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ที่ ฝสร.๑๐/๒๕๕๑ 
 
      วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 
เร่ือง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการดําเนินการรับนักเรียนนักศึกษาเขาศึกษา

ของสถาบันการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียน

นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 

อางถึง ๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง, กติการะหวางประเทศวาดวย

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
๓) ยุทธศาสตรการจัดการสถานะและสิทธิของบุคคล (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๘ มกราคม 

๒๕๔๘) 
๔) มติคณะรัฐมนตรี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เร่ืองรางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย

หลักฐาน วัน เดือน ปเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. …. (การ
จัดการศึกษาแกบุคคลที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย) 
๕) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนใน

สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ไดรับแจงจากองคกร

เครือขาย คือ โครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใชกฎหมายใหมเพื่อแกปญหาความไรรัฐ

และไรสัญชาติของมนุษยในสังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาไดมีบุคคล

ไปสมัครเรียนที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนาเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๑ แตไดรับการปฏิเสธ โดยทางหนวยงานของทานใหเหตุผลดวยวาจาวา “การสมัครจําเปนตองมี

เอกสารรับรองจากทางราชการ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” รวมถึงระบุ

วาผูสมัครจําเปนตอง “หาคนรับรองมาวาคุณพักอาศัยอยูที่ไหน ทํางานที่ไหน มีความประพฤติเปน

เชนไร” 

ทางโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐและองคกรเครือขาย จึงเรียนมาเพื่อขอเสนอความเห็น

ทางกฎหมาย ขอหารือและขอหวงใยกับศูนยกศน.เขตวัฒนา ดังตอไปนี้ 
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 ขอ ๑. ทางโครงการฯ ขอเรียนย้ําตอศูนยกศน.เขตวัฒนา วา สิทธิในการศึกษาของบุคคล

เปนสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลทุกคน ที่มาตรา ๔๙ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

๒๕๕๐ ไดบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวนี้ รวมถึงเปนสิทธิมนุษยชนที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับรองไวเมื่อ

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ โดยสิทธิในการศึกษาของบุคคล ยอมไมสามารถถูกเลือกปฏิบัติดวย

เหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ

ความคิดเห็นทางการเมือง (มาตรา ๓๐ แหงรัฐธรรมนูญฯ) ทั้งยังเปนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่จะถูก

ละเมิดมิได (มาตรา ๔ แหงรัฐธรรมนูญฯ) 

 ศูนยกศน.เขตวัฒนา ในฐานะหนวยงานของรัฐ ผูกพันตองเคารพและใหความคุมครอง

สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง (มาตรา ๒๗ แหงรัฐธรรมนูญฯ) และตองใชอํานาจโดยคํานึงถึง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพดังกลาว (มาตรา ๒๖ แหงรัฐธรรมนูญฯ) 
 
 ขอ ๒. ในการเขาถึงสิทธิการศึกษา หรือในทางตรงกันขามคือการรับบุคคลเขาศึกษาใน

สถานศึ กษา  การ เ รี ยกหลั กฐานจากผู สมั ครนั้ น  ย อม เป น ไปตามข อ  ๖  แห ง ระ เบี ยบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

ที่กําหนดวา 

  “ขอ ๖ การรับนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่ไมเคยเขาเรียนในสถานศึกษามากอน ให

สถานศึกษาเรียกหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งตามลําดับเพื่อนํามามาลงหลักฐานทางการ

ศึกษา ดังตอไปนี้ 
   (๑) สูติบัตร 
   (๒) กรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) ใหเรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตร

ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทํา

ข้ึนในลักษณะเดียวกัน 
   (๓)  ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) และ (๒) ใหเรียกหลักฐานที่ทาง

ราชการออกใหหรือเอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหใชได 
   (๔)  ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหบิดา มารดา 

ผูปกครอง หรือองคกรเอกชนทําบันทึกแจงประวัติบุคคล ตามแบบแนบทายระเบียบนี้ 

เปนหลักฐานที่จะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา 
   (๕)  ในกรณีที่ไมมีบุคคลหรือองคกรเอกชนตาม (๔) ใหซักถามประวัติ

บุคคลผูมาสมัครเรียน หรือผูที่เก่ียวของเพ่ือนําลงรายการบันทึกแจงประวัติบุคคลตาม

แบบแนบทายระเบียบนี้ เปนหลักฐานที่จะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา 
 

 ขอ ๓. จากขอกฎหมายขางตน แมผูสมัครเรียนไมมีพยานเอกสารใดๆ ศูนยกศน.เขตวัฒนา 

ก็มีหนาที่ตองดําเนินการรับสมัคร โดยดําเนินการตามขอ ๖ (๕) การปฏิเสธไมรับการสมัครของ

บุคคลเพื่อเขารับการศึกษา จึงอาจถูกตีความไดวาเปนการละเมิดตอสิทธิในการศึกษาของบุคคลตาม
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มาตรา ๔๙  ละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามมาตรา ๔ และหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ 

แหงรัฐธรรมนูญฯ, ละเมิดตอเจตนารมณแหงพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ อันเปนกฎหมาย

แมบทของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนใน

สถานศึกษาฯ และอาจหมายถึงการละเลย ไมปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๙ (๓) แหงพ.ร.บ.

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงการกําหนดใหผูสมัครตองนํา

พยานหลักฐาน รวมถึงพยานบุคคลมารับรอง ยอมอาจหมายถึงการกําหนดขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือ

สรางภาระใหเกิดแกบุคคลอันเกินสมควร เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการ

สรางข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับบุคคลเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิ

ชอบ ตามมาตรา ๙ (๑) แหงพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ นอกจากนี้ยังอาจเปนการปฏิบัติหนาที่ไม

ชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 
 
 ขอ ๔.  นอกจากนี้ สิทธิในการศึกษายังเปนสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองและคุมครองโดย 

ขอ ๒๖ แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งผูกพันประเทศไทยในฐานะกฎหมายจารีต

ประเพณีระหวางประเทศ, ขอ ๑๓ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights- ICESCR) ซึ่ง
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ (Accession) เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ และมีผล
บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ทั้งยังขัดตอหลักการและสิทธิทางการศึกษาที่ไดรับ

การรับรองไวตาม ขอ ๕ (ฉ) (๕) แหงอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก

รูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) 
ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคี โดยการภาคยานุวัติ (Accession) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖  และ
มีผลบังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ 
 ที่สําคัญคือ ขอ ๒๖ แหงกติการระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง   

(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีโดยการ

ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลใชบังคับกับประเทศไทยนับตั้งแตวันที่ ๓๐ 

มกราคม ๒๕๔๐ เปนตนมา และขณะนี้อยูในระหวางการจัดทํารายงานประเทศ (Country Report) 
โดยการบันทึกถึงการปฏิบัติงานของภาคสวนราชการ และรายงานฉบับนี้จะถูกรายงานตอ

สหประชาชาติในป ๒๕๕๒ 
 
 

 ทางโครงการฯ ขอเรียนวา ภาคประชาสังคมและภาควิชาการมีขอกังวลและขอหวงใยตอการ

ตีความและแนวปฏิบัติของศูนย กศน.เขตวัฒนา ดวยเจตนารมณของสถาบันการศึกษาที่มุงสงเสริม

และสนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาความรู ความสามารถเพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

ของบุคคล และเพ่ือเปนการสนับสนุนใหเกิดความเขาใจและสงเสริมการเขาถึงสิทธิทางการศึกษาของ

บุคคลอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกราบรื่น หากทานมีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ รวมถึง 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยินดีที่จะเปนสื่อกลางในการประสานงานดานตางๆ เพ่ือ
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การบรรลุถึง ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนสาธารณะ และขอขอบคุณมาลวงหนาถึงความเขาใจในปญหาดาน

สิทธิมนุษยชนที่คนไรรัฐ/ไรสัญชาติตองเผชิญในการดํารงชีวิต 
 

 
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 

 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

       
                   ( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล ) 
                   นักกฎหมาย 
          โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 
 
 
 
 
สําเนาถึง:  
๑) ประธานวุฒิสภา 
๒) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
๓) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๔) ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา 
๕) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
๗) เลขาธิการสํานักงานกศน. สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๘) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 


