น
ก็ มิ ไ ด ห มายความว า บุ คคลดั งกล าวถู กจํ ากั ดเสรี ภาพในรวมกั นเป นสหภาพแรงงาน ผู อํ านวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษายอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมจัดตั้งสหภาพไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔
แตทั้งนี้ตองเพื่อประโยชนในการชวยเหลือสมาชิก และคุมครองสิทธิประโยชนของสมาชิกเทานั้น โดยไมอาจ
ใชสิทธิของการเปนลูกจางโรงเรียนเอกชนในการนัดหยุดงานเพื่อตอรองกับนายจางตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื่องจากการจัดการศึกษาเปนการบริการสาธารณะตองกระทําอยางตอเนื่อง
การหยุดสอนของโรงเรียนในระบบตองไมทําความเดือดรอนแกป ระชาชน ผูป กครอง และนักเรียน
ยกเวนกรณีที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหโรงเรียนเอกชนหยุดสอนได
ดัง นั้น การที่รัฐ ธรรมนูญ มีบ ทบัญ ญัติคุมครองสิทธิแ ละเสรีภาพของประชาชนที่มีห ลักการ
คือ รัฐจะกระทําการใด ๆ อันเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิได เวนแตโดยมีกฎหมาย
บัญญัติไว และจะกระทําไดเทาที่จําเปน ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ กฎหมายนั้น
ตองใชเปนการทั่วไปเปนไปตามหลักแหงความเสมอภาค ไมมีการเลือกปฏิบัติ และในสวนที่เกี่ยวกับ
การทํางานนั้น รัฐตองใหหลักประกันความปลอดภัยและใหสวัสดิการในการทํางาน และในการรวมกลุม
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เปนหมูคณะตาง ๆ ตองคุมครองและอํานวยความยุติธรรมและสงเสริมใหประชาชนมีงานทําและคุมครอง
แรงงาน พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติใหกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบเฉพาะสว น
ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
เนื่ อ งจากเป น กฎหมายพิ เ ศษ และบั ญ ญั ติ ใ ห บุ ค ลากรดั ง กล า วของโรงเรี ย นเอกชนในระบบได รั บ
ผลประโยชนตอบแทนในดานตาง ๆ ไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
การคุมครองการทํางาน โดยใหตั้งคณะกรรมการคุมครองการทํางาน และมีการออกระเบียบที่เกี่ยวกับ
การคุมครองการทํา งาน ซึ่ง ในระเบี ยบดั ง กล าวนี้สามารถกํา หนดรายละเอี ยดเกี่ยวกับ การคุมครอง
การทํางานและประโยชนตอบแทนสําหรับบุคคลดังกลาวของโรงเรียนเอกชนในระบบใหไดไมนอยไปกวา
ที่มีอยูในกฎหมายที่เกี่ยวกับ การคุม ครองแรงงานโดยทั่ว ไปได หากระเบียบดังกลาวไมเปน ไปตามที่
กฎหมายบัญ ญัติ บุค คลดัง กลาวยอมใชสิทธิฟองตอศาลที่มีเขตอํานาจได จึงเห็นวาพระราชบัญ ญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ สวนกรณีที่บทบัญญัติมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
หรือไมนั้น เห็น วา ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ ๕๒ - ๕๓/๒๕๔๗ วา บทบัญญัติมาตรา ๒๗
ของรั ฐ ธรรมนู ญ มิ ใช บ ทบั ญ ญั ติที่ ใ ห สิ ท ธิแ ก บุ ค คลจะอ า งไดว า มี บ ทบัญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายขัด หรื อ แย ง
ตอ รั ฐ ธรรมนู ญ ศาลรัฐ ธรรมนูญ จึ ง ไม วินิ จ ฉัย บทมาตราดัง กลา ว ส ว นบทบั ญ ญัติ ม าตรา ๘๑ (๒)
และมาตรา ๘๔ (๗) ของรัฐธรรมนูญ เปนบทบัญญัติในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งเปน
หมวดที่มีเจตจํานงที่บังคับใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
มิใชเปนบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนสามารถโตแยงไดแตประการใด จึงไมจําเปนตอง
วินิจฉัยประเด็นนี้

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖
ที่แ ก ไ ขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติโ รงเรีย นเอกชน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม ขัด หรือ แย ง ต อ
รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
และมาตรา ๖๔
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

