(๒๒)
คำสัง่ ศำลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คาสั่ งที่ ๖๕/๒๕๕๕

เรื่ องพิจำรณำที่ ต.๑๕/๒๕๕๕
วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พุทธศักรำช ๒๕๕๕

เรื่ อง

จ่ำสิ บตำรวจ คฑำวุธ สุ ทิน (ผูร้ ้อง) ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๒๑๒ ว่ำ พระรำชบัญญัติตำรวจแห่ ง ชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๖๓ (๒) (ข)
พระรำชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักรำช ๒๔๗๘ และพระรำชบัญญัติกำรทะเบียน
รำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๓๑ และมำตรำ ๓๕
หรื อไม่

ข้อเท็จจริ งตำมคำร้องและเอกสำรประกอบ สรุ ปได้ว่ำ จ่ำสิ บตำรวจ คฑำวุธ สุ ทิน (ผูร้ ้อง)
เข้ำรับกำรศึกษำตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ ถึงปี ๒๕๑๓ ในโรงเรี ยนของจังหวัดน่ำน ๔ แห่ ง ดังนี้ (๑) โรงเรี ยน
บ้ำนหัวเวียงเหนือ สำเร็ จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ (๒) โรงเรี ยนสำมัคคีวิทยำคำร (บ้ำนพระเนตร)
สำเร็ จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๗ (๓) โรงเรี ยนนันทบุรีวิทยำ สำเร็ จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๑
และ (๔) โรงเรี ยนศรี สวัสดิ์วิทยำคำร สำเร็ จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๓
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๑๓ ผูร้ ้องได้แจ้งให้โรงเรี ยนทั้ง ๔ แห่ ง ดำเนิ นกำรแก้ไขวันเดือน
ปี เกิดของผูร้ ้องที่ไม่ตรงกันในทะเบียนนักเรี ยนและใบสุ ทธิ จำกวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๔๙๕ เป็ นวันที่ ๑๐
พฤศจิกำยน ๒๔๙๔ เพื่อให้ตรงกับทะเบียนบ้ำน แต่โรงเรี ยนทั้ง ๔ แห่ ง ไม่ดำเนิ นกำรแก้ไข โดยอ้ำงว่ำ

-๒ไม่มีระเบียบข้อบังคับให้กระทำได้ จำกนั้นประมำณเดือนมิถุนำยน ๒๕๑๓ ผูร้ ้องได้นำหนังสื อรับรอง
ใบสุ ทธิ เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๓ ของโรงเรี ยนศรี สวัสดิ์วิทยำคำร สำเนำทะเบียนบ้ำน
และใบทหำรประจำกำรที่ระบุว่ำ ผูร้ ้องเกิดวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๔๙๔ ไปสมัครเข้ำรับรำชกำรตำรวจ
และได้รับกำรบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรตำรวจเมื่ อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๑๓ ต่อมำกรมตำรวจได้แจ้งให้
ผูร้ ้ องนำหนังสื อรั บรองใบสุ ทธิ ที่สำเร็ จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๓ ฉบับจริ ง มำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ และให้หำหลักฐำนมำแสดงว่ำเหตุใดจึงมีวนั เดือนปี เกิ ดไม่ตรงกัน แต่ผรู้ ้อง
ไม่สำมำรถหำหลักฐำนดังกล่ำวได้ ผูร้ ้องได้รับควำมเดือดร้อนและเสี ยสิ ทธิ กำรเป็ นนักศึกษำ เนื่ องจำก
กรมตำรวจไม่รับรองสิ ทธิ ให้ผรู้ ้องเข้ำรับกำรศึกษำต่อระดับปริ ญญำตรี เพรำะใช้หลักฐำนวันเดือนปี เกิด
ไม่ตรงกับวันเดื อนปี เกิดที่ใช้สมัครเข้ำรับรำชกำรตำรวจ ผูร้ ้องจึงได้ลำออกจำกรำชกำรเพื่อไปประกอบ
อำชีพส่วนตัว ตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษำยน ๒๕๓๘
ต่อมำเมื่ อวันที่ ๑๕ มิ ถุนำยน ๒๕๓๘ ผูร้ ้ องได้รับแจ้งจำกนำงนวลลออ สมสมัคร อำจำรย์
โรงเรี ยนบ้ำนหัวเวียงเหนือว่ำ ได้คน้ พบหลักฐำนวันเดือนปี เกิดของผูร้ ้องที่ไม่ตรงกันจำกทะเบียนนักเรี ยน
หรื อบันทึ กชำติ ภูมิ หน้ำ ๗๓ ของนักเรี ยนแรกเข้ำ โดยมี ขอ้ ควำมว่ำ “ผูร้ ้ องเกิ ดวันที่ สิบแปด เดื อน
ตุลำคม หรื อเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. เก้ำสิ บสี่ ห้ำ” ซึ่ งนำงประพิศ อำจำรย์ใหญ่โรงเรี ยนบ้ำนหัวเวียงเหนื อ
ในขณะนั้นได้ลงลำยมื อชื่ อก ำกับไว้ แต่ นำงประพิ ศไม่ ย อมแก้ไขในทะเบี ย นนักเรี ย นแรกเข้ำใหม่
โดยอ้ำงว่ำไม่มีกฎหมำยให้กระทำได้ และเมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๓๙ ผูร้ ้องได้นำหลักฐำนดังกล่ำว
ยื่นประกอบกำรพิจำรณำเพื่อขอกลับเข้ำรั บรำชกำรตำรวจ แต่กรมตำรวจไม่ รับโดยอ้ำงว่ำ ผูร้ ้ องไม่ มี
คุณสมบัติ ในระหว่ำงวันที่ ๒ ถึ งวันที่ ๔ มิ ถุนำยน ๒๕๕๒ ผูร้ ้ องได้ยื่นค ำร้ องขอให้โรงเรี ยนทั้ง
๔ แห่ ง แก้ไขวันเดื อนปี เกิ ดอีกครั้ง ซึ่ งโรงเรี ยนทั้ง ๔ แห่ ง แก้ไขวันเดื อนปี เกิดในทะเบียนนักเรี ยน
และใบสุ ทธิ แล้ว จำกควำมผิดพลำดอันเกิดจำกกำรประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงดังกล่ำวของโรงเรี ยนทั้ง
๔ แห่ ง ผูร้ ้ องจึ งยื่นฟ้ องกระทรวงศึกษำธิ กำรและโรงเรี ยนทั้ง ๔ แห่ ง ต่อศำลปกครองนครรำชสี มำ
เป็ นคดี หมำยเลขด ำที่ ๒๐๒/๒๕๕๔ แต่ ศำลปกครองนครรำชสี มำมี ค ำสั่งไม่ รั บค ำฟ้ องไว้พิ จำรณำ
ผูร้ ้ องได้ยื่นหนังสื อเพื่อขอกลับเข้ำรั บรำชกำรตำรวจที่ สำนักงำนจเรตำรวจ สำนักงำนตำรวจแห่ งชำติ

-๓ปรำกฏว่ำสำนักงำนจเรต ำรวจได้พิ จำรณำอำยุตัว อำยุรำชกำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับเป็ นสำคัญแล้ว มีควำมเห็นไม่รับกลับเข้ำรับรำชกำร ผูร้ ้องเห็นว่ำ
คำสัง่ ดังกล่ำวไม่เป็ นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมำย จึงมีหนังสื อร้องขอควำมเป็ นธรรม และขอบรรจุกลับ
เข้ำรับรำชกำรต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ คณะกรรมำธิกำรกำรตำรวจ สภำผูแ้ ทนรำษฎร
และกรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภำพ กระทรวงยุติธรรม แต่ก็ไม่ได้รับกำรพิจำรณำ ผูร้ ้องจึงเป็ นผูเ้ สี ยสิ ทธิ
ขั้นพื้นฐำนที่ ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ของตนตำมที่ รั ฐธรรมนู ญบัญญัติรับรองไว้ จึ งขอให้ศำลรั ฐธรรมนู ญ
วิ นิ จฉัย ว่ำ พระรำชบัญญัติ ต ำรวจแห่ ง ชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๖๓ (๒) (ข) พระรำชบัญญัติ
จดทะเบี ยนครอบครั ว พุทธศักรำช ๒๔๗๘ และพระรำชบัญญัติกำรทะเบี ยนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๓๑ และมำตรำ ๓๕ หรื อไม่ รวมทั้งขอให้มีคำสั่งให้
โรงเรี ยนศรี สวัสดิ์ วิทยำคำรและกระทรวงศึ กษำธิ กำรออกใบสุ ทธิ ฉบับใหม่ ให้แก่ ผูร้ ้ อง โดยให้ระบุ
วันเดื อนปี เกิ ดเป็ นวันที่ ๑๐ พฤศจิ กำยน ๒๔๙๔ และขอให้มีค ำสั่งให้ผูร้ ้ องมี สิทธิ ได้รับ ค่ ำเยียวยำ
ค่ำเสี ยหำย และค่ำสิ นไหมทดแทนจำกคู่กรณี
ประเด็นที่ศำลรัฐธรรมนูญต้องพิจำรณำเบื้องต้นมีว่ำ คำร้องของผูร้ ้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๒ ที่ศำลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจำรณำวินิจฉัย หรื อไม่
รั ฐธรรมนู ญ มำตรำ ๒๑๒ วรรคหนึ่ ง บัญญัติว่ำ “บุ คคลซึ่ งถูกละเมิ ดสิ ทธิ หรื อเสรี ภำพที่
รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว้มีสิทธิ ยื่นคำร้ องต่อศำลรั ฐธรรมนู ญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติแห่ งกฎหมำย
ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง บัญญัติว่ำ “กำรใช้สิทธิ ตำมวรรคหนึ่ งต้องเป็ นกรณี ที่ไม่
อำจใช้สิทธิ โดยวิธีกำรอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตำมที่บญ
ั ญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
วิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ” และข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำและกำรทำคำวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่ำ “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภำพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
มี สิ ทธิ ยื่ นค ำร้ องต่ อศำลเพื่ อมี ค ำวิ นิ จฉั ยว่ ำบทบัญญัติ แ ห่ งกฎหมำยขัดหรื อแย้งต่ อรั ฐธรรมนู ญได้”
และวรรคสอง กำหนดว่ำ “กำรใช้สิทธิ ตำมวรรคหนึ่ งต้องเป็ นกรณี ที่ไม่อำจใช้สิทธิ โดยวิธีกำรอื่นได้แล้ว
ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๒๑๑ มำตรำ ๒๔๕ (๑) และมำตรำ ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”

-๔ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแล้วเห็ นว่ำ ผูท้ ี่จะใช้สิทธิ ยื่นคำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญตำมบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๒ ได้น้ นั ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้
ดังนี้
(๑) ต้องเป็ นบุคคลซึ่ งถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภำพที่รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว้อนั สื บเนื่ องมำจำก
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย
(๒) บุคคลนั้นต้องยื่นคำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติแห่ งกฎหมำยนั้น
ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ
(๓) ต้องเป็ นกรณี ที่บุคคลนั้นไม่อำจใช้สิทธิโดยวิธีกำรอื่นได้แล้ว
กรณี ตำมคำร้ องที่ ขอให้ศำลรั ฐธรรมนู ญพิจำรณำวินิจฉัย ว่ำ พระรำชบัญญัติตำรวจแห่ งชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๖๓ (๒) (ข) ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๓๑ และมำตรำ
๓๕ หรื อไม่ นั้น แม้ผรู้ ้องได้ระบุมำตรำของบทบัญญัติแห่งกฎหมำย แต่ผรู้ ้องมิได้ให้เหตุผลสนับสนุน
ว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยดังกล่ำวละเมิดสิ ทธิและเสรี ภำพของผูร้ ้องตำมที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้อย่ำงไร
ส่ วนกรณี ตำมคำร้องที่ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ พระรำชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว
พุ ท ธศัก รำช ๒๔๗๘ และพระรำชบัญ ญัติ ก ำรทะเบี ย นรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ขัด หรื อ แย้ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๓๑ และมำตรำ ๓๕ หรื อไม่ นั้น กรณี น้ ี ผรู้ ้องมิได้ระบุมำตรำของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยและมิได้ให้เหตุผลสนับสนุนว่ำบทบัญญัติแห่ งกฎหมำยดังกล่ำวขัดหรื อแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญอย่ำงไร อันจะขอให้ศำลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติแห่ งกฎหมำยนั้นขัดหรื อแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญได้ สำหรับกรณี ตำมคำร้องที่ ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้กระทรวงศึกษำธิ กำรออก
หนังสื อรั บรองใบสุ ทธิ ช้ ันมัธยมศึ กษำปี ที่ ๓ ของโรงเรี ย นศรี สวัสดิ์ วิทยำคำร ฉบับใหม่ ให้ระบุ
วันเดื อนปี เกิ ดเป็ นวันที่ ๑๐ พฤศจิ กำยน ๒๔๙๔ และให้ผูร้ ้ องมี สิทธิ ไ ด้รั บค่ ำเยียวยำ ค่ ำเสี ยหำย
ค่ำสิ นไหมทดแทนจำกคู่กรณี นั้น เป็ นกรณี ที่ผรู้ ้องมิได้ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำยใดขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นอกจำกนี้ขอ้ เท็จจริ งตำมคำร้องทั้งสำมกรณี ผูร้ ้องยังไม่ได้
ใช้สิทธิ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๔๕ (๑) และมำตรำ ๒๕๗ วรรคหนึ่ ง (๒) ผูร้ ้องจึงมิใช่บุคคลที่

