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“สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ 
เสรภีาพและความเสมอภาคของบคุคล บรรดาที่ไดร้บัการรบัรองหรอื
คุม้ครองตามรฐัธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสญัญาที่
ประเทศไทยเป็นภาคแีละมีมีพนัธกรณีที่จะตอ้งปฏบิตัิตาม 

 

    (พ.ร.ป. ว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2560) 



 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) หมายถึง คุณค่าของมนุษยท์ี่มี
ความเกี่ยวขอ้งหรือข้ึนอยู่กบัความเป็นมนุษย ์โดยในฐานะมนุษยท์ุกคน ไดร้บั
คุณค่าความเป็นมนุษยโ์ดยไม่ตอ้งค านึงถึงเพศ เช้ือชาติ ศาสนา วยั ฐานะ หรือ
ต าแหน่ง 

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) เป็นค าอธิบายความหมายของสทิธิมนุษยชน 
ในแง่ของการใหคุ้ณค่าแก่ความเป็นคนว่าทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกนั ซึ่งเป็นหลกัการ                                   
ส าคญัของสิทธิมนุษยชนที่ก าหนดสิทธิมาต ัง้แต่เกิดใครจะละเมิดไม่ได ้และไม่สามารถ         
ถ่ายโอนใหแ้ก่กนัได ้ซึ่งรวมไปถึงสทิธิในการมีชีวิตและความมัน่คงในการมีชีวิตอยู่ เพราะ
คนทุกคนที่เกิดมามีศกัด์ิศรีของการเป็นมนุษย ์ดงันั้นการปฏิบตัิต่อกนัของผูค้นในสงัคมจงึ
ตอ้งเคารพความเป็นมนุษย ์หา้มท ารา้ยร่างกายหรือทรมานอย่างโหดรา้ย ตลอดจนการ
กระท าใดๆที่ถอืเป็นการเหยียดหยามความเป็นมนุษย ์



สทิธิ (Rights) เป็นสิ่งที่ตดิตวัมนุษยท์กุคนตามธรรมชาติที่ไดเ้กดิมาเป็นมนุษยซ์ึ่ง
ไม่มีใครล่วงละเมิดได ้ทกุคนมีสทิธิมีชีวิตที่จะอยู่รอด อยู่อย่างมีเกยีรติและศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์แมก้ฎหมายยงัไม่รองรบัแต่สทิธิกย็งัมีอยู่  

เสรีภาพ (Freedom) คือการที่มนุษยส์ามารถท าอะไรก็ไดภ้ายใตข้อบเขตของ
ศีลธรรมอนัดีงามโดยไม่เบียดเบียนสงัคม หรือไม่ล่วงล ้าสิทธิของบุคคลอื่นหรือ
ส่วนรวม ซึ่งค าว่าสทิธิและเสรีภาพมกัจะอยู่รวมกนัดงัปรากฏในปฏิญญาสากลว่า
ดว้ยสทิธมินุษยชนของสหประชาชาต ิเพือ่แสดงออกทางความคดิและการปฏบิตั ิ 

ความเสมอภาคและการเลอืกปฏบิตั ิ(Equality and Discrimination) คอืเกณฑ์
การวดัว่าสงัคมหน่ึง สงัคมใดมีการละเมิดหรอืเคารพสทิธมินุษยชนหรอืไม่ ช้ีใหเ้หน็
ถงึความเสมอภาค หรอืการปฏบิตัติ่อทกุคน  อย่างเท่าเทยีมกนัหรอืไม่เท่าเทยีมกนั  



หลกัการพื้นฐานของสทิธมินุษยชน 

1. ทกุคนมีศกัด์ิศรคีวามเป็นมนุษย ์(Human Dignity) เป็นสทิธิตดิตวัทกุคนตาม    
   ธรรมชาตติ ัง้แต่เกดิ (National Rights)  

2. คนทกุคนมีความเสมอภาคและหา้มการเลอืกปฏบิตั ิ 
   (Equalityandnon-discrimination)  

3. สทิธมินุษยชนเป็นของคนทกุคนโดยไม่เลอืกเช้ือชาต ิศาสนา เพศ อาย ุอาชีพ   
   สถานะทางเศรษฐกจิ หรอืสงัคม สุขภาพ และความคดิเหน็ดา้นต่างๆ   
   (Universality)  

4. สทิธิมนุษยชนเป็นองคร์วมแยกเป็นสว่นๆ ไม่ไดแ้ละพึง่พงิกนั 

   (Indivisibility & Interdependently)  



5.การมีสว่นร่วมและการเป็นสว่นหน่ึงของสทิธินั้น (Participation& Inclusion) 

หมายความว่า ประชาชนแต่ละคน หรอืกลุ่มประชาชนหรือประชาสงัคมย่อมมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขนัในการเขา้ถึงและไดร้บั ประโยชน์จากสทิธิพลเมืองและการเมือง 
และสทิธิทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม  

 6. ตรวจสอบไดแ้ละใชห้ลกันิตธิรรม (Accountibility & the Rule of Law)  



สนธสิญัญาระหว่างประเทศดา้นสทิธิมนุษยชนที่ประเทศไทยลงนามสนธิสญัญา 

1. อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทกุรูปแบบ  
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women : CEDAW  

9 ส.ค. 2528 

2. อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธิเด็ก 
Convention on the Rights of the Child : CRC   
27 มี.ค. 2535 



3. กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง  
International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR  
29 ต.ค. 2539 

4. กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 

 International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights : 

ICESCR  5 ก.ย. 2542 

5. อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเช้ือชาตใินทกุรูปแบบ  
Convention on the Elimination of All  Forms of Racial Discrimination: 

CERD  28 ม.ค. 2546 



6. อนุสญัญาว่าดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการประตบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ 

ที่โหดรา้ยไรม้นุษยธรรม หรอืที่ย า่ยศีกัด์ิศร ี 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment : CAT  29 ต.ค. 2539 

7. อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธิของคนพกิาร   
Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD  
29 ก.ค.2551  



8.อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองบคุคลทกุคนจากการหายสาบสูญ
โดยถกูบงัคบั 
International Convention for the Protection of All Persons from 

EnforcedDisappearance : CED 

มติ ครม.เหน็ชอบให้เข้าเป็นภาคี เม่ือ 24 พ.ค. 2559 

9. อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธิของแรงงานโยกยา้ยถิ่นฐานและสมาชิกใน
ครอบครวั  
Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and 

Member of their Families : CMW  
 (ยงัไม่ลงนาม) 





ความเสมอภาค 

ของชายและหญิง 



ความเสมอภาค 

(Equality) 
การเลอืกปฏบิตัิ 

(Discrimination) 

การเลอืกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรม 

(Unfair – discrimination) 

การไม่เลอืกปฏบิตัิ 
(Non - discrimination) 







ตามหลกัสทิธิมนุษยชน หมายถงึ ความเท่าเทียมของมนุษยท์กุคนในการไดร้บัสทิธิพื้นฐาน
ตามหลกัสิทธิมนุษยชน โดยผ่านการปฏิบตัิต่อกนัระหว่างมนุษยต์่อมนุษย ์ดว้ยความ
เคารพต่อสทิธิและศกัด์ิศรคีวามเป็นมนุษย ์ 

ความเสมอภาค (equality) 

ตามหลกักฎหมาย  หมายถึง หลกัการพื้นฐานของความยุติธรรม ที่ก าหนดใหมี้การปฏิบตัิ
ต่อบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องนั้นๆ อย่างเท่าเทยีมกนั    

ตามระบอบประชาธิปไตย หมายถึง  การที่ประชาชนทุกคนในประเทศมีความเสมอภาค
หรอืความเท่าเทยีมกนัในเรื่องสิง่จ าเป็นขัน้พื้นฐาน  



1. ความเสมอภาคในโอกาส หมายถึง ความเท่าเทียมกนัของโอกาสในการ
ไดร้บับริการสาธารณะของรฐั และไม่ถูกกีดกนัออกจากกิจกรรมต่างๆ ของ
สงัคม 

 

 โอกาสไดร้บัการศึกษา  
 โอกาสไดร้บัการจา้งงาน  
 โอกาสในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ 



2.  ความเสมอภาคทางสงัคม  หมายถงึ ความเท่าเทยีมกนัทางสงัคมของ
สมาชิกทกุคนในสงัคม การไม่เลอืกปฏบิตัเิพราะความแตกต่างทางอตัลกัษณ์
ของบคุคล 
 

 ถิ่นก าเนิด ชาตพินัธุ ์ภาษา ผิวส ีเพศ ศาสนา รายไดห้รอืทรพัยส์นิ ชนชัน้  
วรรณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย สขุภาพ ความคดิเหน็ที่แตกต่าง การถกูตดัสนิ
ว่ากระท าผิด ไม่เป็นเหตใุหเ้กดิการปฏบิตัอิย่างไม่เท่าเทยีมกนั  

 

  ความเสมอภาคทางสงัคมไม่ควรเป็นการบงัคบัผ่านกฎหมาย แต่ 

เป็นส านึกในความเคารพต่อความเป็นมนุษยท์ี่ควรเกดิข้ึนในแต่ละบคุคลเอง 



3.  ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึง สิทธิที่ เท่าเทียมกนัภายใต ้
กฎหมายเดียวกนั รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลต่อประชาชน
โดยรวม 

 การออกกฎหมายที่ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเท่า
เทยีมกนั  

 การบงัคบัใชก้ฎหมายและการพิจารณาคดีตอ้งเป็นไปอย่างเสมอภาค
เท่าเทยีมต่อประชาชนทกุคน  

 การไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงการ
คุม้ครองทางกฎหมายเพือ่การสรา้งโอกาสที่เท่าเทยีมกนัดว้ย  



4. ความเสมอภาคทางการเมือง หมายถงึ การมีสทิธิทางการเมืองที่เท่าเทียมกนั ในที่น้ี
รวมถงึการมีสว่นร่วมทางการเมืองผ่านทางตวัแทน และการมีสว่นร่วมทางตรง  
 

 การก าหนดในกฎหมายใหผู้มี้สทิธิในการเลอืกตัง้อย่างเท่าเทียม  
 จดัใหเ้กดิความสะดวกและการเท่าเทียมในโอกาสออกไปใชส้ทิธิดว้ยการ 
จดัสรรจุดเลอืกตัง้ส าหรบัประชาชนอย่างเท่าเทียมทัว่ถงึ 
 คะแนนเสยีงของประชาชนทกุคนมีค่าเท่ากนั  
 มีความเท่าเทยีมกนัของผูส้มคัรท ัง้คณุสมบตัผูิส้มคัร โอกาสหาเสยีงและ 
วงเงนิในการหาเสยีง  
 มีการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในการเลอืกตัง้อย่างไม่เลอืกปฏบิตั ิ



1. การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะความแตกต่างเรื่อง เพศ     
ถิ่นก าเนิด เช้ือชาต ิภาษา ทางการเมือง จะเป็นการขดัต่อรฐัธรรมนูญ                

2. รฐัสามารถก าหนดมาตรการเพื่อขจดัอปุสรรคหรือส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใช้
สทิธิเสรภีาพไดเ้ท่าเทยีมกนักบับคุคลอืน่ไดแ้ละไม่ถอืเป็นการเลอืกปฏบิตั ิ               

3. บคุคลผูเ้ป็นทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เจา้หนา้ที่อืน่ของรฐั พนักงานหรือลูกจา้ง
ของขององคก์รของรฐั ย่อมมีสทิธิ เสรภีาพเช่นเดียวกบับคุคลทัว่ไป ยกเวน้ที่จ ากดัไวใ้น
กฎหมายเฉพาะในสว่นที่เกี่ยวกบัการเมือง สมรรถภาพ วินยั หรอืจริยธรรม                

รฐัธรรมนูญก าหนดสาระส าคญัเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกนัและการไดร้บัความคุม้ครอง
ตามกฎหมายไว ้ดงัน้ี 



หลกัความเสมอภาคและการไม่เลอืกปฏบิตัิ 
 ถอืเป็นหลกัการส าคญัของสทิธิมนุษยชน 

ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธิมนุษยชน ค.ศ. 1948   (พ.ศ. 2491) 
 (Universal Declaration of Human Rights ) ( UDHR)  

วางหลกัไวว่้า “มนุษยท์ ัง้หลายมีอสิระและความเสมอภาคกนัในศกัด์ิศรแีละสทิธ ิต่างมี
เหตผุลและมโนธรรม และควรปฏบิตัติ่อกนัดว้ยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพต่าง ๆ ” 



หลกั “ความเสมอภาค” เป็นหลกัพื้นฐานของศกัด์ิศรคีวามเป็นมนุษย ์ซ่ึงมนุษยย่์อม
ตอ้งไดร้บัการรบัรองและคุม้ครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทยีมกนัในฐานะที่เป็นมนุษย ์
ไม่ตอ้งค านึงถงึคณุสมบตัอิืน่ ๆ เช่น เช้ือชาต ิศาสนา เพศ ภาษา ถิ่นก าเนิด 

แนวคดิทางกฎหมายของหลกั “ความเสมอภาค”  
 บุคคลย่อมไดร้บัการรบัรองและคุม้ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกนั 

(Fairness) หมายถึงหลกัความเสมอภาคเบื้ องหน้ากฎหมาย (Equality 

before the law)  
 เป็นการยอมรบัสิทธิเสรีภาพอนัเป็นสาระส าคญัของความเป็นมนุษยท์ี่ติดตวั

มนุษย์มาต ั้งแต่ก าเนิดและไม่อาจพรากไปได ้ตามหลกัทฤษฎีกฎหมาย
ธรรมชาต ิ(Natural law)  



 “ความเสมอภาค” 
 เป็นรากฐานของเสรภีาพ  
 เป็นหลกัประกนัใหเ้สรภีาพเกดิข้ึนไดจ้รงิ  
 หลกัความเสมอภาคภายใตก้ฎหมายจงึเป็นหลกัการที่ท าใหมี้การปฏบิตัิต่อ

บคุคลอย่างเท่าเทยีมกนั หรอืไม่เลอืกปฏบิตั ิ(Non – discrimination)  
       จะตอ้งปฏบิตัติ่อสิง่ที่มีสาระส าคญัเหมือนกนัอย่างเท่าเทยีมกนั และ
จะตอ้งปฏบิตัติ่อสิง่ที่มีสาระส าคญัแตกต่างกนัใหแ้ตกต่างกนัไปตามลกัษณะ
ของเรื่องนั้น ๆ  
 จงึจะเกดิความยตุธิรรมภายใตห้ลกั “ความเสมอภาค” 



หลกัความเสมอภาคภายใตอ้งคก์ารสหประชาชาต ิ

องคก์ารสหประชาชาต ิ(The United Nations UN)  ก าหนดกลไกการคุม้ครอง
ความเสมอภาค  (equality)  และการหา้มเลอืกปฏบิตั ิ(non-discrimination)  
 หลกัความเสมอภาคเป็นหลกัการที่ส าคญัที่สดุที่เป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัหลกั

สทิธิมนุษยชน  
 การกระท าอนัขดัต่อหลกัเสมอภาคหรือการกระท าอนัเป็นการเลือกปฏิบตั ิ                    

จงึถอืเป็นการละเมิดสทิธมินุษยชน 



กฎบตัรสหประชาชาต ิ(The United Nation Charter) ที่ลงนามรบัรองเม่ือวนัที่ 
26 มิถุนายน 1943 (พ.ศ. 2486) กล่าวถึงหลกัความเสมอภาคภายใตห้ลกั                                        
สทิธมินุษยชน ว่า 
 “เราในฐานะประชาชนของสหประชาชาตมิีเจตจ านงแน่วแน่...ที่จะย ้ายืนยนัความ
ศรทัธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในศกัด์ิศรีและคุณค่าของมนุษย ์ในสิทธ ิ                                
เท่าเทยีมกนัของบรุุษและสตร ีและของประชาชาตทิ ัง้ใหญ่และนอ้ยทัง้ปวง...” 



 

ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights)
  

 สหประชาชาตไิดป้ระกาศปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธิมนุษยชน เม่ือวนัที่ 10 
ธนัวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) เพือ่เป็นการแสดงเจตน์จ านงอนัแน่วแน่ของ
ประเทศสมาชิกว่าจะคุม้ครองสทิธิมนุษยชนใหเ้ป็นผลอย่างจรงิจงัตามเจตนารมณ์ที่
ก าหนดไวใ้นกฎบตัรสหประชาชาตทิี่รบัรองเรื่องศกัด์ิศรคีวามเป็นมนุษย ์โดยไม่
จ ากดัเช้ือชาต ิศาสนา วฒันธรรม และเพศ 

  



เน้ือหาส าคญั 

 

 มนุษยท์ ัง้หลายเกดิมามีอสิระเสรแีละเท่าเทยีมกนัท ัง้ศกัด์ิศรแีละสทิธิ ทกุคนไดร้บั 

       การประสทิธิประสาทเหตผุลและมโนธรรม และควรปฏบิตัติ่อกนัอย่างฉนัพี่นอ้ง 
   

 บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและอิสรภาพ โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใด ๆ 
ดงัเช่น เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น 
เผ่าพนัธุแ์ห่งชาติหรือสงัคม ทรพัยส์ิน ก าเนิด หรือสถานะอื่น ๆ ดงันั้นการปฏิบตัิ
ต่อเพื่อมนุษยด์ว้ยกนัโดยอคติ ไม่ยุติธรรมอนัน าไปสูก่ารลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
จงึเป็นสิง่ที่กระท ามิได ้

 ศกัด์ิศรปีระจ าตวัและสทิธิซ่ึงเสมอกนัและไม่อาจโอนแกก่นัไดข้องสมาชิกทัง้ปวงแหง่
ครอบครวัมนุษย ์คอืรากฐานของเสรภีาพ ความยตุธิรรม และสนัติภาพ ในภภิพ  



 ทุกๆ คนต่างเสมอภาคกนัเบื้ องหน้ากฎหมายและชอบที่จะไดร้บัความคุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทยีมกนั โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิด ๆ 

 บุคคลทุกคนมีสิทธิอย่างเสมอภาคบริบูรณ์ในอนัที่จะไดร้บัการพิจารณาอย่างเป็น
ธรรมและเปิดเผยโดยศาลซ่ึงเป็นอสิระและไรอ้คติในการวินิจฉยัช้ีขาดสทิธิและหนา้ที่ 
ตลอดจนขอ้ที่ตนถกูกลา่วหาใดๆ ทางอาญา 

 ชายและหญิงเม่ือเจริญวยัแลว้ มีสทิธิที่จะสมรสและที่จะสรา้งครอบครวัโดยไม่มีการจ ากดัใด  ๆ
เน่ืองจากเช้ือชาติ สญัชาติ หรือศาสนา บุคคลย่อมมีสทิธิเท่าเทียมกนัในเรื่องสมรส ในระหว่าง
การสมรสและในการขาดจากการสมรส 



 การสมรสจะกระท าไดก้โ็ดยความยนิยอมอย่างเสร ีและเตม็ใจของคู่บ่าวสาวผูต้ ัง้ใจจะท าการสมรส 

 บคุคลทกุคนมีสทิธิที่จะเขา้ร่วมในรฐับาลแห่งประเทศตน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านทางผูแ้ทน
ซึ่งไม่รบัการเลอืกอย่างเสรี 

 ครอบครวัคือ กลุ่มซ่ึงเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสงัคมและชอบที่จะไดร้บัการคุม้ครอง
โดยสงัคมและรฐั 

 บคุคลทกุคนมีสทิธิเขา้ถงึเท่าเทยีมกนัในบรกิารสาธารณะในประเทศของตน 

 เจตจ านงของประชาชนจะเป็นฐานแห่งอ านาจของรฐับาล เจตจ านงน้ีจะแสดงออกโดยการ
เลือกตัง้ตามวาระเวลาอย่างแทจ้ริง ดว้ยการใหส้ิทธิออกเสียงอย่างท ัว่ถึงและเท่าเทียมกนัและ
โดยการลงคะแนนลบัหรอืวิธีการลงคะแนนอย่างเสรทีี่คลา้ยคลงึกนั 



กตกิาระหว่างประเทศที่ส าคญัเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชน 

1.กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights) (ICCPR)  
 รฐัภาคีรบัที่จะเคารพและประกนัสทิธิของบคุคลและใหค้วามมัน่ใจแก่บรรดา
บุคคล รวมถึงการหา้มการเลือกปฏิบตัิ ไม่ว่าจะตอ้งดว้ยเหตุผลเช้ือชาติ สีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรืออื่นใด เผ่าพนัธุแ์ห่งชาติหรือสงัคม 
ทรพัยส์นิ ก าเนิด หรอืสถานะอืน่ ๆ 

 

(ประเทศไทยเขา้เป็นภาค ีเม่ือ 29 ต.ค. 2539 มีผล 30 ม.ค. 2540) 
  



2. กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) 
(ICESCR)  
 รฐัภาคจีะด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามล าดบัขัน้ นับต ัง้แต่การ
เคารพ คุม้ครอง ส่งเสริม และท าใหอ้ย่างเต็มที่ทรพัยากรที่มีอยู่เพื่อใหมี้ความคืบหนา้ 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิความเท่าเทียมกนัระหว่างบุรุษและสตรีในการไดร้บัสิทธิการ
จ ากดัสทิธิตามกติกา รวมทัง้การหา้มตีความใดๆ ในกติกาที่จะท าลายสทิธิหรือเสรีภาพ
ตาที่ไดร้บัรองไวใ้นกตกิาน้ี 

 

(ประเทศไทยเขา้เป็นภาค ีเม่ือ 6 ก.ย. 2542 มีผล 5 ธ.ค. 2542) 



ปฏญิญาสากลว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัิต่อสตร ีค.ศ. 1967 

 (Declaration on the Elimination of Discrimination Agaist Women 1967)
 (พ.ศ. 2510) เป็นการประกาศปฏญิญาสากลว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัิ
ต่อสตรีที่เรียกรอ้งใหป้ระเทศต่าง ๆ ขจดัต่อการเลือกปฏิบตัิต่อสตรี โดยเรียกรอ้งให ้
ยกเลิกกฎหมาย ประเพณี กฎและการปฏิบตัิต่าง ๆ ที่เป็นการเลือกปฏิบตัิต่อผูห้ญิง 
และก าหนดหลกัการส าคญั คือ ใหบ้ญัญตัิหลกัแห่งความเท่าเทียมแห่งสิทธิ ไวใ้น
รฐัธรรมนูญหรอืในกฎหมายล าดบัรอง   



เน้ือหาส าคญั 

 จะตอ้งใชม้าตรการทกุอย่างที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางนิติบญัญตั ิเพื่อประกนั
ว่าหญิงไม่ว่าจะสมรสแลว้หรอืไม่ จะมีสทิธิเท่าเทยีมกบัชายในเรื่องกฎหมายแพง่ 
โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปน้ี 

 1) สิทธิที่จะแสวงหาจดัการใช ้จ าหน่ายและรบัมรดกตลอดจนทรพัยส์ินที่ไดม้า
ระหว่างสมรส 
 2) สทิธิที่จะมีความเท่าเทียมในความสามารถตามกฎหมายและการใชค้วามสามารถ 

 3) สทิธิเท่าเทยีมกบัชายในเรื่องกฎหมายว่าดว้ยการเคลื่อนยา้ยของบคุคล 



 จะตอ้งใชม้าตรการทุกอย่างที่เหมาะสม เพื่อประกนัต่อหลกัความเท่าเทียมกนัแห่ง
สถานะของสามีและภรยา กลา่วโดยเฉพาะ คอื 

       1. หญิงจะมีสทิธิในการเลอืกคู่ครองอย่างเสรี และในการที่จะสมรสโดยหญิง
สมคัรใจอย่างเสร ี
       2. หญิงมีสิทธิเท่าเทียมชายในระหว่างการสมรส และในการเลิกสมรสในทุก
กรณี ประโยชน์ของลูกย่อมส าคญัที่สดุ 

       3. บิดามารดาย่อมมีสิทธิและหน้าที่เท่ากนัในเรื่องที่เกี่ยวกบัลูก ประโยชน์
ของลูกย่อมส าคญัที่สดุในทกุกรณี 



อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทกุรูปแบบ ค.ศ. 1979 

(Convention on the Elimination of All for Discrimination Against Women 1979) 
(CEDAW)  

 (พ.ศ. 2522) อนุสญัญาฉบบัน้ีมีข้ึนเพื่อยืนยนัถงึหลกัการเคารพในสทิธิข ัน้พื้นฐาน
ของมนุษยท์กุคนโดยเฉพาะสทิธิอนัเท่าเทยีมกนัระหว่างชายหญิง โดยเสนอกรอบแนวคิดและ
แนวทางใหป้ระเทศภาคขีองอนุสญัญาก าหนมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่จะท าให ้
เกดิความเสมอภาคอย่างเต็มที่ระหว่างชายหญิงในดา้นต่าง ๆ 

 

(ประเทศไทยไดล้งนามเขา้เป็นภาคอีนุสญัญา น้ีเม่ือ 28 กนัยายน 2528) 



“เลอืกปฏบิตัติ่อสตร”ี หมายถงึ การแบ่งแยก การกดักนั หรอืการจ ากดัใด ๆ เพราะเหตุ
แหง่เพศ ซ่ึงมีผลหรอืความมุ่งประสงคท์ี่จะท าลายหรอืท าใหเ้สือ่มการยอมรบั การไดอ้ปุโภค 
หรอืใชส้ทิธิโดยผูห้ญิง โดยไม่เลอืกสถานภาพดา้นการสมรสบนพื้นฐานของความเสมอภาค
ของผูช้ายและผูห้ญิงของสทิธิมนุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐานในดา้นการเมือง เศรษฐกจิ 
สงัคม วฒันธรรม พลเมือง หรอืดา้นอืน่ ๆ 

 ใหบ้รรจุหลกัการของความเสมอภาคของชายและหญิงไวใ้นรฐัธรรมนูญแหง่ชาต ิหรอื
ในบทบญัญตัแิหง่กฎหมายที่เหมาะสมอืน่ ๆ  

 ออกมาตรการดา้นนิตบิญัญตัิที่เหมาะสมในการเลอืกปฏบิตัทิ ัง้มวลต่อผูห้ญิง 



 รฐัภาคจีะตอ้งใชม้าตรการที่เหมาะสมเพื่อประกนัการพฒันาการความกา้วหนา้ของ
ผูห้ญิงใหมี้และไดใ้ชส้ทิธิและเสรีภาพขัน้พื้นฐานบนฐานของความเสมอภาคกบัผูช้าย
ในดา้นการเมือง สงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม 

 รฐัภาคอีอกมาตรการพเิศษชัว่คราว ซึ่งมุ่งที่จะเร่งรดัใหม้ีความเสมอภาคที่แทจ้รงิ
ระหว่างชายและหญิง อนัไม่ถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัติามที่นิยามไวใ้นอนุสญัญา 

 รฐัภาคใีชม้าตรการที่เหมาะสมเพื่อปรบัปรุงแผนทางสงัคม วฒันธรรม และวิธีปฏบิตัิ
อนัเป็นประเพณีทัง้หลายที่ต ัง้อยู่บนพื้นฐานของบทบาทแบบเก่าของผูช้ายและผูห้ญิง 
เพื่อประกนัว่าการศึกษาเกี่ยวกบัระบบครอบครวัรวมถงึความเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง
เกี่ยวกบัความเป็นเพศมาดาเป็นหนา้ที่ทางสงัคม และยอมรบัถงึความรบัผิดชอบ
ร่วมกนัของผูช้ายและผูห้ญิงในการเลี้ยงดูบตุร 



 รฐัภาคจีะตอ้งใชม้าตรการที่เหมาะสมทกุอย่างรวมทัง้การออกกฎหมาย เพื่อปรามการคา้
ผูห้ญิงและแสวงหาประโยชน์จากผูห้ญิงในทกุรูปแบบ 

 รฐัภาคจีะใหผู้ห้ญิงมีความเสมอภาคกบัผูช้ายในทางกฎหมาย 

 รฐัภาคใีชม้าตรการที่เหมาะสมทัง้ปวงในการขจดัการเลอืกปฏบิตัิต่อผูห้ญิงในเรื่อง
ท ัง้หลายที่เกี่ยวกบัการสมรส และความสมัพนัธใ์นครอบครวัโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ความเสมอภาค 



มาตรา 4  ศกัด์ิศรคีวามเป็นมนุษย ์สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบคุคลย่อม
ไดร้บัความคุม้ครอง 
 ปวงชนชาวไทยย่อมไดร้บัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญเสมอกนั 

หลกั “ความเสมอภาค” เป็นหลกัการส าคญัที่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช  2560 รบัรองไวน้อกเหนือจาก หลกั “สิทธิ”  “เสรีภาพ” และ “ศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย”์ 

หลกัความเสมอภาคของไทย 



มาตรา 27  บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย มีสทิธิและเสรภีาพและไดร้บัความคุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทยีมกนั 

 ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทยีมกนั 

 การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลไม่ว่าดว้ยเหตคุวามแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด 
เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่
ขดัต่อบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ หรอืเหตอุืน่ใด จะกระท ามิได ้  

 มาตรการที่รฐัก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอปุสรรคหรือสง่เสริมใหบ้คุคลสามารถใชส้ทิธิและเสรีภาพได ้
เช่นเดียวกบับคุคลอื่น หรือเพื่อคุม้ครองหรืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการ หรือ
ผูด้อ้ยโอกาส ย่อมไม่ถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 



 บุคคลผูเ้ป็นทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เจา้หน้าที่อื่นของรฐั พนักงานหรือลูกจา้งของ
องคก์รของรฐัย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป เวน้แต่ที่จ ากดัไวใ้นกฎหมาย
เฉพาะในสว่นที่เกี่ยวกบัการเมือง สมรรถภาพ วินยั หรอืจรยิธรรม 

 รฐัธรรมนูญ ฉบบัปจัจุบนัไดเ้พิ่มหลกัการส าคญั คอื 
 1.มาตรการที่รฐัก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอปุสรรคหรอืสง่เสรมิใหบ้คุคลสามารถใชส้ทิธิ
เสรภีาพไดเ้ช่นเดียวกบับคุคลอืน่ โดยเพิ่มสารตัถะที่จ าเพาะเจาะจงกลุม่บคุคลตามวรรคสี่ 
 2.ขอ้ยกเวน้สทิธิและเสรภีาพส าหรบัสถานะของบคุคลบางประเภทตามวรรคหา้ 



หลกั “ความเสมอภาค” ส าหรบัประเทศไทยเคยก าหนดเป็นหลกัการไวใ้น
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475 มาตรา 12 บญัญตัิว่า “ภายใน
บงัคบัแห่งบทบญัญตัิรฐัธรรมนูญน้ี บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายฐานันดรศกัด์ิ
โดยก าเนิดก็ดีโดยแต่งต ัง้ก็ดีหรือโดยประการอื่นก็ดี ไม่กระท าใหเ้กิดเอกสทิธิแต่
อย่างใดเลย” 



มาตรา 27 บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย และ ไดร้บัความคุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทยีมกนั  

 

รธน. 2517 หมวดที่ 3 สทิธิและเสรภีาพของชนชาวไทย 

  

มาตรา 28 บคุคลย่อมสทิธิและเสรภีาพภายใตบ้งัคบับทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญ 

 ชายและหญงิมีสทิธเิท่าเทยีมกนั  

 การจ ากดัสทิธิและเสรภีาพอนัเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตาม
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ จะกระท ามิได ้  



 การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ จะกระท ามิได ้

 มาตรการที่รฐัก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอปุสรรคหรอืสง่เสริมใหบ้คุคลสามารถใช้
สทิธิและเสรภีาพไดเ้ช่นเดียวกบับคุคลอืน่ ย่อมไม่ถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็น
ธรรมตามวรรคสาม 

รฐัธรรมนูญ 2540 
มาตรา 30  บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่า
เทยีมกนั 

 ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทยีมกนั  



รฐัธรรมนูญ 2550 
มาตรา 30  บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่า
เทยีมกนั 

 ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทยีมกนั 

 การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรอืความคิดเหน็ทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ จะกระท ามิได ้

 มาตรการที่รฐัก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็น
ธรรมตามวรรคสาม 



หลกัความเสมอภาค เป็นหลกัที่ยอมรบัว่ามนุษยต์่างมีความเท่าเทยีมกนัและ
หา้มมิใหร้ฐัในฐานะที่เป็นเป็นองคก์รผูใ้ชอ้ านาจปกครองเลอืกปฏบิตัิโดยไม่
เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตแุห่งความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาต ิ
ภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกายหรอืความคดิเหน็ในทางการเมือง
อนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญเป็นหลกัที่ควบคุมมิใหร้ฐัใชอ้ านาจ
อธปิไตยตามอ าเภอใจ 

ความเสมอภาค (Equality) 



หลกัความเสมอภาคเป็นหลกัที่มีความส าคญัอย่างยิ่งเน่ืองจากเป็นหลกั
พื้นฐานของศกัด์ิศรคีวามเป็นมนุษย ์ ซึ่งหมายความว่า ศกัด์ิศรคีวามเป็น
มนุษยจ์ะไดร้บัความคุม้ครองกต่็อเม่ือบคุคลสามารถน าสทิธต่ิาง ๆ ที่ไดร้บั
การบญัญตัริบัรองคุม้ครองแก่บคุคลนั้นไปอา้งไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 

(ศ.ดร.บรรเจดิ  สงิคะเนต)ิ 



 

 

“จะตอ้งปฏบิตัติ่อสิง่ที่มีสาระส าคญัแตกต่างกนัใหแ้ตกต่างกนักนัไปตาม
ลกัษณะของเรื่องนั้น ๆ” 
(ดร.ฤทยั  หงสส์ริ)ิ 
 

 

 

 

“การที่บคุคลที่เหมือนกนัในสาระส าคญัจะตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิย่าง
เดียวกนัและบคุคลที่ต่างกนัในสาระส าคญัจะตอ้งไดร้บัการปฏบิตัแิตกต่าง
กนัออกไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละคน” 
(ศ.ดร.วรพจน์  วศิรุตพชิญ)์ 
 

 



 

 

“ในสถานการณ์ที่เหมือนกนัจะตอ้งปฏบิตัดิว้ยหลกัเกณฑเ์ดียวกนัหากมีการ
เลอืกปฏบิตัใินสถานการณ์ที่เหมือนกนัถอืว่าเป็นการเลอืกปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรม
และขดักบัหลกัความเสมอภาค” 
(ศ.ดร.สมคดิ  เลศิไพฑูรย)์ 
 

 

 

 

“การไม่ใหป้ฏบิตัิต่อสิ่งที่เหมือนกนัในสาระส าคญัใหแ้ตกต่างกนัตามอ าเภอใจหรือ
ไม่ใหป้ฏบิตัใิหแ้ตกต่างกนัในสิง่ที่มีสาระส าคญัเหมือนกนัตามอ าเภอใจ”  
(ศ.ดร.บรรเจดิ  สงิคะเนต)ิ 
 

 



ประเภทของหลกัความเสมอภาค 

1. หลกัความเสมอภาคทัว่ไป 

 หมายถึง สทิธิข ัน้พื้นฐานของบุคคลทุกคนที่อาจกล่าวอา้งกบัการกระท าใด ๆ 
ของรฐัไดห้ากเรื่องนั้นมิไดมี้การก าหนดไวใ้นหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง แต่หาก
เรื่องใดมีหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื่องก าหนดไวแ้ลว้ก็พิจารณาไปตามหลกัความ
เสมอภาคเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ  

2. หลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง 
 หมายถงึ หลกัความเสมอภาคที่ใชเ้ฉพาะภายในขอบเขตเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็น
การเฉาพะ เช่น หลกัความเสมอภาคของหญิงและชาย  เป็นตน้ 



หลกัความเสมอภาคทัว่ไปสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทกุ ๆ เรื่องโดยไม่จ ากดัขอบเขต
เรื่องใดเรื่องหน่ึงและบคุคลทกุ ๆ คนย่อมอา้งหลกัเสมอภาคทัว่ไปได ้

หลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง อาจถูกจ ากดัโดยใชเ้ฉพาะเรื่องหรอืเฉพาะกลุ่ม 
ที่รฐัธรรมนูญมุ่งคุม้ครอง 

หลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื่องถือเป็นหลกักฎหมายพิเศษย่อมมาก่อนหลกั
ความเสมอภาคทัว่ไป ถา้กฎเกณฑใ์ดไดร้บัการพิจารณาหลกัความเสมอภาค
เฉพาะเรื่องแลว้ ไม่จ าตอ้งพจิารณาตามหลกัความเสมอภาคทัว่ไป 



หลกัความเสมอภาคแบ่งตามประเภทของการบงัคบัใช ้

หลกัความเสมอภาคของบคุคลภายใตก้ฎหมาย 

 หมายถงึ รฐัธรรมนูญ กฎหมายของฝ่ายนิตบิญัญตั ิกฎหมายของฝ่าย
บริหาร โดย ฝ่ายปกครองจะตอ้งเคารพต่อหลกัความเสมอภาคของบุคคล
ภายใตก้ฎหมาย นิติกรรมใด ๆ ของฝ่ายกครองหากออกมาโดยไม่เคารพต่อ
หลกัการดงักลา่ว อาจถกูฟ้องเพกิถอนเพราะไม่ชอบดว้ยกฎหมายได ้



หลกัความเสมอภาคของบคุคลในการท างานในหน่วยงานของรฐั 
 หล ัก น้ี มิได ้ร ับการร ับรองไว ้ตรง ๆ ในร ัฐธรรมนูญ แต่ใน
ต่างประเทศมีการก าหนดหลกัน้ีไวใ้นประกาศสทิธิมนุษยชน ค.ศ. 1789 ว่า
พลเมืองทกุคนลว้นเท่าเทยีมกนัภายใตก้ฎหมาย และมีสทิธิเท่าเทยีมกนัใน
การเขา้ท างาน ท ั้งน้ี ตามความสามารถของบุคคล โดยไม่อาจก าหนด
คณุสมบตัอิืน่ที่ไม่เกี่ยวกบัความสามารถของบคุคลได ้



หลกัความเสมอภาคของบคุคลในการไดร้บับรกิารสาธารณะ 
 หลกัความเสมอภาคน้ี บงัคบัฝ่ายปกครองตอ้งใหบ้รกิารต่อบคุคลที่
มีสาระส าคญัอย่างเดียวกนัในลกัษณะเดียวกนัภายใต ้กฎเกณฑเ์ดียวกนั 
แต่ไม่หา้มที่ฝ่ายปกครองจะใหบ้ริการต่อบคุคลที่แตกต่างกนัในสาระส าคญั
ในลกัษณะที่แตกต่าง 

หลกัความเสมอภาคของบคุคลต่อการรบัภาระสาธารณะ 
 หลกัความเสมอภาคน้ี ไดแ้ก่การการรบัภาระการเสียภาษีใหก้บัรฐั 
เป็นตน้ 



หลกัเกณฑข์องหลกัความเสมอภาค 

หลกัความเสมอภาคนั้น ไม่ใช่ว่าการด าเนินการทุกอย่างตอ้งเหมือนกนัท ัง้หมด หมายความ
ว่า “สิ่งที่เหมือนกนัตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิที่เหมือนกนั สิ่งที่ต่างกนัตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิที่
แตกต่างกนั” “Treat like cases alike and treat different cases  differently”  
 

(หนังสอื The Concept of Law) 

1.สิง่ที่เหมือนกนัตอ้งไดร้บัการปฏบิตัทิี่เหมือนกนั หรอืไม่แตกต่างกนั  
หลกัน้ีไม่ไดเ้รยีกรอ้งว่าจะตอ้งกระท าใหเ้ท่าเทียมกนัทกุ ๆ ประการ  
a. ขอ้เท็จจรงิเดียวกนัย่อมไดร้บัผลในทางกฎหมายอย่างเดียวกนั  
b. ตอ้งมีการปฏบิตัดิว้ยหลกัเกณฑเ์ดียวกนั จงึจะถอืว่าเสมอภาค  
เช่น ผูช้ายทกุคน (ขอ้เทจ็จริงเดียวกนั) กฎหมาย (กฎเกณฑเ์ดียวกนั)  
บงัคบัใหต้อ้งถกูเกณฑท์หาร 



2.สิง่ที่ต่างกนัตอ้งไดร้บัการปฏบิตัิที่ต่างกนั  
หมายถงึสิง่ที่ไม่เหมือนกนัย่อมไดร้บัการปฏบิตัิที่ไม่เหมือนกนัหรอืแตกต่างกนั  
a. ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญันั้นมีความแตกต่างกนั 

b. กฎเกณฑท์ี่น ามาใชบ้งัคบันั้นกต็อ้งแตกต่างกนัไปดว้ย  
เช่น ชายและหญิงมีขอ้เทจ็จริงทางสภาพร่างกายที่แตกต่างกนั กฎหมาย (กฎเกณฑ)์ 
จงึก าหนดใหเ้ฉพาะชายเท่านั้นที่ตอ้งถกูเกณฑท์หาร หญิงไม่ตอ้งถกูเกณฑท์หาร  
ทัง้น้ี กฎเกณฑท์ี่แตกต่างกนัน้ีตอ้งมีเหตผุลที่สามารถอธิบายและรบัฟังไดด้ว้ย 



การเลือกปฏิบัติ 
 (Discrimination) 



การเลอืกปฏบิตั ิ(Discrimination) มิไดเ้กดิข้ึนเฉพาะกรณีผูถ้กูเลอืกปฏบิตัไิดร้บั
ความเสยีหาย หรอืเป็นฝ่ายไม่ไดร้บัประโยชน์เท่านั้น   ในทางวชิาการ การเลอืก
ปฏบิตัยิงัคงเกดิข้ึนแมว่้าบคุคลผูถ้กูเลอืกปฏบิตัไิดร้บัผลประโยชนก์ต็าม 

การเลอืกปฏบิตัิ (Discrimination) 



กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights หรอื ICCPR)  

 ขอ้ 26 “บุคคลทัง้ปวงย่อมเสมอกนัตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะไดร้บัความคุม้ครอง
เท่าเทียมกนัตาม กฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิใดๆ ในกรณีน้ี กฎหมายจะตอ้งหา้มการ
เลือกปฏิบตัิใดๆ และตอ้งประกนัการคุม้ครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจงัจาก
การเลือกปฏิบตัิดว้ยเหตุผลใด เช่น เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรอืความคดิเหน็อืน่ใด เผ่าพนัธุแ์หง่ชาตหิรอื สงัคม ทรพัยส์นิ ก าเนิด หรอืสถานะอืน่ๆ” 

การเลอืกปฏบิตัิในกรอบของกฎหมาย 

สทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 



อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเช้ือชาตใินทกุรูปแบบ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination หรือ CERD)   

 “การเลอืกปฏบิตัิทางเช้ือชาติ” หมายถงึ การจ าแนก การกดีกนั การจ ากดั หรือการเลอืก 
โดยตัง้อยู่บนพื้นฐานของเช้ือชาติ  สผิีว  เช้ือสาย หรือชาติก าเนิดหรือเผ่าพนัธุก์ าเนิด  ซ่ึงมีเจตนา
หรอืมีผลใหเ้กดิการระงบัหรอืกดีกนั การเคารพสทิธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐานของบคุคลใน
ดา้นการเมือง  เศรษฐกจิ  สงัคม  วฒันธรรม  และในดา้นอืน่  ๆ ของการด ารงชีวิตในสงัคม  รวมทัง้
การระงบั หรอื กดีกนัการใชส้ทิธิเหลา่นั้นอย่างเสมอภาคของบคุคล  



อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทกุรูปแบบ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women หรอื 
CEDAW)   

 ขอ้ 1 “เพื่อความมุ่งประสงคข์องอนุสญัญาน้ี ค าว่า “การเลือกปฏิบตัิต่อสตรี” จะ
หมายถึงการแบ่งแยก การกีดกนัหรือการจ ากดัใดๆเพราะเหตุแห่งเพศซึ่งมีผลหรือความมุ่ง
ประสงคท์ี่จะท าลายหรือท าใหเ้สื่อมเสยี การยอมรบัการไดอ้ปุโภคหรือการใชส้ทิธิโดยสตรีโดยไม่
เลอืกสถานภาพดา้นการสมรสบนพื้นฐานของความ เสมอภาคของบรุุษและสตรีของสทิธิมนุษยชน
ขัน้พื้นฐานในดา้นการเมืองเศรษฐกจิสงัคมวฒันธรรมพลเมือง หรอืดา้นอืน่ๆ” 



กติการะหว่างประเทศว่าด ้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ ส ังคม และว ัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  หรอื 
ICESCR)  

 ขอ้ 2 “รฐัภาคแีห่งกตกิาน้ีรบัที่จะประกนัว่าสทิธิท ัง้หลายที่ระบไุวใ้นกตกิา
น้ีปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิใดๆ เรื่องเช้ือชาต ิสผิีว เพศ ภาษา ศาสนา ความคดิเหน็
ทางการเมืองหรือความคดิเหน็อื่นใด ชาติหรอื สงัคมดัง้เดิม ทรพัยส์นิ ก าเนิด หรือ
สถานะอืน่”   



อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพกิาร (Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities หรือ CRPD)  

 “การเลือกปฏิบัตเิพราะเหตุแห่งความพกิาร” หมายถึง ความแตกต่าง การกดีกนั 
หรือ การจ ากัดบนพื้นฐานของความพิการ ซ่ึงมีความมุ่งประสงค์หรือส่งผลให้เป็นการ
เส่ือมเสียหรือท าให้ไร้ผลซ่ึงการยอมรับ การอุปโภคหรือการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐานทั้งปวงบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมความเป็นพลเมืองหรือด้านอ่ืน รวมถึงการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ รวมทั้ง
การปฏิเสธการช่วยเหลือทีส่มเหตุสมผล” 



 การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ จะกระท ามิได ้

 มาตรการที่รฐัก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอปุสรรคหรอืสง่เสริมใหบ้คุคลสามารถใช้
สทิธิและเสรภีาพไดเ้ช่นเดียวกบับคุคลอืน่ ย่อมไม่ถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็น
ธรรมตามวรรคสาม 

รฐัธรรมนูญ 2540 
มาตรา 30  บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่า
เทยีมกนั 

 ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทยีมกนั  



รฐัธรรมนูญ 2550 
มาตรา 30  บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่า
เทยีมกนั 

 ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทยีมกนั 

 การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรอืความคิดเหน็ทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ จะกระท ามิได ้

 มาตรการที่รฐัก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็น
ธรรมตามวรรคสาม 



รฐัธรรมนูญ 2560 
มาตรา 27  บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย มีสทิธิและเสรภีาพและไดร้บัความคุม้ครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกนั 

 ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทียมกนั 

 การเลอืกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลไม่ว่าดว้ยเหตคุวามแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพกิาร สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท า
มิได ้

 มาตรการที่รฐัก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอื่น หรือเพื่อคุม้ครองหรืออ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ คนพกิาร หรือผูด้อ้ยโอกาส ย่อมไม่ถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัิโดย
ไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 



สรุปไดว่้า การเลอืกปฏบิตัิ  (Discrimination) หมายถงึ การกระท าหรอืงดเวน้
กระท าการ ใด ๆ ที่มีลกัษณะของการกีดกนั การแบ่งแยก การหน่วงเหน่ียว 
หรือการจ ากดัซ่ึงสิทธิแก่บุคคลใด อนัมีผลท าใหบุ้คคลนั้นไม่ไดร้บัโอกาสแห่ง
ความเท่าเทียมกนัอย่างที่บุคคลนั้นพงึจะไดร้บั  รวมทัง้การเลือกปฏิบตัิต่อคน
บางกลุ่มในทางที่ใหส้ทิธินอ้ยกว่าคนอืน่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางเผ่าพนัธุ ์ภาษา 
หรอื ศาสนา  



ดงันั้น การเลอืกปฏบิตั ิควรมีความหมายว่าที่ครอบคลมุในประเด็นการปฏบิตัิที่
แตกต่างกนั การกีดกนั การหน่วงเหน่ียว หรือการล าเอียงและมีอคติ ซึ่งมี
พื้นฐานมาจากเรื่อง เพศ ผิว เช้ือชาต ิภาษา ศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมือง 
หรือความคิดเห็นอื่น ๆ สญัชาติ หรือ ที่มาในสงัคม ความยากดีมีจน สถานะ
ของแหล่งก าเนิด หรอื สถานะอืน่ ๆ ซ่ึงการกระท าดงักล่าว มีผลกระทบต่อหรือ
สรา้งความเสือ่มเสยีหลกัแหง่ความเสมอภาคของบคุคล 



การกระท าของรฐัที่กระทบกระเทือนต่อสทิธิและเสรีภาพของบุคคลหากเป็น
การเลอืกปฏบิตัิดว้ยการใหป้ระโยชน์แก่บคุลใดบคุคลหน่ึงหรอืกลุ่มบคุคลใด
โดยเฉพาะ รฐัจะตอ้งสามารถใหค้ าอธบิายอนัสมเหตสุมผลไดว่้าเพราะเหตใุด
จงึด าเนินการเช่นนั้น หากเหตผุลที่ใหไ้ม่สามรถรบัฟงัไดอ้าจแสดงใหเ้หน็ได ้
ว่ารฐัก าลงัใชอ้ านาจอธิปไตยตามอ าเภอใจและเป็นการเลือกปฏบิตัิต่อบุคคล
ดว้ยความไม่เป็นธรรม 



กรอบแนวคดิเกี่ยวกบัการเลอืกปฏบิตั ิตามหลกัสทิธมินุษยชน 

1.เหตแุห่งการเลอืกปฏบิตั ิ(grounds of discrimination, protected ground) 
 การปฏบิตัทิี่แตกต่างกนัจะเป็นการปฏบิตัซิึ่งขดัต่อหลกักฎหมายสทิธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ เม่ือการปฏบิตันิั้นเกี่ยวขอ้งกบั “เหตแุหง่การเลอืกปฏบิตัิ”  

กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ก าหนดเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบตัิครอบคลุม “เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความ
คดิเหน็อืน่ใด ชาตหิรอืสงัคมดัง้เดิม ทรพัยส์นิ ก าเนิด  หรอืสถานะอืน่” 



กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และ วฒันธรรม ก าหนดเหตแุห่ง
การเลอืกปฏบิตัคิรอบคลมุ “เช้ือชาติ สผิีว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเหน็ทางการเมือง
หรอืความคดิเหน็อืน่ใด ชาตหิรอืสงัคมดัง้เดิม ทรพัยส์นิ ก าเนิด  หรอืสถานะอืน่” 

อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบตัิทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบก าหนดเหตุแห่งการ
เลอืกปฏบิตัคิรอบคลมุ“เช้ือชาต ิสผิีว เช้ือสาย หรอื ชาตกิ าเนิด หรอื เผ่าพนัธุก์ าเนิด” 

อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธิคนพกิาร ก าหนดเหตแุหง่การเลอืกปฏบิตัเิฉพาะกรณี“ความพกิาร” 



2. มิตขิองการเลอืกปฏบิตั ิ(area of discrimination, area covered) 
 เหตแุห่งการเลอืกปฏบิตัิอาจเกดิข้ึนไดห้ลายมิติตามสภาพและสถานะบคุคลใน
การบริการภาครฐั สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การท างาน การศึกษา การจา้งงาน การ
ประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ สนิคา้และการบริการภาคเอกชน กิจกรรมสาธารณะ 
“การเลอืกปฏบิตัิ” จงึเกี่ยวขอ้งท ัง้ ภาครฐั และ เอกชน 

มิติเกี่ยวกบัการจา้งงานและการประกอบอาชีพ 

 การไม่รบับคุคลที่ตดิเช้ือ HIVเขา้ท างาน  
 การก าหนดคุณสมบตัดิา้นความพกิาร  
 การเลอืกปฏบิตัใินการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การสรรหา (recruitment)                   

การคดัเลอืก (selection)  
 การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่จา้งคนดว้ยเหตแุหง่ เช้ือชาต ิศาสนา  



มิติเกี่ยวกบัการศึกษาและฝึกอบรม เช่น การปฏเิสธไม่รบับคุคลเขา้ศึกษาหรือบรมดว้ยเหตุ
แห่ ง ก า ร เ ลื อ กปฏิ บ ัติ ต่ า ง  ๆ   เ ช่ น  เ ช้ื อ ช าติ  ศ า สน า  เพศ  สภ าพร่ า ง ก า ย                     
ความพกิาร ฯลฯ  

มิติเกี่ยวกบัการบริการสาธารณะและบริการสงัคม  การเขา้ถึงสินคา้และหรือบริการจาก
ผูป้ระกอบการเอกชน นอกจากการเลือกปฏิบตัิในมิติการเขา้ถึงบริการสาธารณะที่จดัท า
โดยภาครฐัแลว้ ยงัปรากฏว่ามีการเลือกปฏิบตัิโดยภาคเอกชนซึ่งเป็นผูป้ระกอบการสนิคา้
หรอืบรกิาร 



การเลอืกปฏบิตัอิาจจ าแนกได ้ดงัน้ี 

1.การเลอืกปฏบิตัโิดยตรง (Direct discrimination) 
 การหา้มปฏิบตัิโดยตรงมีส่วนสมัพนัธก์บัการส่งเสริมหลกัความเท่าเทียมกนัในเชิง
รูปแบบ (formal equality) โดยการหา้มปฏบิตัิอนัเป็นที่พงึพอใจนอ้ยกว่า (less favorable 
treatment) หรอืการเลอืกปฏบิตัใินทางที่ท าใหเ้สยีหาย (detrimental treatment)  

การเลือกปฏิบตัิโดยตรง นั้น กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือนโยบายที่พิพาทมีลกัษณะเป็นการ
ปฏิบตัิที่แตกต่างกนัระหว่างบุคคล โดยมีบุคคลกลุ่มหน่ึงไดร้บัการปฏิบตัิที่ดว้ยกว่าหรือถูก
จ ากดัสทิธิ ภายใตเ้งือ่นไขที่บคุคลสองกลุ่มอยู่ในสถานการณ์ที่เปรยีบเทียบกนัได ้



2.การเลอืกปฏบิตัโิดยออ้ม (Indirect discrimination) 
 กฎเกณฑท์ี่พพิาทมีลกัษณะเป็นกลาง คอืไม่เลอืกปฏบิตัิต่อกลุ่มคนกลุ่มใด
กลุม่หน่ึง แต่กฎเกณฑส์ง่ผลกระทบในทางปฏบิตัิท าใหเ้กดิความแตกต่าง (differential 

impact) ระหว่างบคุคลบางกลุม่ในลกัษณะเป็นที่พงึพอใจนอ้ยกว่า 



การเลอืกปฏบิตัทิี่เป็นธรรม 

ขอ้ยกเวน้ของหลกัความเสมอภาค  
 หลกัความเสมอภาค มีขอ้ยกเวน้ใหเ้ลือกปฏิบตัิได ้คือท าใหส้ิ่งที่เหมือนกนั
ไดร้บัการปฏิบตัิที่ไม่เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัได ้โดยไม่ถือว่าขดัต่อหลกัความเสมอ
ภาค เรียกว่าการเลือกปฏิบตัิที่เป็นธรรม เช่น การเลือกปฏิบตัิเพื่อผลประโยชน์ของ
มหาชนและการเลอืกปฏบิตัเิพื่อลดความเหลื่อมล ้า 



การปฏบิตัใิหแ้ตกต่างกนัเน่ืองผลประโยชน์มหาชน  
 การปฏิบตัิตามหลกัความเสมอภาค ย่อมตอ้งค านึงถึง ประโยชน์สาธารณะ
เหนือประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ของปจัเจกชน ดงันั้นจึงไม่อาจอา้งหลกัความ
เสมอภาคในการใชก้ฎเกณฑเ์พื่อมาคุม้ครองปจัเจกชนหาไดไ้ม่ 

การอา้งประโยชน์สาธารณะเพื่อไม่ตอ้งเคารพต่อหลกัแห่งความเสมอภาคนั้น จะตอ้งไม่
เป็นการก่อใหเ้กดิการแบ่งยากอย่างที่ไม่สามารถยอมรบัได ้ ถา้เป็นเช่นนั้นก็ไม่สามารถ
ใชก้ฎเกณฑด์งักล่าวได ้โดยการแบ่งแยกอย่างที่ไม่สามารถยอมรบัไดน้ั้น เช่น การ
แบ่งแยกที่เป็นการตอ้งหา้มตามรฐัธรรมนูญ เช่น การแบ่งแยกในเรื่อง แหล่งก าเนิด 
เช้ือชาต ิศาสนา เพศ  เป็นตน้ 



2.การเลอืกปฏบิตัเิพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล ้า 
 การเลอืกปฏบิตัิเพื่อขจดัอปุสรรคหรือสง่เสริมใหบ้คุคลใชส้ทิธิและเสรีภาพได ้
เช่นเดียวกบับุคคลอื่น คือการด าเนินการตามกฎหมายที่แตกต่างกนัในลกัษณะชัว่คราว
ที่ผูมี้อ านาจก าหนดข้ึนโดยมีวตัถปุระสงคใ์นการสง่เสริมและยกระดบับคุคลธรรมดาหรือ
นิตบิคุคลที่มีสถานะดอ้ยกว่าคนเอนเพื่อทดแทนความไม่เท่าเทยีมกนัที่ด ารงอยู่  

รฐัธรรมนูญ มาตรา 27 วรรคสี่ บญัญตัิว่า มาตรการที่รฐัก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือ
ส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใชส้ิทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอื่น หรือเพื่อคุม้ครองหรือ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการ หรือผูด้อ้ยโอกาส ย่อมไม่ถือเป็นการ
เลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 



หลกัเหตผุลควรค่าแหง่การรบัฟงั 
 การปฏิบตัิต่อบุคคลต่างประเภทแตกต่างกนั จะชอบดว้ยดว้ยเหตุผลควรค่า
แก่การรบัฟังและไม่เป็นการเลอืกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรมซึ่งกระท าไดต้ามรฐัธรรมนูญ ก็
ต่อเม่ือเป็นไปตามเงือ่นไข ดงัน้ี 

1. การเลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลในกรณีนั้นมีความมุ่งหมายที่ชอบธรรม  
มุ่งหมายเพื่อรกัษาหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะและประโยชน์สาธารณะดงักล่าว
เป็นประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายที่ใหอ้ านาจกร าการประสงคจ์ะใหก้ารคุม้ครอง 

2. การเลือกปฏบิตัิต่อบคุคลนั้นเป็นมาตรการที่สามารถด าเนินการใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่
ชอบธรรมไดจ้รงิในทางปฏบิตัิ 



3. การเลือกปฏบิตัิต่อบคุคลในกรณีนั้นเป็นมาตรการที่จ าเป็นแก่การด าเนินการใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์ี่ชอบธรรม การเลือกปฏิบตัิต่อบุคคลในกรณีใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ประการใดประการหน่ึง ถอืว่าเป็นการเลอืกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรม 

ฝ่ายปกครองตอ้งเคารพการปฏิบตัิตามหลกัความเสมอภาคทัง้ในกรณีที่อาศยัอ านาจ
ตามพระราชบญัญตัิหรือกฎหมายอื่นที่ มีค่าบงัคบัเช่นพระราชบญัญตัิในการออก                                 
”กฎหมายในระดบัรอง” หรือ “กฎ” เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงหรือประกาศ
กระทรวง ขอ้บญัญตัทิอ้งถิ่น ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือบทบญัญตัิอืน่ที่มีผลบงัคบัเป็นการ
ทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายใชบ้งัคบัแก่กรณีใดหรือแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ และตอ้ง
เคารพและปฏิบตัิตามหลกัความเสมอภาคในกรณีใชดุ้ลพินิจตามพระราชบญัญตัิหรือ
กฎหมายอืน่ที่มีค่าบงัคบัดงัเช่นพระราชบญัญตัใินการออกค าส ัง่ทางปกครอง 



แนวค าพพิากษา 



ค าวินิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญที่ 5/2542 

  

การที่สถาบนัการเงนิคดิดอกเบี้ยเกนิกว่าอตัราที่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ก าหนดไวไ้ม่
ขดัต่อหลกัความเสมอภาคตามรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจุบนั เน่ืองจากมาตรา 30 เป็นเรื่องการคุม้ครอง
เสรภีาพของปวงชนชาวไทยใหบ้คุคลมีความเสมอภาคในทาง กฎหมายและไดร้บัความคุม้ครอง
อย่างเท่าเทยีมกนั แต่การคดิดอกเบี้ยเกนิอตัราที่กฎหมายก าหนดเป็นการกระท าโดยอาศยัอ านาจ
ตามพระราชบญัญตัดิอกเบี้ยเงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ ประกอบกบัพระราชบญัญตัปิระกอบ
ธุรกจิเงนิทนุ ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละธุรกจิเครดิตฟองซิเอร ์พ.ศ. 2522 ภายใตก้ารควบคมุดูแลของ
กระทรวงการคลงัและธนาคารแหง่ประเทศไทย และโดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรีมีอ านาจทัง้น้ี
เป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิ ดงันั้นการคดิดอกเบี้ยตามพระราชบญัญตัิดอกเบี้ยเงนิใหกู้ย้มืของ
สถาบนัการ เงนิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2535 จงึมิใช่เป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม 



ค าวินิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญที่ 37/2542 

  

การทีห่น่วยงานของรฐัทีม่ใิช่ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ปฏบิตัต่ิอกิจการของหน่วยงานในลกัษณะ
ทีแ่ตกต่างไปจากทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมาย เกี่ยวกบัแรงงานไม่ถอืวา่เป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็น
ธรรม เนื่องจากเมือ่พจิารณาตามมาตรา 30 จะพบวา่เป็นหลกัความเสมอภาคทางกฎหมายทีห่า้มมิ
ใหม้กีารปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนั ระหวา่งบคุคลทีม่สีถานะเดยีวกนัโดยไม่มเีหตอุนัควร เมือ่ส  านกังาน
ผูต้รวจราชการแผ่นดนิของรฐัสภามลีกัษณะพเิศษเฉพาะในฐานะที ่เป็นหน่วยงานของรฐัตาม
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญมใิช่ส่วนราชการ มใิช่รฐัวสิาหกิจ และมไิดเ้ป็นหน่วยงานเอกชนอนั
จะตอ้งอยู่ภายใตก้ารบงัคบักฎหมายเกี่ยวกบัแรง งานแลว้ การปฏบิตัต่ิอกิจการของส านกังานฯใน
ลกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากทีบ่ญัญตัไิวใ้นเกี่ยวกบัแรงงานจงึเป็นการสมเหตสุมผล เหมาะกบัสถานะ
ของผูป้ฏบิตังิานในส านกังานฯ จงึไม่เป็นการเลอืกปฏบิตัิ 



 ค าวินิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญที่ 21/2546 

พระราชบญัญตัชิื่อสกุลบคุคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ไม่ชอบดว้ยรฐัธรรมนูญเราะขดัหรอืแยง้ต่อ
รฐัธรรมนูญ มาตรา 30 เนื่องจากบงัคบัใหห้ญงิมสีามใีชช้ื่อสกลุของสามเีพยีงฝ่ายเดยีวโดยใช ้
สถานะสมรสนัน้ เป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งบคุคลอนัเน่ืองมาจากความแตกต่าง
ในทางเพศและสถานะของบคุคล เพราะวา่ถอ้ยค าทีเ่ป็นสาระส าคญัของมาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญตัดิงักลา่ว คอืค าวา่ “ใหใ้ช”้ นัน้มลีกัษณะเป็นบทบงัคบัโดยชดัแจง้โดยพจิารณา
เปรยีบเทยีบถอ้ยค าทีใ่ชใ้นมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัขินานนามสกลุ พ.ศ. 2456 แลว้เหน็ไดว้า่
ถอ้ยค ามคีวามแตกต่างกนั กลา่วคอื มาตรา 6 ใชค้ าวา่ “...และคงใชช้ื่อตวัแลชื่อสกลุเดมิของตน
ได”้ ย่อมแสดงเจตนารมณช์ดัเจนวา่หญงิเมือ่ท าการสมรสแลว้ยงัคงมสีทิธิทีจ่ะใชช้ื่อสกุลเดมิของตน
ได ้เมือ่บทมาตรา 12 มลีกัษณะเป็นบทบงัคบัใหห้ญงิมสีามตีอ้งใชช้ื่อสกุลของสามเีท่านัน้ จงึเป็น
การลดิรอนสทิธิในการใชช้ื่อสกุลของหญงิมสีาม ีท าใหช้ายและหญิงมีสทิธิไม่เท่าเทยีมกนั เกดิ
ความไม่เสมอภาคกนัทางกฎหมายดว้ยเหตแุหง่ความแตกต่างในเรื่องเพศและสถานะของบคุคล 
และถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม 



ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ.285/2553 

ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่1 เหน็วา่ผูฟ้้องคดซีึง่ด ารงต าแหน่งรองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท ัว่ไป 5) 
มอีายุราชการและประสบการณก์ารท างานนอ้ย หากใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีม่กีารปรบั
ระดบัต าแหน่งสูงขึ้นเป็นระดบั 7 ตามแผนอตัราก าลงัทีก่  าหนดขึ้นใหมอ่าจจะไมเ่หมาะสม ประกอบกบัต่อมาภายหลงั
ทีไ่ดม้กีารสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งแทนผูฟ้้องคดแีลว้ แมข้อ้เทจ็จรงิจะปรากฏวา่ นาย พ. ผูท้ีม่าด ารงต าแหน่งแทนผู ้
ฟ้องคด ีมอีายุราชการและประสบการณก์ารท างานในสายงานปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเท่ากบั ผูฟ้้องคด ีซึง่ถอื
วา่เป็นการเลอืกปฏบิตัต่ิอผูฟ้้องคดก็ีตาม แต่เมือ่ปรากฏวา่นาย พ. เป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้นถกูตอ้งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและผ่านการคดัเลอืก เพือ่เลือ่นระดบัใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึ้น อกีท ัง้ยงัมปีระสบการณก์ารท างานใน
ต าแหน่ง ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลในระดบั 6 มาแลว้ จงึเชื่อไดว้า่การทีผู่ถ้กูฟ้องคดทีี ่1 ใชดุ้ลพนิิจเสนอให ้       
ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 ใหค้วามเหน็ชอบในการสรรหาผูด้  ารงต าแหน่ง นกับรหิารงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 7 (รองปลดั
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล) ทีผู่ฟ้้องคดคีรองอยู่ และเลอืกสงวนเฉพาะบางต าแหน่งไวไ้มส่รรหาพนกังานส่วนต าบลให ้
มรีะดบัต าแหน่งตรงตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี เป็นการใชดุ้ลพนิิจภายในขอบเขตของความชอบดว้ยเหตผุล และ
ภายในขอบวตัถปุระสงคข์องกฎหมาย กรณีจงึไม่เป็นการเลอืกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรม 



ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ.142/2547  

การทีผู่ถ้กูฟ้องคดจีะใชอ้  านาจดุลพนิิจวนิิจฉยัวา่ ผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเพือ่บรรจเุป็นขา้ราชการอยัการในต าแหน่ง
อยัการผูช่้วยรายใดมกีายหรอืจติใจไมเ่หมาะสมทีจ่ะเป็นขา้ราชการอยัการตอ้งมเีหตทุีห่นกัแน่นควรค่าแก่การรบัฟงั
ดว้ยวา่ ผูส้มคัรสอบคดัเลอืกรายนัน้มกีายหรอืจติใจทีไ่มเ่หมาะสมอย่างไรอนัท าใหไ้ม่สามารถปฏบิตังิานในหนา้ทีข่อง
ขา้ราชการอยัการได ้ซึง่เมือ่ขอ้เทจ็จรงิและหนงัสอืของผูท้ีร่บัรองสุขภาพและความสามารถในการปฏบิตังิานของผู ้
ฟ้องคดทีีม่ถีงึคณะอนุกรรมการพจิารณาคุณสมบตัขิองผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเพือ่บรรจเุป็นขา้ราชการในต าแหน่ง
อยัการผูช่้วย ฟงัไดว้า่ ผูฟ้้องคดแีมจ้ะมรูีปกายพกิาร แต่ความพกิารดงักลา่วไมถ่งึขนาดทีท่  าใหผู้ฟ้้องคดไีมอ่าจ
ช่วยเหลอืตนเองไดห้รอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีก่ารงานโดยปกตไิดโ้ดยทีง่านทีผู่ฟ้้องคดเีคยท าในขณะเป็นทนายความ
มาแลว้นัน้ มลีกัษณะท านองเดยีวกบังานของขา้ราชการอยัการ จงึน่าเชื่อวา่แมส้ภาพทางกายของผูฟ้้องคดจีะพกิาร 
แต่ความแตกต่างดงักลา่วไมถ่งึข ัน้จะเป็นอปุสรรคอย่างมากต่อการปฏบิตัหินา้ทีใ่นลกัษณะงานของอยัการ ดงันัน้ 
การทีผู่ถ้กูฟ้องคดมีมีตไิมร่บัสมคัรผูฟ้้องคด ีโดยมไิดพ้จิารณาถงึความสามารถทีแ่ทจ้รงิในการปฏบิตังิานของผูฟ้้อง
คด ีจงึไมม่เีหตผุลทีห่นกัแน่นควรค่าแก่การรบัฟงัวา่ การทีผู่ฟ้้องคดมีกีายพกิารดงักลา่วจะท าใหไ้ม่สามารถ
ปฏบิตังิานในหนา้ทีข่องขา้ราชการอยัการไดอ้ย่างไร มตขิองผูถ้กูฟ้องคดทีีไ่มร่บัสมคัรผูฟ้้องคดใีนการสอบคดัเลอืก
เพือ่บรรจเุป็นขา้ราชการอยัการในต าแหน่งอยัการผูช่้วย เป็นการเลอืกปฏบิตัิที่ไม่เป็นธรรมต่อผูฟ้้องคดี 



ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.158/2550  

  

การก าหนดใหผู้ไ้ดร้บัปริญญาตรเีกยีรตนิิยมโดยถอืว่าเป็นวุฒทิีผู่ถ้กูฟ้องคดทีี ่1ก าหนดใหใ้ชว้ธิีการ
คดัเลอืกแทนการสอบแข่งขนั จึงเป็นการใหส้ทิธิเหนือกว่าหรือดีกว่าผูท้ี่ไดร้บัปริญญาตรีในสาขา
เดียวกันแต่ไม่ ได ร้ ับ เกียรติ นิยม ท ั้งๆ ที่ ได ร้ ับ วุฒิอ ย่าง เดียวกัน ซึ่ งมีศักดิ์ และสิทธิที่
สถาบนัการศึกษารบัรองเช่นเดยีวกนั มตขิองผูถ้กูฟ้องคดทีี ่1จงึเป็นการปฏบิตัต่ิอบคุคลทีม่สีถานะ
ทางกฎหมายทีเ่หมอืนกนัใหแ้ตกต่างกนั ย่อมถอืไดว้่าเป็นการเลอืกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรมเป็นการ
กระท าที่ไม่ชอบ 



ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 26/2546  

  

การใหส้ทิธิพเิศษแก่องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (ทศท.) ในการใหบ้รกิารเลขหมายโทรศพัท์
แก่หน่วยงานของรฐั ตามมตขิองคณะรฐัมนตร ี(ผูถ้กูฟ้องคด)ี อนัมผีลท าใหผู้ฟ้้องคดซีึง่เป็น
คู่สญัญาร่วมการงานและร่วมลงทนุกบั ทศท. ไม่อาจใหบ้รกิารแก่หน่วยงานของรฐัได ้ถอืวา่เป็นการ
ออกกฎอนัเป็นการลดสทิธิหรือจ ากดัสทิธิตามสญัญาของผูฟ้้องคด ีซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการทีใ่ห ้
ความคุม้ครองสทิธิแก่ผูเ้ขา้ท าสญัญาจดัท าบรกิารสาธารณะหรือสญัญาสมัปทานกบัรฐัตามนยั
มาตรา 335 (2) ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมีลกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิตัิที่ไม่เป็น
ธรรมต่อสทิธิตามสญัญาฯ ของผูฟ้้องคดี ซึ่งขดักบัหลกัความเสมอภาค 



ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ.160-อ.197/2551 
  

การทีผู่ถ้กูฟ้องคดทีี ่2 ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากผูถ้กูฟ้องคดทีี ่3 ไดม้หีนงัสอืแจง้ใหผู้ฟ้้องคดแีละผูท้ีอ่าศยัอยู่ในเขต
ทางหลวง ซึง่ทีด่งักลา่วเป็นทีส่าธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ ประเภทอสงัหารมิทรพัยส์  าหรบัพลเมอืงใชห้รอืสงวนไวเ้พือ่
ประโยชนข์องพลเมอืงใชร่้วมกนัและไมเ่ป็นทีร่าชพสัดุ โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ใหร้ื้อถอนหรอืท าลายบา้นพกัอาศยั ซึง่มี
อ านาจส ัง่ใหผู้ฝ่้าฝืนรื้อถอนหรอืท าลายสิง่ปลูกสรา้งทีก่่อสรา้งในเขตทางหลวงโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตไดภ้ายในเวลาอนั
สมควรตามมาตรา 47 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. 2535 ดงันัน้ ค าส ัง่ของผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 ทีส่ ัง่
ใหผู้ฟ้้องคดแีละผูท้ีอ่าศยัในเขตทางหลวงดงักลา่วรื้อถอนหรอืท าลายบา้นพกัอาศยัออกจากทางหลวงภายในเวลา 7 
วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื จงึเป็นค าส ัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย ซึง่ในการขบัไลร่าษฎรทีอ่ยู่อาศยัรุกล  า้ในบรเิวณเขต
ทางหลวงโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตนัน้ กรมทางหลวงไดด้ าเนินการผลกัดนัผูรุ้กล  า้ในเขตทางหลวงสายต่างๆ มาโดย
ตลอด จนกระท ัง่ถกูฟ้องคดต่ีอศาลจงัหวดัและศาลปกครอง ดงันัน้ กรณีจงึไม่ใช่การเลอืกปฏบิตัิต่อผูฟ้้องคดีแต่
อย่างใด และการที่บคุคลใดจะอา้งหลกัแหง่ความเสมอภาคเพือ่เรยีกรอ้งใหป้ฏบิตัต่ิอตนเป็นอย่างเดียวกนันั้น 
ย่อมท าไดเ้ฉพาะเพือ่เรยีกรอ้งใหป้ฏบิตัใินสิง่ที่ชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น ผูท้ี่กระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายจงึ
ไม่อาจอา้งในท านองที่ว่าถกูเลอืกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อตนได ้


