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ศาลปกครองกับการปรับใชหลักประชาธิปไตย 
 

๑. บทนํา 
 
 รัฐท่ีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยหมายถึงรัฐท่ีการปกครองเปนไปตามเจตนารมณ 
ของประชาชนผูอยูภายใตปกครอง ซ่ึงอาจเปนการใหประชาชนไดปกครองตนเองหรือมีรัฐบาลซ่ึงเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชนจึงกลาวไดวา ประชาธิปไตย
เปนการปกครองซ่ึงประชาชนเปนท้ังผูปกครองและผูถูกปกครองโดยมีรากฐานอยูบนหลักประชาธิปไตยซ่ึง
เปนหลักการท่ีประกอบดวยสาระสําคัญหลายประการ กลาวคือ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน 
เปนหลักการท่ียอมรับวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยและเปนผูใชอํานาจโดยตรงในการเลือกตั้ง 
หรือใชอํานาจรัฐโดยทางออมผานองคกรของรัฐตางๆ หลักประชาธิปไตยแบบเสรี (Liberal democracy)
เปนประชาธิปไตยของสังคมท่ียอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีสังคม
ยอมรับ จึงเปนสังคมท่ีตองรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น รับรองเสรีภาพ
ในการชุมนุม มุงเนนใหเกิดความเสมอภาค และใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและใชอํานาจรัฐ 
หลักเสียงขางมาก (The Rule of Majority) และหลักการเคารพในสิทธิของเสียงขางนอย (The Right of 
Minority) ถือเปนหลักเกณฑพ้ืนฐานในการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตย และเปนหลักเกณฑท่ีนํามาใช
ในการเลือกตั้งองคกรท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทนของประชาชนและในการลงมติของรัฐสภา เปนตน และ
สุดทายประชาธิปไตยโดยทางผูแทนหรือระบบผูแทนกลาวเฉพาะการปกครองในระบบรัฐสภา ซ่ึงตามหลัก
พ้ืนฐานแลว รัฐสภาเปนองคกรเดียวท่ีไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน องคกรท่ีใชอํานาจรัฐอ่ืนๆ 
จึงตองรับผิดชอบตอรัฐสภา๑ดังนั้น จะเห็นไดวาหลักประชาธิปไตยประกอบดวยหลักการอันเปน
สาระสําคัญหลายสวนไมวาจะเปน หลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการมีสวนรวมของประชาชนใน
สังคมประชาธิปไตย  
 หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใตหลักประชาธิปไตยตามท่ีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันบัญญัติรับรองและคุมครองไวอาจจําแนกออกได  ดังนี้สิทธิเสรีภาพในชีวิต
รางกาย สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกัน สิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น หรือสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติจากอยางเทาเทียมกันและเสมอภาคกันตามกฎหมาย ซ่ึงเหลานี้ถือ
เปนสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) นอกจากนี้ ประชาชนในสังคมประชาธิปไตยยังมี
สิทธิพลเมือง (Civil Rights) อันหมายถึงสิทธิในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการสรางเจตนารมณของ
รัฐ ไดแก สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมกันเปนสมาคมหรือพรรคการเมือง รวมตลอดถึงสิทธิเสรีภาพในอันท่ี
จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสมัครรับการเลือกตั้งเปนตน อยางไรก็ตาม สิทธิเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญ
บัญญัติรับรองและคุมครองไวนั้น มิไดหมายความวา ประชาชนสามารถใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวไดโดยไมมี
ขอบเขตหรือขอจํากัด หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจกําหนดขอบเขตหรือขอจํากัดการ
ใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวไดเชนเดียวกัน แตเฉพาะกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดแจงเปนการท่ัวไป
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และบัญญัติใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐจํากัดสิทธิเสรีภาพ หรือเลือกปฏิบัติไดในกรณี
ใดและภายในขอบเขตอยางไร และจะตองเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพเพียงเทาท่ีจําเปน พอสมควรแกเหตุ
และไดสัดสวนกับการคุมครองผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) รวมถึงตองเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรวมตามสิทธิท่ีกฎหมายบัญญัติรับรองไวอยางเหมาะสม๒  ดังนั้น เพ่ือท่ีจะใหสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคและการมีสวนรวมของประชาชนตามกฎหมายเกิดผลในทางปฏิบัติ ในกรณีท่ี
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐใช อํานาจทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
จนกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพ มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอันขัด
ตอหลักความเสมอภาค และไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายหรือโครงการท่ี
สําคัญของรัฐนั้น ประชาชนจะตองมีสิทธิโตแยงคัดคานการกระทําทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายของ
องคกรเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาวตอองคกรท่ีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทคือ ศาลปกครอง ในฐานะ
องคกรตุลาการ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการรับรองและคุมครองบรรดาสิทธิเสรีภาพ ใหหลักประกันความ
เสมอภาคของประชาชนภายใตกฎหมาย รวมถึงรับรองสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน อันจะถือไดวา
สอดคลองกับเจตนารมณของหลักประชาธิปไตย 
 การศึกษาและทําความเขาใจวาศาลปกครองปรับใชหลักประชาธิปไตยอยางไรนั้น ในชั้นนี้จะได
ศึกษาเพียง ๒ สวน ซ่ึงประกอบดวย สวนแรกความหมายและขอบเขตของสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและในสวนท่ีสองแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
ในการปรับใชหลักประชาธิปไตยเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการมีสวนรวมของประชาชน 
 

๒. สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทยฉบับปจจุบันไดบัญญัติรับรองไวในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย ประกอบดวย บทบัญญัติท่ีใหความคุมครองการใชสิทธิเสรีภาพตางๆ 
ใหหลักประกันความเสมอภาคภายใตกฎหมาย และรับรองคุมครองการมีสวนรวมของประชาชนตาม
หลักประชาธิปไตยดังนี้ 
 ๒.๑ สิทธิและเสรีภาพ 
 “สิทธิ”(Right) คือ อํานาจท่ีกฎหมายรับรองใหแกบุคคลในอันท่ีจะกระทําการเก่ียวของ 
กับทรัพยหรือบุคคลอ่ืน เชน สิทธิทางหนี้ กรรมสิทธิ์ เปนตนวาอํานาจท่ีกฎหมายรับรองใหแกบุคคล 
คนหนึ่งในอันท่ีจะเรียกรองใหผู อ่ืนอีกคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการบางอยางบางประการใหเกิด
ประโยชนแกตนและ“เสรีภาพ” (Liberté) คือ สภาพการณท่ีบุคคลมีอิสระในการท่ีจะกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งตามความประสงคของตน เสรีภาพจึงหมายถึง อํานาจของบุคคลในอันท่ีจะกําหนดตนเอง  
(Self-determination) โดยอํานาจนี้บุคคลยอมเลือกวิถีชีวิตของตนไดดวยตนเองตามใจปรารถนา เสรีภาพ
จึงเปนอํานาจท่ีบุคคลมีอยูเหนือตนเอง สรุปไดวาสิทธิและเสรีภาพมีความเหมือนกันตรงท่ีเปนอํานาจ 
ท่ีกฎหมายรับรองแกบุคคล และแตกตางกันในสาระสําคัญตรงท่ีสิทธิเปนอํานาจท่ีบุคคลใชใน
ความสัมพันธกับผู อ่ืน โดยการเรียกรองใหผู อ่ืนกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
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โดยเฉพาะเจาะจงใหเกิดประโยชนแกตน แตเสรีภาพเปนอํานาจของบุคคลในอันท่ีจะกระทําในสิ่งท่ีตน
ประสงคจะกระทําและท่ีจะไมกระทําในสิ่งท่ีตนไมประสงคจะกระทํา๓ 
 เม่ือพิจารณาจากผูทรงสิทธิและเสรีภาพหรือบุคคลซ่ึงไดรับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแลว 
อาจจําแนกสิทธิและเสรีภาพ ออกได ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก สิทธิมนุษยชน(Human Rights) ซ่ึง
หมายถึงสิทธิและเสรีภาพท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตกําเนิดและไมอาจถูกพรากไปไดโดยไมเปนการทําลาย
ความเปนมนุษยของผูนั้น สิทธิมนุษยชนจึงเปนสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติท่ีมนุษยทุกคนพึงมี และ
เปนสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญมุงใหความคุมครองแกบุคคลทุกคนท่ีอยูภายใตรัฐธรรมนูญของรัฐนั้นๆ ดวย 
เชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย สิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิ
เสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสาร เปนตน ประเภทท่ีสอง สิทธิพลเมือง(Civil Rights) ซ่ึงหมายถึง สิทธิและ
เสรีภาพในอันท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการสรางเจตจํานงทางการเมืองของรัฐหรือเขาไปมีสวนรวม
ในองคกรของรัฐ สิทธิพลเมืองจึงเปนสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญมุงใหความคุมครองแกพลเมืองของรัฐ
ตนเทานั้น เชน เสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง สิทธิในการสมัครเขารับราชการ สิทธิในการ
ออกเสียงเลือกตั้ง และสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง๔ เปนตน และแมวารัฐธรรมนูญจะใหการรับรองและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไวแลวก็ตาม แตการใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวก็ตองไมละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ และไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 สิทธิและเสรีภาพจึงมีความจําเปนและสําคัญกับรัฐเสรีประชาธิปไตยเปนอยางมาก การให
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพดังกลาวจึงมีความจําเปนดวยเชนกัน ดังนั้น การท่ีจะจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจึงกระทํามิได เวนแตจะเปนไปตามเง่ือนไขท่ีมาตรา๒๙๕ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดไวเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ กลาวคือ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองมีผลเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง หลักการระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิ หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได และหลักการจํากัดสิทธิเทาท่ีจําเปนหรือไดสัดสวน๖ 
 
 
                                                           
 ๓ วรพจน วิศรุตพิชญ,สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช๒๕๔๐,
กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๓,น. ๒๑-๒๓ 
  ๔ สุริยา ปานแปน,คูมือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ,กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๔, น. ๒๔-๒๕ 

๕ มาตรา ๒๙บัญญัติวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาท่ีจําเปน และ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได 
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือ 
แกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเฉพาะเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย 
 บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม” 

๖ บรรเจิด สิงคะเนต,ิ อางแลว,น. ๒๒๗ 



๔ 
 

 ๒.๒ ความเสมอภาค 
 “ความเสมอภาค” (Equality) ในฐานะหลักคิดสําคัญของระบอบประชาธิปไตยในความหมาย
อยางกวาง หมายถึงการท่ีปจเจกบุคคลยอมเสมอกันในสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
ซ่ึงเปนความเสมอภาคตอหนากฎหมาย หรือความเสมอภาคในโอกาส มิใชความเสมอภาคในผลลัพธท่ี
ปจเจกบุคคลแตละคนจะตองมีทรัพยสินหรือหนาท่ีการงานเหมือนกัน๗ 
 หลักความเสมอภาค (Principle of Equality) คือ สิทธิของราษฎรท่ีจะไดรับการปฏิบัติจากรัฐ
อยางเทาเทียมกันโดยองคกรตางๆ ของรัฐรวมท้ังฝายปกครองตองปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันใน
สาระสําคัญอยางเดียวกัน และปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันในสาระสําคัญท่ีแตกตางกันออกไปตาม
ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล๘ซ่ึงมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได
บัญญัติรับรองหลักการดังกลาวไววา  
 “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  
  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  
  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 
  มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ 
ไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม” 
 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวจะเห็นไดวา มาตรา ๓๐ วรรคแรก 
เปนเรื่องการรับรองหลักความเสมอภาคท่ัวไปหรือความเสมอภาคตอหนากฎหมาย (Equality 
before the law) ซ่ึงหมายความวา บุคคลไมวาจะมีฐานะทางกฎหมายอยางไรก็ตองอยูภายใต
กฎหมายเดียวกัน สถานะทางกฎหมายไมกอใหเกิดเอกสิทธิ์แกบุคคลเหลานั้นแตอยางใด มาตรา ๓๐ 
วรรคสองเปนการบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคระหวางชายและหญิง มาตรา ๓๐ วรรคสามเปน
สวนท่ีกําหนดหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และมาตรา ๓๐ วรรคทาย เปนบทบัญญัติหลักการ
กระทําท่ีไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม และรับรองใหรัฐสามารถเลือกปฏิบัติไดในกรณีท่ี
เปนการมุงลดความเหลื่อมล้ําท่ีดํารงอยู๙ จากหลักเกณฑดังกลาวเห็นไดวาหลักความเสมอภาคไมได
เรียกรองใหทุกคนตองเทาเทียมกันทุกกรณี กรณีจะเขาเกณฑเฉพาะภายในขอบเขตของกฎหมาย หรือ
ความเสมอภาคเรียกรองแตเพียงวารัฐตองปฏิบัติตอสิ่งท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกันอยางเดียวกัน และ
ปฏิบัติตอสิ่งท่ีมีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกัน ถามีการปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันใน
สาระสําคัญใหแตกตางกัน หรือปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันในสาระสําคัญอยางเดียวกันยอมเปนการ

                                                           
 ๗ สมเกียรติ วันทะนะ,“ประชาธิปไตยและหลักการปกครองโดยกฎหมาย”, วารสารสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ปท่ี ๓๔ ฉบับท่ี ๒,(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒) หนา ๔  
 ๘ วรพจน วิศรุตพิชญ,อางแลว, น. ๙๕ 
 ๙ สมคิด เลิศไพฑูรย, “หลักความเสมอภาค”, วารสารนิติศาสตร ๓๐ : ๒ (มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓)  
น. ๑๖๐-๑๘๓, อางถึงในบรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, กรุงเทพฯ : 
วิญูชน, ๒๕๕๒, น. ๑๕๕ 



๕ 
 

ขัดตอหลักความเสมอภาคอันกอใหเกิดสิทธิเรียกรองแกบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทํานั้น 
โดยบุคคลนั้นอาจกลาวอางหลักความเสมอภาคเพ่ือใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหบังคับตามสิทธิดังกลาว
ได๑๐ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐๑๑ 
 ๒.๓ การมีสวนรวมของประชาชน 
 ในสังคมประชาธิปไตยถือวาสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน ไมวาจะเปนการมีสวนรวม
ทางการเมืองหรือการมีสวนรวมในการใชอํานาจรัฐเพ่ือกําหนดนโยบายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ผลประโยชนสวนรวมนั้น มีความสําคัญท่ีจําตองใหหลักประกันและความคุมครองแกประชาชนอยาง
เทาเทียมกันเพราะการมีสวนรวมของประชาชนเปนเสมือนการแสดงออกถึงเจตจํานงท่ีแทจริงของ
ประชาชนในทางการเมืองหรือในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐท่ีอาจมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายท่ีสําคัญของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) ในความหมายอยาง
กวางจึงหมายถึง กระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสแสดงทัศนะและความ
คิดเห็นและมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ 
การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนกระบวนการสื่อสารสองทางซ่ึงเก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการดําเนินงานและการรวมรับผลประโยชนโดยวัตถุประสงคของการมีสวนรวมของประชาชน 
คือ การใหขอมูลตอสาธารณชนไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการและการตัดสินใจตางๆ ของรัฐบาลท่ี
สงผลกระทบตอความเปนอยูและวิถีชีวิตของประชาชนท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ๑๒  
ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนไวหลาย
สวนดวยกัน ดังเชน มาตรา ๖๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม โดยการรวมตัวกันเปนชุมชุน ชุมชุนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม หรือมาตรา ๖๗ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับเดียวกัน บัญญัติใหประชาชนมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐ
และชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนท้ังดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนนั้น ตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียกอนท่ีจะดําเนินการดังกลาว และมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยดังกลาว บัญญัติใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับ รวมถึงใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
ทุกระดับ ซ่ึงเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐดานการมีสวนรวมของประชาชน 
 

                                                           
๑๐ บรรเจิด สิงคะเนต,ิ อางแลว, น. ๑๕๖ 
๑๑ มาตรา ๒๘ วรรคสอง บัญญัติวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว 

สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีเพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได” 
 ๑๒ คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ,“รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบ 
มีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปญหา อุปสรรคและทางออก”, นนทบุรี : สถาบัน
พระปกเกลา, ๒๕๔๕, น.๙  



๖ 
 

๓. แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองในการปรับใชหลักประชาธิปไตยเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาคและการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 “ศาลปกครอง”ถือเปนองคกรหนึ่งในบรรดาองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐท่ีจัดตั้งข้ึน 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยมีอํานาจในการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจทางปกครองและ
การดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐวาขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
หรือเปนการใชอํานาจท่ีสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ ขัดตอหลักความเสมอภาค หรือจํากัดสิทธิในการมี
สวนรวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยหรือไมอยางไร ศาลปกครองจึงมีแนวคําวินิจฉัยท่ีปรับใช
หลักประชาธิปไตยเก่ียวกับหลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการมีสวนรวมของประชาชนซ่ึงแนว 
คําวินิจฉัยเหลานี้เปนเสมือนหลักประกันในการคุมครองสิทธิเสรีภาพ หลักประกันความเสมอภาคและ 
การมีสวนรวมของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว 
 ๓.๑ แนวคําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพในสวนนี้จะเปนกรณีท่ีศาลปกครองเคยมี   
คําวินิจฉัยถึงขอบเขตของสิทธิเลือกตั้งอันเปนสิทธิท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนหนาท่ีของชนชาวไทย และ
ศาลยังไดวินิจฉัยถึงการใชเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะวาตองเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ  
การกระทําละเมิดตอการใชเสรีภาพดังกลาวนั้น จําตองไดรับการเยียวยาความเสียหายตามความเหมาะสม 
   ๓.๑.๑ สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิประเภทเดียวท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหเปนหนาท่ีของ 
ชนชาวไทย : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๒๙/๒๕๕๕  
  "ศาลวางหลักการกําหนดขอบเขตของสิทธิ เลือกตั้ งวา แมรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนไวหลายประการ โดยมีหลักประกัน
สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดใหการใชอํานาจขององคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแลวก็ตาม การท่ีจะพิจารณาขอบเขตการคุมครอง
ของสิทธิแตละสิทธิวามีขอบเขตเพียงใดนั้น ยอมพิจารณาไดจากบทบัญญัติของแตละสิทธินั้นเองและ
บทบัญญัติท่ีเก่ียวของ เชน สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีอยูในความครอบครองของ
หนวยงานราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ยอมหมายความวา ขอบเขตการคุมครองสิทธิดังกลาวยอมไม
ครอบคลุมไปถึงสวนท่ีเปนความลับของทางราชการ หรือความลับสวนบุคคลดังนั้น การเปนผูทรงสิทธิ
เลือกตั้งอันเปนสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญบังคับใหเปนหนาท่ีของชนชาวไทยนั้น ยอมไมอาจขยายขอบเขต
ครอบคลุมไปถึงคาใชจายในการเลือกตั้งซ่ึงถือวาเปนคาใชจายตามปกติท่ีตองจายเม่ือไปใชสิทธิเลือกตั้ง" 
  คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา สิทธิเลือกตั้งถือเปนสิทธิของปวงชนชาวไทยซ่ึงตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓ บัญญัติวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน 
ชาวไทย และมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหบุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกตั้ง และในวรรคสอง บัญญัติ 
ใหบุคคลซ่ึงไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจไปเลือกตั้งไดยอมเสียสิทธิตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ สิทธิเลือกตั้งจึงเปนสิทธิประเภทเดียวท่ีรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติบังคับใหเปนหนาท่ีของ
ชนชาวไทยท่ีตองไปใชสิทธิเลือกตั้ง และหากผูใดไมปฏิบัติตาม ยอมถูกลงโทษโดยเสียสิทธิตามท่ีกฎหมาย
กําหนด เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของแลวเห็นวา การเปนผูทรงสิทธิเลือกตั้งยอมไม
อาจขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงคาใชจายในการเลือกตั้งไมวาจะเปนคายานพาหนะเดินทาง คาอาหาร 
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คาใชจายอ่ืนๆ ตามความจําเปน ซ่ึงถือวาเปนคาใชจายตามปกติของผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีจะตองจายอยูแลว
ทุกครั้งท่ีไปใชสิทธิเลือกตั้ง ดังนั้น การท่ีผูฟองคดีตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปเลือกตั้ง จึงเปนหนาท่ี
ความรับผิดชอบของผูฟองคดีโดยตรง คาใชจายของผูฟองคดีดังกลาวยอมไมอาจถือเปนสิทธิของผูฟองคดี
ท่ีจะกลาวอางวาเปนผลท่ีเกิดจากการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายของหนวยงานทางปกครองท่ีมีหนาท่ี
จัดการการเลือกตั้งซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญกรณีดังกลาวจึงไมอาจถือไดวา ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได อันจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือขอใหหนวยงานทางปกครองชดใช
คาใชจายในการไปใชสิทธิเลือกตั้งแตอยางใด 
  ๓.๑.๒ การกระทําละเมิดตอเสรีภาพในการชุมนุม:คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ท่ี อ.๗๑๑/๒๕๕๕ 
  “เสรีภาพในการชุมนุมจะไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมายก็ตอเม่ือเปน
การชุมนุมสาธารณะโดยสงบและปราศจากอาวุธ การกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐอันเปนเหตุให
ผูมีเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะไมอาจใชเสรีภาพดังกลาวไดนั้น ศาลมีอํานาจวินิจฉัยเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการท่ีไมสามารถใชเสรีภาพในการชุมนุมดังกลาวไดเทานั้นซ่ึงเปน
ดุลพินิจของศาลท่ีจะพิจารณากําหนดใหตามความเหมาะสม โดยพิเคราะหจากความรายแรงแหงการ
ละเมิดเสรีภาพดังกลาว” 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เสรีภาพในการชุมนุมเปนเสรีภาพท่ีมีความสําคัญตามท่ี
มาตรา ๔๔๑๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐บัญญัติรับรองไว และเสรีภาพในการ
ชุมนุมยังมีท่ีมาจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซ่ึงเปนสิ่งท่ีขาดเสียมิไดในสังคมท่ีปกครองดวยระบบ
เสรีประชาธิปไตย เพราะการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายเปนการถกเถียงกันดวยสติปญญา เพ่ือนํามา
ซ่ึงวิธีการแกปญหาหรือยุติขอขัดแยงของสังคมในระบอบเสรีประชาธิปไตย การชุมนุมเปนกลไกในการเปด
โอกาสใหมีการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและการวิพากษวิจารณอยางเปดเผย แสดงออกซ่ึงปญหาและ 
ขอเรียกรองของประชาชนหรือกลุมผลประโยชนในสังคมท้ังยังชวยใหรัฐมองเห็นความขัดแยงในสังคมได
ชัดเจนข้ึนดวย อยางไรก็ตาม แมวาเสรีภาพในการชุมนุมจะมีความสําคัญ แตเสรีภาพในการชุมนุมก็ถูก
จํากัดโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้นเองวา ตองเปนการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  
หากเปนการชุมนุมท่ีไมสงบหรือมีอาวุธยอมอยูนอกเหนือการคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย และก็มีขอจํากัดเฉพาะแตในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพ่ือคุมครองความสะดวกของประชาชนท่ี
จะใชท่ีสาธารณะหรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือใน
ระหวางท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึกเทานั้น เม่ือปรากฏวาการชุมนุมของ
ชาวบานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีจะมีการกอสรางทอสงกาซและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย และ 

                                                           
๑๓

 มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ

ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
ในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพ่ือคุมครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ีสาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความ
สงบเรียบรอยในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาะสงคราม หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก 
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การชุมนุมของกลุมผูชุมนุมคัดคานโครงการกอสรางทอสงกาชและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย  
มีลักษณะเปนการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และเปนการชุมนุมท่ีเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปท่ี
ประสงคจะคัดคานโครงการดังกลาวเขารวมในการชุมนุมได การชุมนุมดังกลาวจึงเปนการชุมนุมสาธารณะ 
การท่ีเจาพนักงานตํารวจปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยดําเนินการสลายการชุมนุมของกลุม 
ผูชุมนุมจึงเปนการกระทําละเมิดตอเสรีภาพในการชุมนุม ศาลยอมวินิจฉัยใหหนวยงานทางปกครองรับผิด
ชดใชคาเสียหายไดตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด ซ่ึงเม่ือพิจารณาลักษณะของ
เสรีภาพในการชุมนุมแลว จะเห็นไดวา บุคคลเพียงคนเดียวมิอาจกอใหเกิดการชุมนุมสาธารณะได ดังนั้น 
การใชเสรีภาพขางตนจะตองเกิดจากการท่ีบุคคลหลายๆ คน มารวมตัวกัน ซ่ึงการชุมนุมแตละครั้งอาจมี
จํานวนผูเขารวมชุมนุมท่ีแตกตางกันไดโดยไมอาจระบุจํานวนผูเขารวมชุมนุมท่ีแนนอนได การกําหนด 
คาสินไหมทดแทนสําหรับการกระทําละเมิดตอเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยจึงเปนคนละสวนกันและแตกตางจากการกําหนดคาสินไหมทดแทนเพ่ือชดใชคาเสียหายจากการไดรับ
บาดเจ็บและคาเสียหายของทรัพยสินอันเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีสามารถกําหนด 
คาสินไหมทดแทนใหแกผู ซ่ึงถูกกระทําละเมิดเปนรายบุคคลได ดังนั้น การกําหนดคาสินไหมทดแทน
สําหรับการกระทําละเมิดตอเสรีภาพในการชุมนุมดังกลาวขางตน จึงเปนการเยียวยาความเสียหายอันเกิด
จากการท่ีชาวบานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีและกลุมผูชุมนุมคัดคานโครงการกอสรางทอสงกาชและโรงแยกกาซ
ธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ไมสามารถใชเสรีภาพในการชุมนุมไดเทานั้น ซ่ึงเปนดุลพินิจของศาลท่ีจะพิจารณา
กําหนดใหตามความเหมาะสม โดยพิเคราะหถึงความรายแรงแหงการละเมิดเสรีภาพในการชุมนุม  
 ๓.๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองกรณีนี้เปนการวินิจฉัยปรับใชหลักความเสมอภาคในคดีพิพาทเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการ และในคดีท่ีเก่ียวกับคําสั่งใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีลวงล้ําลําน้ํา 
ซ่ึงศาลไดวินิจฉัยถึงสิทธิของบุคคลท่ีจะหยิบยกหลักความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติข้ึนกลาวอางเพ่ือให
ศาลวินิจฉัยไวดวย ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติ
หลักการสําคัญของหลักความเสมอภาคไวในทํานองเดียวกัน กลาวคือ มาตรา ๓๐ กําหนดวา บุคคลยอม
เสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ
บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย 
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 
   ๓.๒.๑บุคคลท่ีจะกลาวอางวาไดรับการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอันขัดตอหลัก
ความเสมอภาคนั้น ตองเปนบุคคลท่ีมีสิทธิ โดยชอบดวยกฎหมายท่ีจะไดรับการปฏิ บัต ิ
อยางเทาเทียมกันดวย : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๔๒/๒๕๕๐ 

 “การจะกลาวอางวาคําสั่งใหรื้อถอนอาคารท่ีกอสรางลวงล้ําเขาไปในทะเลภายใน
นานน้ําไทยเปนคําสั่งท่ีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมนั้น ตองเปนกรณีของการออกคําสั่ง
ทางปกครองท่ีขัดตอหลักความเสมอภาคและเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ  สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง และตองเปนกรณีท่ีผูกลาวอางมีสิทธิตามกฎหมายจะไดรับสิทธินั้นๆ แตไมไดรับสิทธินั้นเพราะ



๙ 
 

การเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม หาใชเปนกรณีเปนผูกระทําความผิดดวยกันบางคนจะกลาวอางวา
ผูกระทําความผิดดวยกันบางคนยังมิไดถูกดําเนินคดีเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมไม” 

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือมีการกอสรางอาคารลวงล้ําเขาไปในทะเลภายใน
นานน้ําไทย โดยไมไดรับอนุญาต เจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  
มีอํานาจออกคําสั่งแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารพิพาทภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนดได การท่ีเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีกอสรางลวงล้ําลําน้ําไมดําเนินการรื้อถอนอาคาร
พิพาท แตกลับอางวาเปนการออกคําสั่งใหรื้อถอนอาคารโดยมีลักษณะเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมเนื่องจาก
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจไมไดดําเนินการกับบุคคลอ่ืนท่ีกอสรางอาคารลวงล้ําลําน้ําเชนเดียวกันนั้น เห็นวา  
การเลือกปฏิบัติ ท่ีถือไดวาไมเปนธรรมนั้น ตองเปนกรณีการออกคําสั่งทางปกครองท่ีขัดตอหลัก 
ความเสมอภาคและเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง 
ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง และตองเปนกรณีท่ี 
ผูกลาวอางมีสิทธิตามกฎหมายจะไดรับสิทธินั้นๆ แตไมไดรับสิทธินั้นเพราะการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม 
หาใชเปนกรณีเปนผูกระทําความผิดดวยกันบางคนจะกลาวอางวาผูกระทําความผิดดวยกันบางคนยังมิได
ถูกดําเนินคดีเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมไมฉะนั้น การท่ีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจยังไมไดดําเนินการ 
กับผูกระทําความผิดในทํานองเดียวกันกับเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีกอสรางลวงล้ําลําน้ํารายนี้  
จึงมิใชเปนการเลือกปฏิบัติตามท่ีกลาวอาง คําสั่งใหรื้อถอนอาคารพิพาทจึงไมมีลักษณะเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
   ๓.๒.๒หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐไมอาจเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมในการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีสิทธิมนุษยชนโดยคัดเลือก
เฉพาะผูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขานิติศาสตรเพียงสาขาเดียวเทานั้น  
:คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๑๙๔/๒๕๕๔๑๔ 
   “ศาลปกครองสูงสุดนําหลักความเสมอภาคมาปรับใชในการวินิจฉัยขอพิพาทเก่ียวกับ
การสรรหา บรรจุ แตงตั้งขาราชการ โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นวา การใชวิธีการคัดเลือกเฉพาะผู ท่ี 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขานิติศาสตรเพียงสาขาเดียวเทานั้น ท้ังๆ ท่ีประกาศ
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีสิทธิมนุษยชน กําหนดวาตองไดรับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาทางกฎหมาย หรือทางสังคมศาสตร หรือทางสาขาวิชาอ่ืน  ดังนั้น การกระทําดังกลาวถือเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมขัดตอหลักความเสมอภาคตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองและคุมครองไว” 

 คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
เจาหนาท่ีสิทธิมนุษยชน วาตองไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางกฎหมาย หรือทางสังคมศาสตร หรือ
ทางสาขาวิชาอ่ืนท่ีกําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดนั้น ยอมแสดงใหเห็นวาบุคคลท่ี
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย ทางสังคมศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีกําหนดไวสามารถท่ีจะ
ทํางานในตําแหนงเจาหนาท่ีสิทธิมนุษยชนได โดยไมจําเปนตองจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉพาะ
ดานทางนิติศาสตรเพียงอยางเดียวเทานั้น  ดังนั้น การดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง 

                                                           
๑๔สํานักงานศาลปกครอง,ศาลปกครองกับแผนกคดีบริหารงานบุคคล, กรุงเทพฯ : ดินดีไซน, ๒๕๕๗, น. ๕๗-๕๘ 
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ใหดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีสิทธิมนุษยชน โดยใชวิธีการคัดเลือกเฉพาะผูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
เกียรตินิยมสาขานิติศาสตรเพียงสาขาเดียวเทานั้นท่ีใหมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงดังกลาว ถือเปนการตัดสิทธิของบุคคลท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม 
ทางสังคมศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีกําหนดไว ซ่ึงควรมีโอกาสท่ีจะไดรับการคัดเลือกเพ่ือเขารับราชการ 
ในตําแหนงเจาหนาท่ีสิทธิมนุษยชน เชนเดียวกับผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขา
นิติศาสตร จึงถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมและเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามท่ีกําหนด
ไวในมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 ๓.๓ แนวคําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
 แนวคําวินิจฉัยของศาลกรณีปรับใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนนั้น เปนกรณีท่ีศาล 
นําหลักการมีสวนรวมของชุมชนในการใชสิทธิชุมชนเพ่ือมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน 
ในการอนุรักษ คุมครอง สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มาปรับใชเพ่ือวินิจฉัยการใชสิทธิฟองคดี 
ในคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
   ๓.๓.๑ หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม๑๕:คําส่ังศาลปกครอง
สูงสุดท่ี ๕๙๒/๒๕๕๒ 
   “หลักการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักท่ีเนนวา การจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมจะ
กระทําไดดีท่ีสุด หากใหประชาชนท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมโดยรัฐตองจัดใหประชาชนมีสิทธิเขาถึง
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งแวดลอมไดอยางท่ัวถึงโดยเฉพาะขอมูลขาวสารเก่ียวกับสารเคมีอันตราย 
กิจกรรมในชุมชน ตลอดจนโอกาสในการเขารวมในข้ันตอนการตัดสินใจ โดยรัฐจะตองอํานวยความสะดวก
และกระตุนใหประชาชนเกิดความตระหนักเก่ียวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมผานการมีสวนรวม 
ของประชาชน อีกท้ังตองใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการพิจารณาทางปกครอง และกระบวนการ
ยุติธรรม รวมท้ังไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหายอยางเหมาะสมและเปนธรรม” 
   คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาการท่ียังไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใชสิทธิตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๕๐ นั้น ไมใชเหตุท่ีองคกรของรัฐจะยกข้ึนมาเปนขออางเพ่ือปฏิเสธไมใหความคุมครองสิทธิ
ดังกลาวได เพราะโดยหลักการใชและการตีความกฎหมาย เจตนารมณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซ่ึง
เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ จะมีผลตามท่ีบัญญัติในทันทีไมวาจะมีบทบัญญัติใหตองมีการตรา
กฎหมายกําหนดรายละเอียดในเรื่องดังกลาวหรือไม  ดังนั้น กอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ  
ท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จึงตอง
ดําเนินการใหครบถวนตามหลักเกณฑท้ังหลายท่ีกําหนดไวในมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว การบังคับใชบทบัญญัติมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงตองดําเนินการใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗ วรรคสอง ดวย ดังนั้น โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีไดมีการ
ออกใบอนุญาตใหดําเนินการ หากเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน 

                                                           
๑๕สํานักงานศาลปกครอง, ศาลปกครอง แผนกคดีสิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ : ดิน ดีไซน, ๒๕๕๔, น. ๕๙-๖๐   



๑๑ 
 

อยางรุนแรง ท้ังทางดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได จนกวาจะดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เสียกอน โดยเริ่มจากการท่ีจะตอง
ทําการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน จะตองจัด
ใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย และจะตองจัดใหองคกรอิสระ 
ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการ
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอน 
   ๓.๓.๒ สิทธิในการมีสวนรวมในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ตลอดจน การผังเมือง และการคมนาคมขนสง: คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี๔๔๔/๒๕๕๖ 
   “เม่ือมีการออกใบอนุญาตกอสรางและดัดแปลง ตอเติมอาคารพาณิชยกรรม ประเภท 
คาปลีกสงโดยไมชอบดวยกฎหมาย เจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีอยูติดตอกับท่ีดินท่ีมีการอนุญาตใหกอสราง
อาคาร และราษฎรท่ีอยูอาศัยหรือประกอบกิจการอยูในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ดังกลาวยอมถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียหรือไดรับผลกระทบโดยตรงและมากเปนพิเศษกวาบุคคลท่ัวไปท่ี
มิไดอยูอาศัยหรือประกอบกิจการในพ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางและดัดแปลง ตอเติมอาคารพาณิชยกรรม ดังกลาว 
จึงมีสิทธิมีสวนรวมในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจน การผังเมือง และ 
การคมนาคมขนสง ท้ังนี้ เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ซ่ึงสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครอง 
ตามความเหมาะสมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๐และถือเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อันมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง” 

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาสิทธิชุมชนตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานและเปนหลักคุมครองสิทธิของประชาชนในการ
ดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิตของตน ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงสิทธิของชุมชนในการฟองหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เปนคดีปกครอง 
อยางนอยตองเปนชุมชนท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยไมอาจ
หลีกเลี่ยงได อันเนื่องมาจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีเปนเหตุแหงการฟองคดีนั้น เม่ือคดีตามคําฟองเหตุแหงการฟองคดีสืบเนื่องจากการออกใบอนุญาตให
กอสรางและดัดแปลง ตอเติมอาคารพาณิชยกรรม ประเภทคาปลีกสง ขัดตอกฎกระทรวงท่ีกําหนดหามมิให
มีการกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการ
ในอาคารหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และขัดตอประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อีกท้ัง ตั้งแตมีการกอสรางอาคารดังกลาวเปนตนมาทําใหเกิดน้ําทวมขังใหญในเขตพ้ืนท่ีชุมชน
เปนเวลาหลายวันอยางไมเคยเปนมากอน โดยเฉพาะบริเวณหนาอาคารพาณิชยกรรมดังกลาว กรณีจึงยอม
กอใหเกิดปญหาเก่ียวกับการใชประโยชนท่ีดินและคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
และคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยหรือประกอบกิจการในชุมชนทองถ่ินนั้น  ดังนั้น เจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ี
อยูติดตอกับท่ีดินท่ีมีการอนุญาตใหกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง และราษฎรท่ีอยู
อาศัยหรือประกอบกิจการอยูในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อ



๑๒ 
 

ถอนอาคาร จึงเปนผูมีสวนไดเสียหรือไดรับผลกระทบโดยตรงและมากเปนพิเศษกวาบุคคลท่ัวไปท่ีมิไดอยู
อาศัยหรือประกอบกิจการในเขตพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีการกอสรางอาคารดังกลาว อันเนื่องมาจากการกระทําของ
ผูมีอํานาจออกใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารและยอมมีสิทธิมีสวนรวมในการ
คุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจน การผังเมือง และการคมนาคมขนสง ท้ังนี้ 
เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ซ่ึงสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองตามความเหมาะสมตาม
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และถือเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจาก
การกระทําหรืองดเวนการกระทําของผูมีอํานาจออกใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคารจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

 

๔. บทสรุป 
 

รัฐเสรีประชาธิปไตยเปนรัฐท่ีปกครองอยูภายใตหลักประชาธิปไตยซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐาน 
ท่ีสําคัญ ซ่ึงหลักประชาธิปไตยนั้นเปนหลักการท่ีถือวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยและใชอํานาจ
อธิปไตยผานองคกรตางๆ ของรัฐ หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการใชอํานาจรัฐ และหลักการท่ียอมรับ
ใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตางๆ และมีความเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย อยางไรก็ตาม  
หลักประชาธิปไตยดังกลาว ไมอาจเกิดผลในทางปฏิบัติหากไมมีองคกรวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทดังเชน 
ศาลปกครอง ในฐานะองคกรผูใชอํานาจตุลาการซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอํานาจอธิปไตย  

การปรับใชหลักประชาธิปไตยของศาลปกครองจึงอยูในลักษณะของการใหหลักประกันการใช
สิทธิในทางศาลของประชาชน โดยศาลปกครองจะปรับใชและตีความหลักประชาธิปไตยเก่ียวกับสิทธิ
เสรีภาพความเสมอภาค การมีสวนรวมของประชาชน และหลักกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือควบคุมตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐวามีลักษณะเปนการขัดหรือแยงกับการใชสิทธิเสรีภาพ เลือกปฏิบัติโดยไมธรรมอันขัดตอ 
หลักความเสมอภาค หรือไม คําถึงถึงสิทธิ ในการมีสวนรวมของประชาชนอันเปนการละเมิด 
หลักประชาธิปไตยดังกลาวหรือไม ซ่ึงจะเห็นไดวาศาลปกครองนําหลักประชาธิปไตยมาปรับใชปรากฏตาม
แนวคําวินิจฉัยหลายคดี ดังเชน คดีท่ีศาลยืนยันหลักการท่ียอมรับวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย
และใชอํานาจอธิปไตยโดยทางตรงในการใชสิทธิเลือกตั้ง ศาลจึงวินิจฉัยขอบเขตการคุมครองสิทธิเลือกตั้ง
วาจะไมขยายครอบคลุมไปถึงคาใชจายในการเลือกตั้ง ซ่ึงถือเปนคาใชจายปกติท่ีตองจายเม่ือไปใชสิทธิ
เลือกตั้งอยูแลว และคดีท่ีศาลปรับใชหลักประชาธิปไตยเก่ียวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพ่ือวินิจฉัยวาการใช
เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายก็ตอเม่ือเปนการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ การท่ีหนวยงานทางปกครองกระทําละเมิดตอการใชเสรีภาพดังกลาวจึงตองชดใช
คาเสียหายตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ศาลนําหลักความเสมอภาคซ่ึงมีฐานะเปนหลักคิดสําคัญ 
ของหลักประชาธิปไตยมาปรับใชในการวินิจฉัยกรณีการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งขาราชการ 
ซ่ึงศาลวินิจฉัยวา การท่ีองคกรเจาหนาท่ีของรัฐใชวิธีการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเฉพาะผูท่ีจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขานิติศาสตร อยางเดียวจนมีผลเปนการตัดสิทธิบุคคลอ่ืนท่ีมี
โอกาสจะไดรับการคัดเลือกเชนเดียวกันนั้น ถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอันขัดตอหลักความ



๑๓ 
 

เสมอภาคและท่ีสําคัญศาลวินิจฉัยไวดวยวาบุคคลท่ีมีสิทธิกลาวอางหลักความเสมอภาคตอศาลนั้น  
ตองเปนบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองโดยชอบดวยกฎหมาย และหลักประชาธิปไตยท่ีสําคัญ 
อีกประการหนึ่งท่ีศาลนํามาปรับใชแกคดีคือ หลักการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจของรัฐ โดยศาลวินิจฉัยวาการใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนเขา
ไปมีสวนรวมในข้ันตอนการตัดสินใจของรัฐในการดําเนินโครงการท่ีอาจสงผลกระทบอยางรุนแรง 
ตอสิ่งแวดลอมถือเปนสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยท่ีจําตองไดรับการ
คุมครอง แมวายังไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใชสิทธิดังกลาวก็ตาม และสุดทาย
ศาลไดปรับหลักประชาธิปไตยเก่ียวกับสิทธิมีสวนรวมในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการผังเมือง เพ่ือวินิจฉัยถึงสถานะของผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง จะเห็นไดวา 
การท่ีศาลปกครองปรับใชหลักประชาธิปไตยจึงเปนเสมือนหลักประกันสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และ
การมีสวนรวมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอีกท้ังยังเปนหลักประกันดวยวาหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักประชาธิปไตยดังกลาว 
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๑๔ 
 

บทความและวารสารทางวิชาการ 
 
 สมเกียรติ วันทะนะ,“ประชาธิปไตยและหลักการปกครองโดยกฎหมาย”,วารสารสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ปท่ี ๓๔ ฉบับท่ี ๒,(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒) 
 คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ,“รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปญหา อุปสรรคและทางออก”, 
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕ 



ศาลปกครองกับการปรับใชหลักประชาธิปไตย 
 

 

๑. บทนํา 

๒. หลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย 

๒.๑ สิทธิและเสรีภาพ 

  ๒.๒ ความเสมอภาค 

๒.๓ การมีสวนรวมของประชาชน 

๓. แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองในการปรับใชหลักประชาธิปไตยเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพ  

ความเสมอภาคและการมีสวนรวมของประชาชน 

 ๓.๑ แนวคําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 

   ๓.๑.๑ สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิประเภทเดียวท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหเปนหนาท่ีของ

ชนชาวไทย : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๒๙/๒๕๕๕  

  ๓.๑.๒ การกระทําละเมิดตอเสรีภาพในการชุมนุม:คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

ท่ี อ.๗๑๑/๒๕๕๕ 

 

 ๓.๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวกับหลักความเสมอภาค 

   ๓.๒.๑ บุคคลท่ีจะกลาวอางวาไดรับการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอันขัดตอหลัก

ความเสมอภาคนั้น ตองเปนบุคคลท่ีมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายท่ีจะไดรับการปฏิบัติอยางเทา

เทียมกันดวย : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๔๒/๒๕๕๐ 

 ๓.๒.๒ หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐไมอาจเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ในการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีสิทธิมนุษยชน โดยคัดเลือกเฉพาะ

ผูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขานิติศาสตรเพียงสาขาเดียวเทานั้น : คําพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๑๙๔/๒๕๕๔ 

 



 ๓.๓ แนวคําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

   ๓.๓.๑ หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม : คําส่ังศาลปกครอง

สูงสุดท่ี ๕๙๒/๒๕๕๒ 

 ๓.๓.๒ สิทธิมีสวนรวมในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ตลอดจน การผังเมือง และการคมนาคมขนสง: คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี ๔๔๔/๒๕๕๖ 

      


