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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๐/๒๕๕๓
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญ ญัติร ะเบี ยบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
หรือไม
ความเห็น
รัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุท ธศั กราช ๒๕๕๐ ไดบั ญ ญั ติห ลั ก ความเสมอภาค
ของชนชาวไทยไวในมาตรา ๓๐ โดยวรรคหนึง่ บัญญัตใิ หบคุ คลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรบั ความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน วรรคสองบัญญัติใหชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน วรรคสาม บัญญัติให
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได และวรรคสี่บัญ ญัติใหมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุป สรรคหรือสงเสริมใหบุคคล
สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชน เดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโ ดยไมเปน ธรรม
ตามวรรคสาม หลั ก ความเสมอภาคตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั ก ราช ๒๕๕๐
ไดบัญญัติไวเชนเดียวกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เพียงแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเพิ่มหลักการไมเลือกปฏิบัติตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องของ “ความพิการ” เนื่องจากผูรางรัฐธรรมนูญเห็นวาคนพิการ
มิไดอยูในกลุมสภาพทางกายหรือสุขภาพซึ่งเปนการมองความพิการในมิติทางการแพทยที่มองคนพิการเปนคนปวย
คนที่ ผิ ด ปกติ แ ละต อ งการความดู แ ล แต ข อ เท็ จ จริ ง ในระดั บ สากลยอมรั บ กั น ว า ความพิ ก ารเป น ผล
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จากความสัมพันธระหวางคนพิการกับสภาพแวดลอมและสังคม คนพิการจึงเสมือนบุคคลที่เปนปกติทั่วไป
เพียงแตสภาพแวดลอมและสังคมมิไดเอื้ออํานวยใหคนพิการใชชีวติ แบบคนปกติทั่วไปได การคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของคนพิการ จึง ไมควรถูกชี้นําดว ยวิธีทางการแพทยซึ่ง มุงที่สภาพทางกายและสุข ภาพ
ของคนพิการเพียงประการเดียว แตควรมุงใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาสภาพแวดลอม
ที่เปนอุปสรรคตอคนพิการ เพื่อใหคนพิการเขาถึงปจจัยพื้นฐานอยางเทาเทียมและสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางเปนปกติสุขเชนบุคคลทั่วไป
หลั ก การไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต อ บุ ค คลเพราะเหตุ แ ห ง ความแตกต า งในเรื่ อ งความพิ ก าร นั บ ว า
เปนหลักการใหมที่สําคัญของสังคมไทยในการรับรองสิทธิและเสรีภาพของคนพิการ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ไดรับรองสิทธิและเสรีภาพของคนพิการไวหลายประการ เชน ผูพิการหรือทุพพลภาพตองไดรับสิทธิ
ในการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายตามมาตรา ๔๙
ผูพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
และความช ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสมจากรั ฐ ตามมาตรา ๕๔ และในการพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา
สภาผูแทนราษฎรตองตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลผูพิการ
หรือทุพพลภาพดวยตามมาตรา ๑๕๒ เปนตน อีกทั้งประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ของสหประชาชาติ เมื่ อวั น ที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีผลบังคับใหประเทศไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาดังกลาวตั้งแตวันที่
๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๑ เป น ต น ไป โดยข อ ๑ ของอนุ สั ญ ญากํ า หนดคํ า นิ ย ามของ “คนพิ ก าร”
หมายความรวมถึง บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว
ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธกับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีสวนรวมในสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิผล
บนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น และขอ ๒๗ ของอนุสัญญา กําหนดใหรัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการ
ในการทํางานบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น ทั้งนี้รวมถึงสิทธิในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยการทํางาน
ที่ตนเปนผูตัดสินใจเลือกโดยอิสระและไดรับการยอมรับในตลาดแรงงาน และทํางานในสภาพแวดลอม
การทํางานที่เปดกวางทํางานรวมกันและที่คนพิการสามารถเขาถึงได ใหรัฐภาคีปกปองและสงเสริมใหการใชสิทธิ
ของคนพิการในการทํางานดังกลาวเปนจริง รวมถึงสําหรับผูซึ่งไดรับความพิการในระหวางการจางงาน
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โดยการดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสม รวมถึงการตรากฎหมาย และขอ ๒๗ (จี) กําหนดใหมีการวาจาง
คนพิการเขาทํางานในหนวยงานภาครัฐ เมื่อพิจารณาหลักการไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องความพิการตามรัฐธรรมนูญกับการขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
คนพิการแลว ยอมเห็นไดวา รัฐธรรมนูญและอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการมีเจตนารมณที่มงุ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ตอคนพิการทุกรูปแบบ รวมทั้งมุงสงเสริมหรือใหโอกาสแกคนพิการไดมีการทํางานเพื่อใหโอกาสแกคนพิการ
หาเลี้ ยงชีพ และดํ ารงอยูไ ด ดว ยตนเองไดอ ยางเทาเทียมกั บ บุคคลที่ป กติโ ดยทั่ว ไป และไมเปน ภาระ
ตอบุคคลอื่นหรือสังคมในอนาคต รวมทั้งใหคนพิการมีสิทธิเขาทํางานในหนวยงานของรัฐ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เปน กฎหมาย
ที่ไดตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยบัญญัติใหการบริหารงานบุคคล
ไมวาจะเปนการแตงตั้ง การใหพนจากตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ
ผูพิพากษาเปนอํานาจของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธ รรม (ก.ต.) โดยมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุ
เปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้... (๑๐) ไมเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
ไม ส มประกอบ หรื อ มี ก ายหรื อ จิ ต ใจไม เหมาะสมที่ จ ะเป น ข า ราชการตุ ล าการหรื อเป น โรคที่ ร ะบุ ไ ว
ในระเบียบของ ก.ต. และ (๑๑) เปน ผูที่ผานการตรวจรางกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทย
จํานวนไมนอยกวาสามคนซึ่ง ก.ต. กําหนด และ ก.ต. ไดพิจารณารายงานของคณะกรรมการแพทยแลว
เห็นสมควรรับสมัครได และวรรคสอง บัญญัติวา หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
สอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ต.
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวเปนการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของผู ส มั ค รสอบคั ด เลื อ ก ผู ส มั ค รทดสอบความรู หรื อ ผู ส มั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กพิ เ ศษเพื่ อ บรรจุ
เปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชว ยผูพิพากษาตองมีลักษณะทางกายหรือจิต ใจ
ที่เหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการไดจะตองผานการตรวจรางกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทย
จํานวนไมนอยกวาสามคน และ ก.ต. จะเปนผูพิจารณารายงานของคณะกรรมการแพทยกอนประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขาสอบขอเขียนหรือไม
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ประเด็นตองพิจารณาในเบื้องต นวา ศาลรัฐ ธรรมนูญ มีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) หรือไม เนื่องจากประเด็นที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยนั้น ศาลรัฐ ธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉั ยที่ ๑๖/๒๕๔๕ วัน ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
วาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
(๑๐) ไมมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐
และรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๕ บั ญ ญัติ ใ หใ นกรณี ที่
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เห็ น ว า เรื่ อ งใดหรื อ ประเด็ น ใดที่ มี ก ารเสนอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณา เป น เรื่ อ ง
หรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือประเด็น
ดังกลาวไวพิจารณาก็ได
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติหลักความเสมอภาคและหลักการไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลไวเชนเดียวกัน
แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเพิ่มหลักการไมเลือกปฏิบัติตอบุคคล
เพราะเหตุ แ ห ง ความแตกต า งในเรื่ อ งความพิ ก ารขึ้ น ใหม น อกเหนื อ จากที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มีเจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของคนพิการมากกวาการมองคนพิการเฉพาะสภาพรางกาย
หรือสุขภาพ ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ มิไดบัญญัติหามศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่อง
หรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยไวแลว ขอความของรัฐธรรมนูญแตกตางไปจาก
รัฐธรรมนูญฉบับเดิม และรัฐธรรมนูญยังไมเคยมีคําวินิจฉัยในประเด็นการเพิ่มเติมขอความรัฐธรรมนูญ
อีกทั้งในประเด็น ที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยเปน ประเด็น โตแ ยงวาพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ เฉพาะในประเด็นหลักการ
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องความพิการอันเปนประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ยังไมเคยวินิจฉัยมากอน กรณีตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจ
รับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

สําหรับประเด็นที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ หรือไม
เห็นวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ ง (๑๐) เป น บทบัญ ญัติที่ กําหนดคุ ณสมบัติ แ ละลักษณะตองหามของผูส มัครสอบคัด เลือ ก
ผูสมัครทดสอบความรูหรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาตองไมมีลักษณะของกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการนั้น
คําวา “กายหรือจิตใจไมเหมาะสม” ของบทบัญญัติดังกลาว เปนถอยคําที่กําหนดลักษณะทางรางกาย
และสภาพจิตใจเกินความจําเปนและเปดโอกาสใหมีการใชดุลยพินิจอยางกวางขวาง โดยมิไดคํานึงถึง
ความรูความสามารถของผูพิการที่ไดรับการศึกษาอันเปนคุณสมบัติทั่วไปอยางเทาเทียมกับบุคคลผูมีสภาพ
ทางรางกายและจิตใจโดยทั่วไป แมวาบทบัญญัติมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) จะใชควบคูกับมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง (๑๑) ที่บัญญัติใหผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ
ตองผานการตรวจรางกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทยจํานวนไมนอยกวาสามคน และผานการพิจารณา
ของ ก.ต. ก็ต าม แตก็เปน บทบัญญัติที่จํากัด สิทธิข องผูพิการตั้ง แตขั้น ตอนการสมัครสอบคัด เลือก
และเปนการตัดสิทธิในเบื้องตนของผูพิการทําใหไมมีโอกาสเขาสอบขอเขียนเพื่อแสดงความรูความสามารถ
ในเชิงวิเคราะหการปรับใชขอกฎหมายกับขอเท็จจริงอันเปนภารกิจหลักที่สําคัญของผูดํารงตําแหนงผูพิพากษา
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และในการนั่งพิจารณาคดี
ของผูพิพากษาและตุลาการตองครบองคคณะผูพิการอาจจะมีปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา
ในการเดินเผชิญสืบนอกศาลอยูบาง แตอาจมอบหมายใหผูพิพากษาหรือตุลาการผูเปนองคคณะคนอื่น
ไปเดินเผชิญสืบนอกศาลได โดยมิไดขัดตอหลักวิธีพิจารณาของศาลแตอยางใด พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) เฉพาะขอความที่วา
“... กายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ ....” เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในการบรรจุ
เข า รั บ ราชการเป น ตุ ล าการของผู พิ ก ารโดยคํ า นึ ง ถึ ง สภาพร า งกายของผู พิ ก ารเพี ย งอย า งเดี ย ว
และเป น การเป ด โอกาสให ใ ช ดุ ล ยพิ นิ จ อย า งกว า งขวาง โดยมิ ไ ด กํ า หนดว า ความพิ ก ารลั ก ษณะใด
เปนความไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ อีกทั้งมิไดคํานึงถึงความรูความสามารถที่จะตองใชในการพิจารณา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

พิพากษาอรรถคดีอันเปนภารกิจหลักของตุลาการหรือผูพิพากษา บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนบทบัญญัติ
ที่ขัดตอหลักการไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องความพิการ และขัดตอสิทธิ
ของคนพิการในการเขาทํางานบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่นตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ
ของสหประชาชาติ จึงเปนบทบัญญัติที่มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธ รรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) เฉพาะขอความที่วา “... กายหรือจิตใจไมเหมาะสม
ที่จะเปนขาราชการตุลาการ ....” มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

