สรุปคำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔/๒๕๕๔
เรื่อง

วันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน พุทธศักรำช ๒๕๕๔

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ว่าพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม่

๑. ควำมเป็นมำและข้อเท็จจริงโดยสรุป
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ร้อง เสนอคาร้องลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑
ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มเอกสารประกอบ เพื่ อ ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า
ผู้ร้องได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางไฮดี ปาร์ค เจริญพร ประธานสหภาพโรงเรียนแห่งชาติ
ไทย - จีน ร้องเรียนกรณีขอให้มีการยกเลิกมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนลูกจ้างโรงเรียนเอกชน ร้องเรียนกรณี
นโยบายของรั ฐ ละเมิดสิ ทธิป ระกัน สั งคมลู กจ้างโรงเรียนเอกชน และคณะกรรมการลู กจ้างและ
สหภาพแรงงานสถานศึ ก ษานานาชาติ ร้ อ งเรี ย นว่ า ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ผู้ร้องได้พิจารณาคาร้องทั้งสามแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔
มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) และมี ม ติ ใ ห้ เ สนอเรื่ อ งพร้ อ มด้ ว ยความเห็ น ต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) โดยมีเหตุผล ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ บัญญัติว่า “กิจการของ
โรงเรียนในระบบไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน...” ซึ่งมีผลทาให้ลูกจ้าง
หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นเอกชนที่ เ ป็ น ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และเคยส่งเงินสมทบเข้า กองทุนประกันสังคมและรับประโยชน์ทดแทน
๗ กรณี ได้แก่ ๑) ประสบอั นตรายหรื อเจ็บป่ วย ๒) ทุ พพลภาพ ๓) ตาย ๔) คลอดบุ ต ร
๕) สงเคราะห์บุตร ๖) ชราภาพ และ ๗) ว่างงาน ต้องสิ้นสุดสถานภาพการเป็ นผู้ประกันตนลง
โดยปริยายตามผลของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการใด ๆ
ทดแทน โดยเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทุกหน่วยงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกระทบสิทธิ
ของลูกจ้างดังกล่าวได้ แม้ว่าสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการส่งเสริม
การศึ ก ษาเอกชน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ แ นะน าให้ ลู ก จ้ า งของโรงเรี ย นเอกชนที่ เ คยเป็ น
ผู้ป ระกัน ตนตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสั งคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และต้องสิ้นสุ ด
สถานภาพการเป็นผู้ประกันตนลงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖
นั้น ดาเนินการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่กฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชนมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ซึ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ .ศ. ๒๕๓๓
แบ่งผู้ประกันตนออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๒
(๑.๑) ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ คือ ผู้เป็นลูกจ้างในกิจการที่กฎหมายบังคับให้
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ นายจ้าง และรัฐบาล ต้องจ่ายเงินสมทบด้วยตาม
อัตราที่กฎหมายกาหนด และลูกจ้างจะได้รับประโยชน์ทดแทนรวม ๗ กรณี ซึ่งปัจจุบันลูกจ้าง
นายจ้าง และรัฐบาล จ่ายเงินสมทบฝ่ายละร้อยละห้าของฐานค่าจ้าง ตั้งแต่ ๑,๖๕๐ บาท ไม่เกิน
๑๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
(๑.๒) ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา ๓๙ คื อ ผู้ ป ระกัน ตนตามมาตรา ๓๓ ที่ไ ด้
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา
๓๘ (๒) ถ้าผู้นั้นประสงค์จะเป็ นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจานงต่อสานักงานประกันสังคม
ภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยต้องจ่ายเงินสมทบสองเท่าของผู้ประกันตน
ตามมาตรา ๓๓ จากฐานค่ าจ้ าง ๔,๘๐๐ บาท และได้ ป ระโยชน์ท ดแทน ๖ กรณี ได้ แ ก่
๑) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ๒) ทุพพลภาพ ๓) ตาย ๔) คลอดบุตร ๕) สงเคราะห์บุตร
และ ๖) ชราภาพ ยกเว้น กรณีว่างงาน โดยต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ ๔๓๒ บาท เท่ากันทุก
คน โดยไม่คานึงถึงฐานรายได้ของผู้ประกันตน แต่โดยผลของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ ท าให้ ลู กจ้ า งโรงเรี ย นเอกชนจานวนหลายหมื่นคนต้องเสี ย สิ ทธิจากการได้รับ ประโยชน์
ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๓ ซึ่งในขณะนี้มีลูกจ้างที่ได้รับ
ผลกระทบ ๒ กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ ป ระสงค์ จ ะอยู่ ใ นระบบประกั น สั ง คมต่ อ ไปก็ จ าต้ อ งยอมเป็ น
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ โดยต้องจ่ ายเงินสมทบในอัตราที่สูงขึ้นในขณะที่ได้รับสิทธิประโยชน์
ลดลง และกลุ่มที่ไม่ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ก็ต้องขาดจากสถานภาพการเป็น
ผู้ประกันตน และไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานทุกฉบับ
(๑.๓) ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา ๔๐ คื อ ผู้ ที่มิ ใ ช่ ลู ก จ้ างตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และสมัครใจเป็นผู้ประกันตนโดยต้องจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี ๆ ละ
๓,๓๖๐ บาท และได้รับประโยชน์ทดแทนเพียง ๓ กรณี คือ ๑) คลอดบุตร ๒) ทุพพลภาพ
และ ๓) ตาย
นอกจากนี้ พระราชบั ญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ส่ งผลกระทบต่อสิทธิของ
ลูกจ้างโรงเรียนเอกชนในการรวมตัวจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง และสหภาพแรงงาน ดังคาร้องของ
สหภาพแรงงานสถานศึกษานานาชาติ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานมา
นานกว่า ๒๕ ปี ก็ถูกตัดสิทธิและบทบาทลงด้วย อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ
(๒) พระราชบั ญญั ติโ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยั งมีบ ทบัญ ญัติ ที่ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักกฎหมายและกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและที่ประเทศไทยเป็นภาคี กล่าวคือ
(๒.๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights (ICESCR)) ข้ อ ๘
สิทธิของบุคคลที่จะก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และข้อ ๙ สิทธิของบุคคลในเรื่องสวัสดิการ
สังคมและประกันสังคม ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๔๒ และมีผลผูกพันประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
(๒.๒) กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) ข้อ ๒๖ สิทธิของบุคคลที่จะ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งประเทศไทยเข้า เป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลผูกพันประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๓
(๒.๓) ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการทางาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
เรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ และการมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วม
เจรจาต่อรอง
(๓) กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ดาเนินการจัดทาพระราชบัญญัติโ รงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่ างเร่ งรี บ และมิไ ด้น าร่า งกฎหมายดั งกล่ าวเวี ยนไปยัง กระทรวง ทบวง กรม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นอันเป็นกระบวนการในการจัดทาและการตรากฎหมาย ที่รัฐบาล
ได้ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน และรัฐบาลไม่สามารถกาหนดมาตรการบริหารใด ๆ เพื่อคืนสิทธิ
แก่ประชาชน โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญมี อานาจรั บ คาร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗
วรรคหนึ่ง (๒) หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคาร้องแล้วเห็นว่า คาร้องนี้เป็นกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติเสนอเรื่ องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็ นชอบตามที่มีผู้ ร้องเรียนว่า
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา
๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) กรณีจึงต้อง
ด้ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ ง (๒) ประกอบข้ อ ก าหนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
วิธีพิจารณาและการทาคาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๙) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคาสั่งรับคาร้อง
นี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย
ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรงเรีย นเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖
จากเดิมที่บัญญัติว่า
“มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกั นสังคม และกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน แต่ผู้ป ฏิบัติงานของโรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
การคุ้มครองการทางาน การจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการทางานและประโยชน์ตอบ
แทนขั้นต่าของผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด”
ได้มีการยกเลิกและให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นว่า
“มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในส่วนของผู้อานวยการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้อานวยการ ครู
และบุ คลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ใ น
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

๔
การคุ้มครองการทางาน การจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการทางานและประโยชน์ตอบ
แทนขั้นต่าของผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด”
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ได้จาแนกผู้ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในระบบของโรงเรียนเอกชนออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ ผู้อานวยการ
ครู และบุ คลากรทางการศึก ษา ซึ่งเป็นผู้ ที่เกี่ ยวข้องกับ การเรียนการสอน ไม่อยู่ภ ายใต้บังคั บ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน กฎหมายว่ า ด้ ว ยแรงงา นสั ม พั น ธ์ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และประเภทที่สอง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่มิได้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน เช่น นักการ คนงาน คนขับรถ พนักงานทาความสะอาด
ที่ยั ง อยู่ ภ ายใต้ บั ง คับ ของกฎหมายดั ง กล่ า ว ซึ่ งเป็ น การจ ากั ด กลุ่ ม บุ ค คลที่ กฎหมายจะใช้ บั ง คั บ
แต่ยังคงหลักการตามกฎหมายเดิมไว้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอานาจพิจารณาคดีต่อไป เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่ยังคงอยู่ในบังคับแห่งมาตรา ๘๖ นี้ เช่นเดิม ได้แก่ ผู้อานวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จึงกาหนดประเด็นที่ศาลต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา
๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และ มาตรา ๘๔ (๗) หรือไม่
เห็นว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์ให้การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารเพื่อทาหน้าที่บริหารและ
จัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกากับติดตาม การประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ รวมทั้งให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยรัฐพร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านวิชาการให้แก่สถานศึกษา
ของเอกชน การที่มาตรา ๘๖ บัญญัติให้กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในส่วนของผู้อานวยการ
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา ซึ่ งเป็น ผู้ ที่เ กี่ ยวข้ องกั บการเรีย นการสอน ไม่ อ ยู่ภ ายใต้ บัง คั บ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน กฎหมายว่ า ด้ ว ยแรงงานสั ม พั น ธ์ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการทางานและ
ประโยชน์ ต อบแทนขั้ น ต่ าท าหน้ า ที่ คุ้ ม ครองแรงงานและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ของบุ ค คลดั ง กล่ า ว
โดยประโยชน์ ต อบแทนตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองแรงงาน นั้น เป็นการกาหนดให้มีการคุ้มครองการทางานแก่ผู้อานวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในระบบที่มีสาระสาคัญอย่างเท่าเทียมกัน มิใช่ เป็นการมุ่งหมาย
ใช้บังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่เป็นกรณีที่ใช้เป็นการทั่วไปกับบุคคลที่
ทางานเกี่ยวกับการศึกษา อันเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะที่มีผลกระทบถึงการศึกษาของชาติอันถือ
ได้ว่าเป็นประโยชน์สาคัญต่อส่วนรวมของประชาชน จึงมีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะบัญญัติเช่นนั้นได้
บทบัญญัติดังกล่ าวมิได้เลือกปฏิบั ติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม ทั้งยังถือได้ว่าเป็นการกาหนดให้ มี
หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทางาน รวมทั้งหลักประกันในการดารงชีพทั้งใน
ระหว่างการทางานและเมื่อพ้นภาวะการทางานไว้แล้วและไม่น้อยกว่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
อีกด้วย อันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวมิให้ด้อยกว่าบุคคลที่ประกอบอาชีพอย่างอื่น
นอกจากนี้บทบัญญัติมาตรา ๘๖ มิได้ห้ามผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้เสรีภาพ
ในการรวมกันเป็นสมาคม หรือองค์การเอกชนต่าง ๆ เพียงแต่บุคคลดังกล่าวไม่อาจนัดหยุดงานเพื่อ

๕
เจรจาต่อรองกับนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ได้เท่านั้น ซึ่งเป็นการชอบด้วยเหตุผล
เพราะผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลผู้มีวิชาชีพสาคัญต่อการบริหาร
จัดการระบบการศึกษาของชาติ การใช้สิทธิและเสรีภาพบางลักษณะอาจกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม
และความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดี ของประชาชนได้ การจากัดสิ ท ธิและเสรีภ าพในส่ ว นนี้
จึงเป็นไปเพียงเท่าที่จาเป็นและพอสมควรเท่านั้น และเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๘๖ ดังกล่าวเป็น
กรณีที่รัฐให้ความคุ้มครองการทางานแก่ผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงมิใช่เป็น
เรื่องที่รัฐไม่ดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม โดยคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และ
การอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งไม่ได้เป็นการขัดต่อแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจที่ต้องการคุ้มครองให้ผู้ทางานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และสวั ส ดิ ก ารที่ เ ป็ น ธรรมโดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ กรณี ดั งกล่ าวจึ งอยู่ ในขอบเขต
แห่ งความจ าเป็ น และมิ ได้ กระทบกระเทือ นสาระส าคั ญแห่ ง สิ ทธิ และเสรี ภ าพตามรัฐ ธรรมนู ญ
ของบุคคลดังกล่าวด้วย บทบัญญัติ ดังกล่าวจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
๔. ผลคำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) และไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ย่อโดย นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ๘ ว
กลุ่มงานคดี ๗
หมำยเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๐ ก วันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕

