
พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๒๘ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดไปเขารับการตรวจเลือก

ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ ประจำป พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ศาลาประชาคม 
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งคณะกรรมการตรวจเลือกไดดำเนินการตรวจเลือกโดยในขั้นตอน
การเรยีกชือ่ การตรวจรางกาย กำหนดคนเปนจำพวก และวัดขนาด กรรมการทีเ่ปนผูประกอบโรคศลิปะ 
แผนปจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม ไดตรวจรางกายของผูฟองคดีแลวพบวาผูฟองคดีมีหนาอก (เตานม) 
และมีบุคลิกลักษณะทาทางเปนหญิง คณะกรรมการตรวจเลือกจึงไดจัดใหผูฟองคดีอยูในกลุมของคน
จำพวกท่ี ๔ ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญตัริบัราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ คือ กลุมคนทุพพลภาพ หรือมีโรคท่ีไมสามารถจะรับราชการได โดยเปนโรคจิตถาวร 
ตามขอ ๒ (๑๑) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และคณะกรรมการตรวจเลือกไดออกเอกสารใหแกผูฟองคดี 

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๔๐/๒๕๕๔

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทำการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายและกระทำละเมิด

  นายสามารถ  มีเจริญ    ผูฟองคดี
ระหวาง
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ที่ ๑
  หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 
  (หนวยบัญชาการกำลังสำรอง เดิม) ที่ ๒
  สัสดีจังหวัดลพบุรี ที่ ๓    ผูถูกฟองคดี

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เเรรืื่อองง คดีพิพพพาาาททเเกก่่ีียยววกกกับบบกกกาาารรรททท่่ีีีหหนนวววยยยงงงาาานนนททาางงปปปปกกกกกคคคคครรรออองงงแแแลลลละะะะเเจาหนาาทท่ีของร
โโดดยไมชอออบบดดววยยกกกฎฎฎหหหมมมาายยแแแลละะกกรระะะททำำำลลละะะเเเมมิิิดดด

  นายยสสามมารถ  มีเจริญ    ผผูฟอง
ระหวาง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ท่ี ๑
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๒๙จุลนิติ

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

คือ ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ ๔ (แบบ สด. ๕) เลขที่ ๕๑/๔๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ ที่มี
ขอความวา ไดตรวจรางกายของผูฟองคดีแลวเห็นวา โรคจิตถาวร ไมสามารถรับราชการทหารได 
จงึปลดพนทหารตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญติัรบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และตอมาผูถกูฟองคดี
ที่ ๓ ไดออกเอกสารใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่มีตราประทับดานหลัง
ระบุขอความทำนองเดียวกับเอกสารแบบ สด. ๕ วาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร และออกใบรับรองผล
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สด. ๔๓) ระบุ
ขอความในสวนที ่๒ ผลการตรวจเลือกวา กรรมการผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจบุนัผูตรวจรางกายเห็นวา
เปนโรคจิตถาวร และในสวนที่ ๓ บันทึกอื่น ๆ ระบุขอความวา “เปนโรคจิตถาวร” ซึ่งผูฟองคดีไดรับ
เอกสารใบสำคัญสำหรับคนจำพวกท่ี ๔ (แบบ สด. ๕) ใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) และใบรับรองผลการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) ไปแลว 

 ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ไปยังผูถูกฟองคดีทั้งสามขอใหแกไข
ใบรบัรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกท่ี ๔ (แบบ สด. ๕) 
และใบสำคญั (แบบ สด. ๙) ในสวนทีร่ะบวุาผูฟองคด ี“เปนโรคจติถาวร”  เน่ืองจากการระบขุอความดงักลาว
ทำใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายเพราะผูฟองคดีมีสภาพจิตปกติ ไมไดเปนโรคจิตถาวร
ตามที่มีการระบุไวในเอกสารดังกลาว ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือ ที่ กห ๐๔๘๑.๖๔/๔๖๔ 
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ แจงผูฟองคดวีา ในการตรวจรางกายทหารกองเกิน แพทยผูตรวจจะตอง
ตรวจดูรางกายภายนอกวาผิดปกติจากลักษณะของผูชาย เชน ผาตัดเปลี่ยนเปนมีเตานมแบบผูหญิง 
หรือแปลงเพศเปนหญิงหรือไม ซึ่งกรณีที่ไมมีการแปลงเพศแตมีการใชยาชวยเพื่อใหมีเตานมแบบสตรี
และมีนสิยัเปนผูหญงิ แพทยจะลงความเหน็วา “เปนโรคจติถาวร” เมือ่คณะกรรมการตรวจเลอืกไดกำหนด
วาเปนคนจำพวกใดตามความเห็นแพทยแลวจะขอแกไขในภายหลังไมได ตอมา กระทรวงกลาโหมไดเสนอ
รางกฎกระทรวงแกไขเพิม่เตมิกฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญตัิ
รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดคนจำพวกท่ี ๒ ซึง่มรีางกายท่ีเห็นไดชดัวาไมสมบูรณดเีหมือนคน
จำพวกที่ ๑ แตไมถึงทุพพลภาพ โดยเพิ่มเติมวา “ขอ ๓ (๑๒) ภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกำเนิด 
(Gender identity disorder)” โดยไดเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบตอไป ผูฟองคดีเห็นวาการระบุขอความในเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการตรวจเลือก
ทหารกองเกินวาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร เปนการกระทำท่ีไมชอบดวยกฎหมายและเปนการละเมิด
ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยของผูฟองคด ีซึง่สงผลกระทบตอสถานะบคุคล ทำใหผูฟองคดขีาดคณุสมบติั
ในการสมัครเขาทำงานและไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ผูฟองคดีจึงย่ืนฟองคดี
ตอศาลปกครองกลางเม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนใบรับรอง
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ ๔ (แบบ สด. ๕) 
และใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) ในสวนที่ระบุวาผูฟองคดี “เปนโรคจิตถาวร” หรือสั่งใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสามดำเนินการแกไขขอความดังกลาว
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๓๐ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  กรณีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้
  ประเด็นที่หนึ่ง  ศาลมีอำนาจรับคำฟองคดีนี้ไวพิจารณาพิพากษาไดหรือไม
  โดยทีผู่ถูกฟองคดทีี ่๑ อางวา ผูฟองคดยีืน่ฟองคดตีอศาลเมือ่พนระยะเวลาการฟองคด ี

กรณีจึงมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา ผูฟองคดียื่นฟองคดตีอศาลเมื่อพนระยะเวลาการฟองคดีหรือไม
  เม่ือขอเท็จจริงไดความวา ผูถกูฟองคดีที ่๓ ออกใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ 

(แบบ สด. ๔๓) และใบสำคัญสำหรับคนจำพวกท่ี ๔ (แบบ สด. ๕) ใหแกผูฟองคดีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๔๘ และไดออกใบสำคญั (แบบ สด. ๙) ใหแกผูฟองคดเีม่ือวนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยผูฟองคดี
ไดทราบขอความที่ระบุในเอกสารทั้งสามฉบับวาผูฟองคดี “เปนโรคจิตถาวร” ในวันดังกลาว การที่
ผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนกำหนดเวลา
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในมูลคดีที่ฟองวา ใบรับรองผลการตรวจเลือก
ทหารกองเกนิฯ (แบบ สด. ๔๓) ใบสำคญัสำหรบัคนจำพวกที ่๔ (แบบ สด. ๕) และใบสำคญั (แบบ สด. ๙) 
ของผูฟองคดีในสวนท่ีระบุวาผูฟองคดี “เปนโรคจิตถาวร” ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการฟองคดี
เมื่อพนกำหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มี
เหตุแหงการฟองคดีในมูลคดีที่ฟองวา ผูถูกฟองคดีทั้งสามกระทำละเมิดตอผูฟองคดีจากการระบุวา
ผูฟองคด ี“เปนโรคจติถาวร” ในเอกสารทัง้สามฉบบัดงักลาว ทัง้นีต้ามมาตรา ๔๙ ประกอบกบัมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๕๑ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

  อยางไรกต็าม เมือ่พเิคราะหจากคำช้ีแจงของผูถกูฟองคดท่ีี ๓ ฉบบัลงวันท่ี ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๐ ที่ชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับแนวปฏิบัติการเขียนคำวินิจฉัยบุคคลท่ีมีรางกายและจิตใจ
ที่เปลี่ยนแปลงเปนผูหญิง (Homosexuality) วา ในแตละปจะมีทหารกองเกินที่มีสภาพรางกาย
และจิตใจเปนหญิงเขารบัการตรวจเลือกมากข้ึนโดยเฉล่ียประมาณรอยละ ๑ ซึง่ในการเขียนคำวินจิฉยั
จะใชขอ ๒ (๑๑) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ระบวุากลุมดงักลาวเปนโรคทีท่ำใหจติผดิปกตอิยางรนุแรงและถาวร 
ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเปนปเริ่มตนใชแนวปฏิบัตินี้เปนตนมา จะมีการ
ระบุในเอกสารการตรวจเลือกวาทหารกองเกินท่ีมีสภาพรางกายและจิตใจเปนหญิงเปนโรคจิต
รุนแรงและถาวรและการระบุขอความดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามยังคงใชอยู 
อันคาดหมายไดวาจำนวนทหารกองเกินที่ไดรับเอกสารการตรวจเลือกที่ระบุขอความดังกลาวจะมี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกป ดังนั้น หากศาลรับคำฟองคดีนี้ไวพิจารณาจะเปนประโยชนแกกลุมบุคคล
ที่มีสภาพรางกายและจิตใจเปนหญิงเชนเดียวกับผูฟองคดี และยังเปนผลใหการดำเนินการ
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามในกรณีดังกลาวนี้มีแนวปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมมากย่ิงขึ้น การฟอง
คดีนี้จึงมิไดเปนประโยชนเฉพาะตัวของผูฟองคดีเทานั้น หากแตยังมีลักษณะเปนคำฟองอันเปน
ประโยชนแกสวนรวมที่ศาลจะมีคำสั่งใหรับคดีไวพิจารณาได ศาลจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ 
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

๒๕๕๐ ใหรบัคำฟองคดนีีไ้วพจิารณา ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คำสัง่ดงักลาวจงึเปนทีส่ดุ ตามขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบ
ของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาล
จึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได

  ประเด็นที่สอง  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร
กองประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สด. ๔๓) ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกท่ี ๔ (แบบ สด. ๕) และใบสำคัญ 
(แบบ สด. ๙) ของผูฟองคด ีในสวนทีร่ะบวุาผูฟองคด ี“เปนโรคจติถาวร” ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
และเปนการกระทำละเมิดตอผูฟองคดีหรือไม หากเปนการกระทำละเมิด ผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ตองรับผิดเพียงใด 

  พิเคราะหแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มุงประสงคที่จะคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชน โดยใหถือเปนหนาที่ของรัฐที่จะตอง
ปกปองคุมครองใหประชาชนสามารถดำรงตนอยูในรฐัไดโดยมีความรูสกึวาตนมีศกัด์ิศร ีมคีวามภาคภมูใิจ 
และมีคุณคาทั้งตอตนเองและในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืน ดังนั้น การใชอำนาจรัฐโดยองคกรของรัฐ
ทกุองคกรไมวาจะเปนการกระทำในลกัษณะใดกต็าม จงึตองคำนงึถงึศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยซึง่เปนสทิธิ
ขั้นพ้ืนฐานท่ีสำคัญที่สุดของประชาชนเปนสำคัญ โดยองคกรของรัฐจะใชอำนาจกระทำตอประชาชน
ในลักษณะที่เปนการลดคุณคาความเปนมนุษยใหเสมือนเปนวัตถุ หรือเปนการแสดงออกถึงการดูหมิ่น 
เหยียดหยาม หรือเปนการมุงทำลายช่ือเสียง หรือเปนการลงโทษทางอาญาท่ีมีลักษณะทารุณโหดราย
หาไดไม เพราะหากองคกรของรัฐใชอำนาจในลักษณะดังกลาวตองถือวาองคกรของรัฐไดใชอำนาจรัฐ
ไปในทางที่ละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษยของประชาชนซึ่งในกรณีการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับ
ราชการทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ของผูถกูฟองคดีทัง้สาม 
อันเปนการใชอำนาจตามกฎหมายของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ จึงตองคำนึงถึง
ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยของผูเขารบัการตรวจเลอืกทกุคนดวยเชนกนั ทัง้นี ้ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใชบังคับขณะเกิดเหตุพิพาทในคดีนี้

 เม่ือคดีนีข้อเท็จจริงไดความวา ผูถกูฟองคดีที ่๑ เปนผูมอีำนาจแตงตัง้คณะกรรมการตรวจเลือก
เพื่อทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ ซึ่งในการดำเนินการดังกลาว
ของคณะกรรมการตรวจเลือก มกีรรมการซ่ึงเปนผูประกอบโรคศิลปะ แผนปจจุบนัช้ัน ๑ สาขาเวชกรรม 
ทำหนาทีต่รวจรางกายของผูเขารบัการตรวจเลอืกทกุคน หลงัจากนัน้ คณะกรรมการตรวจเลอืกจะจำแนก
ผูเขารับการตรวจเลือกออกเปน ๔ จำพวก ตามผลของการตรวจรางกาย และมีการออกเอกสารตาง ๆ 
ซึง่รวมไปถงึใบสำคญัสำหรบับคุคลจำพวกที ่๔ (แบบ สด. ๕) ใบรบัรองผลการตรวจเลอืกทหารกองเกนิ
เขารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สด. ๔๓) และใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) อันเปน
กรณีทีก่ฎหมายบังคบัใหการใชดลุพนิจิของคณะกรรมการตรวจเลือกในการออกหนังสอืสำคัญทีเ่ก่ียวกับ
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ จะตองสัมพันธกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพรางกายในวันเขารับ
การตรวจเลอืกของผูเขารบัการตรวจเลือกแตละคน ซึง่ในรายของผูฟองคด ีในวนัเขารบัการตรวจเลอืก 
กรรมการแพทยไดตรวจรางกายของผูฟองคดแีลวพบวาผูฟองคดมีหีนาอก (เตานม) แบบหญงิ มบีคุลกิ
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ลกัษณะเปนหญงิจงึจดัใหผูฟองคดอียูในกลุมของคนจำพวกที ่๔ คอื กลุมคนทุพพลภาพหรอืมีโรค
ที่ไมสามารถจะรับราชการได ซึ่งผูฟองคดีไดชี้แจงเพิ่มเติมตอศาลตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๑ วาผูฟองคดไีมไดผาตดัแปลงเพศ ดงันัน้ ขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัสภาพรางกายของผูฟองคดใีนวนั
เขารบัการตรวจเลอืกจงึรบัฟงเปนทีย่ตุวิา ผูฟองคดมีเีตานมแบบหญงิและมบีคุลกิลกัษณะเปนหญงิ
แตยงัไมไดแปลงเพศ อนัเปนลกัษณะของผูมภีาวะเพศสภาพไมตรงกบัเพศกำเนดิ กรณจีงึมปีญหา
ที่ตองวินิจฉัยตอไปวา การท่ีคณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพรางกาย
ดังกลาวของผูฟองคดีในวันเขารับการตรวจเลือก แลววินิจฉัยวาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร 
ตามขอ ๒ (๑๑) (ก) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม

  พิเคราะหแลวเห็นวา ขอ ๒ (๑๑) (ก) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดวา โรคหรือสภาพรางกาย
หรือสภาพจิตใจซ่ึงไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามมาตรา ๔๑ คือ โรคทางจิตเวชอันไดแก 
โรคจิตหรือโรคที่ทำใหจิตผิดปกติอยางรุนแรงและถาวร ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายของคำวา “โรคจติ” วาหมายถงึ โรคทางจติใจทีม่คีวามผดิปกตขิองความรูสกึ
ความคิด อารมณ หรือพฤติกรรมอยางแรงถึงขนาดคุมสติไมอยู สวนในความหมายที่เปนศัพทเฉพาะ
ในทางวิชาการน้ัน ปรากฏตามขอมูลที่เผยแพรในเว็บไซตของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ วา โรคจิต เปนโรคที่มีความผิดปกติทางดานจิตใจและอารมณ โรคจิต
ม ี๓ ประเภทใหญ ๆ  คอื ประเภทที ่๑ โรคทีม่คีวามผดิปกตทิางดานความคดิและอารมณ ประเภทที ่๒ 
โรคจิตที่เกิดจากการเสพสิ่งเสพติด ประเภทที่ ๓ โรคจิตจากสมองเสื่อม กรณีจึงเห็นไดวา อาการ
ขัน้พืน้ฐานของผูทีจ่ดัอยูในกลุมปวยเปนโรคจติจะตองมกีารแสดงออกซึง่ความผดิปกตทิางความคดิ 
อารมณ หรือพฤติกรรม ซึ่งในบางกรณีมีความรุนแรงถึงขนาดไมอาจควบคุมสติของตนเองได
ดงันัน้ การจะจดัใหผูฟองคดอียูในกลุมของผูเปนโรคจติถาวรไดนัน้ จะตองรบัฟงใหเปนทีแ่นชดัวา
การมีเพศกำเนิดเปนชายแตมีเตานมแบบหญิงและมีบุคลิกลักษณะเปนหญิง เปนอาการอยางหนึ่ง
ที่แสดงออกถึงความผิดปกติทางความคิด อารมณ หรือพฤติกรรม 

  การที่คณะกรรมการตรวจเลือกอาศัยเพียงขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพรางกาย
ของผูฟองคดีที่มีเตานมแบบหญิงและมีบุคลิกลักษณะเปนหญิงซึ่งมิไดสัมพันธกับอาการของผูปวย
ทางจิตตามความหมายทางวิชาการ แลวนำมาวินิจฉัยวาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร ตามขอ ๒ (๑๑) (ก)
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ จงึเปนการใชดลุพนิจิวนิจิฉยัทีไ่มถกูตองตามขอเทจ็จริง เปนการสรางภาระใหเกดิกบั
ผูฟองคด ีอกีทัง้ยงัเปนการทำใหผูฟองคดตีองไดรบัความอบัอายและสญูเสยีความภาคภมูใิจในคณุคา
ของตนเองทีม่ตีอคนรอบขางและสงัคม เนือ่งจากการปรากฏขอความวาเปนโรคจติถาวรในเอกสาร
ประจำตัวของผูฟองคดีซึ่งเปนเอกสารราชการท่ีตองนำไปแสดงในการสมัครงานหรือในการ
อื่น ๆ จึงเทากับเปนการตีตราวาผูฟองคดีมีอาการทางจิตผิดปกติอยางรุนแรงและไมอาจรักษา
ใหหายขาดได ทัง้ท่ีผูฟองคดีมไิดเปนโรคจิตแตอยางใด ซึง่ถือเปนการลดทอนคุณคาความเปนมนุษย

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

ของผูฟองคดีใหดอยลง จึงเปนกรณีที่เปนการใชอำนาจตามกฎหมายโดยไมคำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของผูฟองคดี ดังนั้น การท่ีคณะกรรมการตรวจเลือกวินิจฉัยวาผูฟองคดี
เปนโรคจิตถาวรตามขอ ๒ (๑๑) (ก) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงเปนการใชดุลพินิจวินิจฉัยโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหายอันเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซึ่งเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผูฟองคดี

  ประเด็นทีผู่ถกูฟองคดีที ่๑ และผูถกูฟองคดีท่ี ๒ อางวา การลงความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจเลือกวาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร เปนไปตามผลการตรวจในวันนั้นซ่ึงอาการโรคท่ีตรวจพบ
สามารถเปลีย่นแปลงหรอืหายเปนปกตไิดในภายหลงั เมือ่จะสมคัรเขาทำงานหรอืรบัราชการกต็องมกีาร
ตรวจรางกายใหม และมีใบรับรองแพทยฉบับใหมเพื่อแสดงวาผูที่สมัครเขาทำงานมีสภาพรางกาย
และจิตใจเปนอยางไรในวันสมัครงาน ผูฟองคดีจึงไมไดรับความเสียหายจากขอความในเอกสาร
ดังกลาว นั้น

  เมื่อพิเคราะหตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การตรวจสอบเอกสารทางทหารกอน
เขารับราชการหรือรบัเขาทำงาน ลงวนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๔๒ ซึง่มเีนือ้หาวา เน่ืองจากไดมกีารปลอมใบสำคัญ 
(แบบ สด. ๙) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทท่ี ๒ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร
กองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) และใบสำคัญ (แบบ สด. ๘) ที่ใชประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน 
ประเภทที ่๑ เพือ่นำไปใชเปนหลักฐานในการสมคัรเขาทำงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน จงึขอความรวมมอื
ใหหนวยงานท่ีรับสมัครไดมีการตรวจสอบเอกสารดังกลาวดวยความละเอียดรอบคอบกอนรับบุคคล
เขาทำงาน ประกาศดังกลาวจึงมีผลใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองกำหนดเปนเงื่อนไข
ในการรับสมัครงาน โดยใหผูสมัครงานตองแสดงเอกสารแบบ สด. ๔๓ แบบ สด. ๘ และแบบ สด. ๙ 
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามท่ีผูฟองคดีจะสมัครเขาทำงาน ผูฟองคดีก็ตองตกอยูในสภาพบังคับใหตองแสดง
เอกสารพิพาทท่ีระบุวาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร ซึ่งเปนท่ีคาดหมายไดวาเมื่อหนวยงานท่ีรับสมัคร
ทราบขอมูลดังกลาวแลว ความประสงคทีจ่ะรับผูฟองคดีเขาไปทำงานยอมลดนอยลง และแมวาผูฟองคดี
จะสามารถแสดงหลักฐานใบรับรองแพทยฉบับใหมที่ระบุวา ผูฟองคดีไมไดเปนผูปวยทางจิต
ประกอบเพิ่มเติมดวยก็ตาม แตก็มิไดเปนขอยืนยันวาจะทำใหผูฟองคดีมีโอกาสที่จะไดเขาทำงาน
ในหนวยงานนั้น ๆ เพิ่มมากขึ้น การระบุขอความในเอกสารดังกลาววาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร 
จึงกอใหเกิดความเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดี ขออางในประเด็นนี้ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมอาจรับฟงได

  สวนประเด็นที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามอางวา คณะกรรมการตรวจเลือกประจำป พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ที่ดำเนินการตรวจเลือกผูฟองคดีไดหมดหนาท่ีและส้ินสภาพไปแลวตามกฎหมาย ทำใหไมสามารถ
แกไขขอความในเอกสารที่พิพาทได และหากศาลเพิกถอนขอความในเอกสารที่พิพาทจะทำให
กระบวนการตรวจเลือกเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ ตองเสียไปอันจะกระทบกระเทือนซึ่งสิทธิ
ของทหารกองเกินทั้งหมดที่ไปเขารับการตรวจเลือกในวันดังกลาว และผูฟองคดีก็จะตองไปเขารับ
การตรวจเลือกใหม นั้น
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  เม่ือพิเคราะหจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง ที่บัญญัติวา ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอำนาจกำหนด
คำบงัคบัอยางหนึง่อยางใดดงัตอไปนี ้(๑) สัง่ใหเพกิถอนกฎหรอืคำสัง่... ในกรณทีีม่กีารฟองวาหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑)... 
และ (๓) สัง่ใหกระทำการหรืองดเวนกระทำการ โดยจะกำหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ  ไวดวยกไ็ด 
ในกรณีที่มีการฟองเก่ียวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาทีข่องรฐั ซึง่ในคดนีีเ้ม่ือผูฟองคดฟีองวา ใบรบัรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) 
ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ ๔ (สด. ๕) และใบสำคัญ (สด. ๙) ในสวนที่ระบุขอความวาผูฟองคดี 
“เปนโรคจิตถาวร” ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทำละเมิดตอผูฟองคดี โดยมีคำขอให
ศาลพิพากษาเพิกถอนขอความดังกลาวในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) 
ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกท่ี ๔ (แบบ สด. ๕) และใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) หรือส่ังใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสามดำเนินการแกไขขอความดังกลาวจึงเปนคำขอใหศาลใชอำนาจตุลาการในการตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของการดำเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งสามและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
ในกรณีการออกเอกสารดังกลาวใหแกผูฟองคดี ซึ่งหากศาลพิจารณาแลวตรวจพบถึงความไมชอบ
ดวยกฎหมายของเอกสารดังกลาวที่ออกใหแกผูฟองคดีไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ศาลก็มีอำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่จะมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารดังกลาว
ในสวนท่ีไมชอบดวยกฎหมายใหสิ้นผลใชบังคับได รวมท้ังมีอำนาจท่ีจะสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม
กระทำการใด ๆ  เกีย่วกับการแกไขเอกสารท่ีไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวใหเปนไปโดยถูกตองตามท่ี
กฎหมายกำหนดเพือ่เปนการแกไขเยยีวยาทกุขใหแกผูฟองคดไีด และโดยทีผู่ฟองคดมีคีำขอใหศาล
เพกิถอนหรือแกไขขอความดังกลาว อนัเหน็ไดวาผูฟองคดมีไิดกลาวอางวากระบวนการตรวจเลือก
ทหารกองเกินฯ เม่ือวนัที ่๘ เมษายน ๒๕๔๘ ไมชอบดวยกฎหมายทัง้กระบวนการ และไมไดมคีำขอ
ใหศาลเพิกถอนกระบวนการตรวจเลือกในคร้ังดงักลาว มลูพพิาทในคดีนีจ้งึไมเกีย่วกับกระบวนการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ที่ไดดำเนินการไปแลว และไมทำใหการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ 
ในครั้งดังกลาวตองเสียไปตามที่ผูฟองคดีอาง ขออางของผูถูกฟองคดีในประเด็นนี้จึงไมอาจรับฟงได

  สำหรับประเด็นที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ อางวา การเพิกถอนหรือแกไข
ขอความวา “เปนโรคจติถาวร” ในเอกสารทีพ่พิาท เปนการเพกิถอนหรอืแกไขขอความทีเ่ปนสาระสำคญั
ในเอกสารราชการ อันจะมีผลทำใหเอกสารตองเสียไปทั้งฉบับ นั้น

  พิเคราะหแลวเห็นวา ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกท่ี ๔ (แบบ สด. ๕) เปนเอกสารท่ีแสดง
ขอเท็จจริงใหปรากฏวาบุคคลจำพวกท่ี ๔ มีผลการตรวจรางกายเปนโรคชนิดใด ซึ่งขอความวา 
“เปนโรคจิตถาวร” เปนเพียงขอความบงบอกโรคที่ไมสามารถจะรับราชการทหารไดของคนจำพวก
ที่ ๔ เทานั้น สวนใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) นั้น เปนเอกสารที่ใช
เปนหลักฐานประจำตัวเพ่ือแสดงวาทหารกองเกินผูนั้นผานการตรวจเลือกแลว ดังนั้น สาระสำคัญ
ของเอกสารจึงอยูทีผ่ลการตรวจเลือกวามีการจดัใหผูเขารบัการตรวจเลือกเปนคนจำพวกท่ี ๑ จำพวกที ่๒ 

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

จำพวกที่ ๓ หรือจำพวกที่ ๔ และหากมีการจับสลากแลวไดผลเปนประการใด มากกวาจะอยูที่
ผูเขารับการตรวจเลือกเปนโรคชนิดใด แมมีการเพิกถอนขอความเฉพาะในสวนท่ีระบุวาเปนโรคจิตถาวร
ออกไป คงเหลือแตสวนที่เปนผลของการตรวจเลือกที่วาผูฟองคดีควรเปนคนจำพวกที่ ๔ ก็มิได
ทำใหสาระสำคัญในเอกสารดังกลาวตองเสียไปแตอยางใด เนื่องจากผลการตรวจเลือกที่ระบุวา
ผูฟองคดเีปนคนจำพวกใดยงัคงปรากฏอยูเชนเดมิ สำหรบัในสวนของเอกสารใบสำคญั (แบบ สด. ๙) นัน้ 
เม่ือพิจารณาเน้ือหาของเอกสารฉบับน้ีแลว เห็นไดวา ประกอบไปดวยสวนท่ีเปนขอมูลบคุคลของผูเขารับ
การตรวจเลือกกับสวนที่เปนขอมูลการเขารับราชการและพนจากราชการทหารของบุคคลดังกลาว 
สาระสำคัญของเอกสารฉบับนีจ้งึอยูทีว่นัเวลาเขาบญัชทีหารกองเกิน วนัเวลาเขากองประจำการ วนัเวลา
ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ในชั้นตาง ๆ และวันเวลาพนราชการทหาร สวนขอความวา
พนจากราชการทหารเพราะเปนโรคชนิดใดตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ไมมีอยูในแบบของเอกสาร จึงไมใชสาระสำคัญที่จะตองบรรจุลงในเอกสารฉบับนี้ ดังนั้น 
การเพิกถอนหรือแกไขขอความวา “เปนโรคจิตถาวร” ในเอกสารดังกลาวจึงมิใชเปนการเพิกถอน
หรือแกไขขอความที่เปนสาระสำคัญอันจะมีผลทำใหเอกสารตองเสียไปท้ังฉบับตามที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ กลาวอาง ขออางในประเด็นนี้จึงไมอาจรับฟงได

  และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเห็นถึงความ
ไมถูกตองของการวินิจฉัยกรณีผูเขารับการตรวจเลือกท่ีมีภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกำเนิดวา
เปนโรคจิตถาวร ซึ่งไดกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกบุคคลกลุมดังกลาวดังที่ไดเกิด
แกผูฟองคดีมาแลว ทั้งที่เจตนาแทจริงของการวินิจฉัยไปในลักษณะเชนนั้นก็เนื่องมาจากวา
กระทรวงกลาโหมไมมีความประสงคท่ีจะรับบุคคลท่ีมีลักษณะดังกลาวเขารับราชการทหาร
กองประจำการ เพราะจะทำใหเกิดความยากลำบากในการฝกและการปฏิบัติงานทางทหาร ดังนั้น
เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว กระทรวงกลาโหมจึงไดดำเนินการเสนอรางกฎกระทรวงแกไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดคนจำพวกท่ี ๒ ซึ่งมีรางกายที่เห็นไดชัดวาไมสมบูรณดีเหมือนคนจำพวกที่ ๑
แตไมถึงทุพพลภาพ โดยเพิ่มเติมวา “ขอ ๓ (๑๒) ภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกำเนิด 
(Gender identity disorder)” ซึ่งเปนไปโดยความเห็นชอบรวมกันของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กลุมเครือขายความหลากหลายทางเพศ 
รวมทั้งผูฟองคดีดวย โดยกำลังอยูในระหวางสงเรื่องใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ดังนั้น ในสวนของผูฟองคดี เมื่อขอเท็จจริงไดความวา 
ผูฟองคดีเปนเพียงผูมภีาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกำเนิดหาไดเปนโรคจิตถาวรแตอยางใด จงึเปนหนาที่
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามที่จะตองดำเนินการใหมีการระบุขอความใหเหมาะสมสอดคลองกับขอเท็จจริง
ที่บงบอกภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกำเนิดของผูฟองคดีขณะเขารับการตรวจเลือกใหถูกตองตามที่
กฎหมายกำหนดตอไป
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๓๖ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. ผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน จึงเห็นวา การท่ีคณะกรรมการตรวจเลือกวินิจฉัยวา

ผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร ตามขอ ๒ (๑๑) (ก) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนการใชดุลพินิจวินิจฉัย
ที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูฟองคดี ตามมาตรา ๔ 
และมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ อนัเปนผลใหใบรบัรอง
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สด. ๔๓) 
ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ ๔ (แบบ สด. ๕) และใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) ของผูฟองคดี 
ในสวนที่ระบุวาผูฟองคดี “เปนโรคจิตถาวร” ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการละเมิดตอผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

   พิพากษาเพิกถอนใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร
กองประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สด. ๔๓) ใบสำคัญสำหรบัคนจำพวกที ่๔ (แบบ สด. ๕) และใบสำคญั 
(แบบ สด. ๙) ของผูฟองคดี เฉพาะในสวนที่ระบุขอความวา “เปนโรคจิตถาวร” และใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสามดำเนินการใหมีการระบุขอความใหมใหถูกตองตามขอเท็จจริงที่บงบอกถึงลักษณะ
ของผูฟองคดีขณะเขารับการตรวจเลือกที่แสดงใหเห็นวาไมอาจเขารับราชการทหารไดตามที่กฎหมาย
กำหนดตอไป

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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