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เรื่อง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอเร่ืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
 พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
 วาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มีปญหา
 เก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ 
 มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม

 ๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูรอง เสนอคำรองลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ 

ตอศาลรัฐธรรมนูญ พรอมเอกสารประกอบ เพือ่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้

  ผูรองไดรบัเรือ่งรองเรยีนจากนางไฮด ีปารค เจรญิพร ประธานสหภาพโรงเรยีนแหงชาติ
ไทย – จนี รองเรียนกรณีขอใหมกีารยกเลิกมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สมาคมครสูถานศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย ผูแทนลกูจางโรงเรยีนเอกชน รองเรยีนกรณนีโยบาย
ของรฐัละเมิดสิทธปิระกันสังคมลูกจางโรงเรยีนเอกชน และคณะกรรมการลกูจางและสหภาพแรงงาน
สถานศึกษานานาชาติรองเรียนวาไดรบัความเดือดรอนจากการประกาศใชพระราชบัญญตัโิรงเรียน
เอกชน 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 วรรคหน่ึง (๒) โดยมีเหตุผล ดังนี้

สสรรุปปคคำำพพิิพากษาของศศาาลล แแลละะผผลลกกาารรววิินนิิจจฉััยปปญหาาขขออกกฎฎหหมมายที่นาสนใ
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เรื่อง คณ กรรมการสิทธิมนษยชนแหงชาติเสนอเร่ืองขอใหศาง

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓๔/๒๕๕๔

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

P119-128.indd   119P119-128.indd   119 3/28/2012   1:36:16 PM3/28/2012   1:36:16 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕๑๒๐ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

  ๑. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ บัญญัติวา “กิจการของ
โรงเรยีนในระบบไมอยูภายใตบงัคบักฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสมัพนัธ 
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน...” ซ่ึงมีผลทำใหลูกจางหรือผูปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนเอกชนท่ีเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
เคยสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมและรับประโยชนทดแทนตองส้ินสุดสถานภาพการเปนผูประกันตน
ลงโดยปริยายตามผลของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการ
ใด ๆ ทดแทน โดยเม่ือกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช ทุกหนวยงานไมสามารถแกไขปญหาการกระทบ
สิทธิของลูกจางดังกลาวได แมวาสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไดแนะนำใหลูกจางของโรงเรียนเอกชนท่ีเคยเปน
ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และตองส้ินสุดสถานภาพ
การเปนผูประกันตนลงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ นั้น ดำเนินการ
สมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ภายในเวลาหกเดือนนับแตวันที่กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
มผีลใชบงัคบั แตโดยผลของพระราชบญัญัตโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ทำใหลกูจางโรงเรยีนเอกชน  
จำนวนหลายหม่ืนคนตองเสยีสทิธจิากการไดรบัประโยชนทดแทนตามพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๓ ซึ่งในขณะนี้มีลูกจางที่ไดรับผลกระทบ ๒ กลุม คือ กลุมที่ประสงคจะอยู
ในระบบประกันสังคมตอไปก็จำตองยอมเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ โดยตองจายเงินสมทบ
ในอัตราที่สูงขึ้นในขณะที่ไดรับสิทธิประโยชนลดลง และกลุมท่ีไมประสงคจะเปนผูประกันตนตาม
มาตรา ๓๙ ก็ตองขาดจากสถานภาพการเปนผูประกันตน และไมไดรับความคุมครองจากกฎหมาย
แรงงานทุกฉบับ

  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดสงผลกระทบตอสิทธิ
ของลูกจางโรงเรียนเอกชนในการรวมตัวจัดต้ังคณะกรรมการลูกจาง และสหภาพแรงงาน 
ดังคำรองของสหภาพแรงงานสถานศึกษานานาชาติ ซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาสิทธิประโยชน
ของพนักงานมานานกวา ๒๕ ป ก็ถูกตัดสิทธิและบทบาทลงดวย อันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ

  ๒. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับหลัก
กฎหมายและกติการะหวางประเทศท่ีเกี่ยวของและที่ประเทศไทยเปนภาคี กลาวคือ

   ๑) กตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม (International 
Covenant on Economic, Social and Cutural Rights (ICESCR)) ขอ ๘ สิทธิของบุคคลท่ีจะกอต้ัง
และเขารวมสหภาพแรงงาน และขอ ๙ สิทธิของบุคคลในเร่ืองสวัสดิการสังคมและประกันสังคม
ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๒ และมีผลผูกพัน
ประเทศไทยต้ังแตวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

   ๒) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) ขอ ๒๖ สิทธิของบุคคลท่ีจะไดรับความคุมครอง
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ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๓๙ และมีผลผูกพันประเทศไทยต้ังแตวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

   ๓) ปฏิญญาองคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยหลกัการและสทิธขิัน้พ้ืนฐานในการ
ทำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เรื่องการขจัดการ
เลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ และการมีเสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง

  ๓. กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ดำเนินการจัดทำพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ อยางเรงรีบและมิไดนำรางกฎหมายดังกลาวเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นอันเปนกระบวนการในการจัดทำและการตรากฎหมาย ที่รัฐบาลไดยึดถือ
ปฏิบัติมาเปนเวลานาน และรัฐบาลไมสามารถกำหนดมาตรการบริหารใด ๆ เพื่อคืนสิทธแิกประชาชน 
โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ

 
 ๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗

วรรคหน่ึง (๒) หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา คำรองนี้เปนกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอ

เรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา
พระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขดัตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) กรณจึีงตองดวยรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำ
คำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๙) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย

 ๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ โดยได
มีการยกเลิกและใหใชขอความใหม เปนวา

  “มาตรา ๘๖  กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอำนวยการ  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอำนวยการ ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาของโรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน

  การคุมครองการทำงาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทำงานและประโยชน
ตอบแทนข้ันต่ำของผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

  พจิารณาแลวเห็นวา พระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิม่เตมิ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไดจำแนกผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ
ของโรงเรียนเอกชนออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทที่หน่ึง ไดแก ผูอำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวย 
เงินทดแทน และประเภทท่ีสอง ไดแก ผูปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวของโดยตรงกับการเรียนการสอน เชน 
นักการ คนงาน คนขับรถ พนักงานทำความสะอาด ที่ยังอยูภายใตบังคับของกฎหมายดังกลาว ซึ่งเปน
การจำกัดกลุมบุคคลที่กฎหมายจะใชบังคับ แตยังคงหลักการตามกฎหมายเดิมไว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
อำนาจพิจารณาคดีตอไป เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกลุมบุคคลที่ยังคงอยูในบังคับแหงมาตรา ๘๖ นี้ 
เชนเดิม ไดแก ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดประเด็นที่ศาลตองพิจารณา
วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
หรือไม

  พจิารณาแลวเหน็วา พระราชบัญญตัโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มวีตัถปุระสงคใหการจดั
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหนาที่บริหาร
และจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกำกับติดตาม การประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ รวมท้ังใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน ดานสิทธิประโยชน และดานวิชาการใหแกสถานศึกษา
ของเอกชน การท่ีมาตรา ๘๖ บญัญตัใิหกิจการของโรงเรยีนในระบบเฉพาะในสวนของผูอำนวยการ  ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไมอยูภายใตบังคับกฎหมาย 
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม 
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน และใหมคีณะกรรมการคุมครองการทำงานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ำทำหนาที่คุมครองแรงงานและสิทธิประโยชนของบุคคลดังกลาว โดยประโยชนตอบแทน
ตามพระราชบัญญัตนิีต้องไมนอยกวาท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน นัน้ เปนการ
กำหนดใหมีการคุมครองการทำงานแกผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
ทีม่สีาระสำคัญอยางเทาเทียมกัน มใิชเปนการมุงหมายใชบงัคับกบับคุคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเฉพาะ
เจาะจง แตเปนกรณทีีใ่ชเปนการทัว่ไปกบับคุคลท่ีทำงานเก่ียวกบัการศึกษา อนัเปนวชิาชพีทีม่ลีกัษณะ
เฉพาะทีม่ผีลกระทบถงึการศกึษาของชาตอินัถอืไดวาเปนประโยชนสำคญัตอสวนรวมของประชาชน
จึงมีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะบัญญัติเชนนั้นได บทบัญญัติดังกลาวมิไดเลือกปฏิบัติตอบุคคล
โดยไมเปนธรรม ทั้งยังถือไดวาเปนการกำหนดใหมีหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ในการทำงาน  รวมทัง้หลกัประกนัในการดำรงชพีทัง้ในระหวางการทำงานและเมือ่พนภาวะการทำงาน
ไวแลวและไมนอยกวาทีก่ฎหมายท่ีเกีย่วของกำหนดไวอกีดวย อนัเปนการคุมครองประโยชนของบคุคล
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๑๒๓

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๕๕ จุลนิติ

ดังกลาวมิใหดอยกวาบุคคลที่ประกอบอาชีพอยางอื่น นอกจากน้ีบทบัญญัติมาตรา ๘๖ มิไดหาม 
ผูอำนวยการ คร ูและบคุลากรทางการศกึษา ใชเสรภีาพในการรวมกนัเปนสมาคม หรอืองคการเอกชน
ตาง ๆ  เพยีงแตบคุคลดงักลาวไมอาจนดัหยดุงานเพือ่เจรจาตอรองกบันายจางตามกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธไดเทานั้น ซึ่งเปนการชอบดวยเหตุผล เพราะผูอำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เปนบุคคลผูมีวิชาชีพสำคัญตอการบริหารจัดการระบบการศึกษาของชาติ การใช
สิทธิและเสรีภาพบางลักษณะอาจกระทบตอประโยชนสวนรวมและความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนได การจำกัดสิทธิและเสรีภาพในสวนนี้ จึงเปนไปเพียงเทาที่จำเปน
และพอสมควรเทานั้น และเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๘๖ ดังกลาวเปนกรณีที่รัฐใหความ
คุมครองการทำงานแกผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงมิใชเปนเรื่องที่รัฐ
ไมดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐดานกฎหมายและการยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิดท้ังโดยเจาหนาท่ีของรัฐและโดยบุคคลอ่ืน
และการอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน อีกท้ังไมไดเปนการขัดตอแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานเศรษฐกิจที่ตองการคุมครองใหผูทำงานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับ
คาตอบแทน สทิธปิระโยชน และสวสัดกิารท่ีเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ กรณีดังกลาวจึงอยูในขอบเขต
แหงความจำเปน และมิไดกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล
ดังกลาวดวย บทบัญญัติดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)

 ๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตผุลดงัไดวนิจิฉัยขางตน ศาลรฐัธรรมนญูจึงวนิิจฉยัวา พระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) และ
ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
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