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โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) 
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341/23 SoiJaransanitvong 31/1 Jaransanitvong Rd. Bangkhunsri Bangkoknoi Bangkok 10700 
statelesswatch@gmail.com 

 
      วันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 
 
เรียน นายอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
เร่ือง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานทะเบียนราษฎร

ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพ่ือประสาน
ความเขาใจระหวางอําเภอเชียงดาวและบุคคลท่ีประสงคย่ืนคํารอง 

 
ส่ิงท่ีสงมาดวย หนังสือ มท.0309.1/ว.1587 เร่ือง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตาม

มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ลว. 22 พฤษภาคม 

2551 
 
 สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ไดรับแจงจากเครือขายวา 

ไดมี ผูย่ืนคํารอง หรือผูทรงสิทธิตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 ไดไปแสดงตนตออําเภอเชียงดาว เพ่ือขอคํารอง/ขอย่ืนคํารองตามมาตรา 23 ดังกลาว แต
ไมสามารถใชสิทธิดังกลาวได 
 

ทางโครงการฯ จึงเรียนมาเพ่ือขอเสนอความเห็นทางกฎหมาย ขอหวงใยและขอหารือ กับ

ทางอําเภอเชียงดาว ดังตอไปนี้ 
1. มาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 กฎหมายสัญชาติ

ฉบับใหมของสังคมไทยซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งเปนวันท่ีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  ไดกําหนดให บุคคล 3 กลุมท่ีเกิดราชอาณาจักรไทย จาก (1) มารดาท่ีอพยพเขามาใน
ประเทศไทย หรือ (2) บิดาอพยพเขามาในประเทศไทย และจดทะเบียนสมรสกับมารดา ซึ่งสามารถ

แบงบุคคลดังกลาวไดเปน 3 กลุมคือ 
- กลุมที่ 1.  บุคคลท่ีเกิดกอนวันท่ี 14 ธันวาคม 2515  ซึ่งถูกถอนสัญชาติไทยโดย

ผลแหงประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 337 
- กลุมที่ 2. บุคคลท่ีเกิดตั้งแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2515 จนถึงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 

2535 และเปนผูไมไดสัญชาติไทยโดยผลแหงประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 337 
- กลุมที่ 3. บุตรท่ีเกิดจากบุคคลกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ท่ีเกิดตั้งแตวันท่ี 26 

กุมภาพันธ 2535 จนถึงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 
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บุคคลทั้ง 3 กลุมดังกลาวขางตน เปนบุคคลท่ีมาตรา 23 กําหนดและรับรองใหมีสถานะเปน 

“ผูมีสัญชาติไทย” โดยสถานะการเปนผูสัญชาติไทยนี้ มีผลตั้งแตวันท่ีกฎหมายฉบับนี้บังคับ กลาวคือ 

ตั้งแตวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2551  
 

2. อยางไรก็ดี มาตรา 23 ไดกําหนดกระบวนการในการเขาถึงสถานะผูมีสัญชาติไทย โดย

ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและสามารถยื่นคําขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร พรอม

ดวยหลักฐานท่ีเก่ียวของ ไดแก เอกสารการทะเบียนราษฎรท่ีแสดงวาเปนผูท่ีเกิดในประเทศไทย และ

เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) ฯลฯ ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการ

ทะเบียนราษฎรแหงทองท่ีท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบัน..” นับจากวันท่ีกฎหมายฉบับนี้ประกาศใชไป

แลว 90 วัน (ปรากฎตามมาตรา 23 วรรคสอง และตามขอ 1-2 แหงหนังสือ มท.0309.1/ว.1587 โดย
รายละเอียดของหนังสือ มท.0309.1/ว.1587 และแบบฟอรมคําขอน้ัน นายทะเบียนทองท่ีสามารถ

ดาวนโหลดไดจากเวปไซดของกรมการปกครอง คือ 

http://www.dopa.go.th/dopanew/doc/moi03091587.pdf) 
จากบทบัญญัติดังกลาว ยอมสงผลใหบุคคลท้ัง 3 กลุมดังกลาวขางตน มีสิทธิท่ีจะย่ืนคํารอง

ขอลงรายการสัญชาติฯ ตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ิน นับจากวันท่ี 28 พฤษภาคม 

2551 เปนตนไป และเม่ือนายทะเบียนรับคําขอพรอมหลักฐานแลว จะตองดําเนินการตรวจสอบ

หลักฐาน สอบสวนผูย่ืนคํารองและพยานบุคคล เพ่ือรวบรวมหลักฐานและทําความเห็นเสนอตอ

นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตเพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 15 วันวาจะมีคําส่ังอนุมัติ หรือไม

อนุมัติใหเพ่ิมช่ือผูย่ืนคํารองเขาในทะเบียนราษฎร (ท.ร. 14) ปรากฎตามขอ 3-5 แหงหนังสือ มท.

0309.1/ว.1587 
 

3. อนึ่ง แนวทางการดําเนินงานตามมาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติฯ ดังกลาวนี้ เคย

ไดรับการกําหนดใหเปนแนวทางของกรมการปกครองและหนวยงานทะเบียนท่ัวประเทศในการให

สัญชาติไทยแกกลุมบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากปว. 337 มาตั้งแตป 2547 (ปรากฎตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ืองการสั่งใหบุคคลซึ่งถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 337 
และบุตรหลานไดสัญชาติไทย เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2547 และตามหนังสือ มท.0309.1/ว.2687 ลว.23 

สิงหาคม 2548) เพียงแต เม่ือมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายสัญชาติ จึงไดมีการนําแนวทางการ

ดําเนินงานนี้มาบัญญัติใหชัดเจนในฐานะของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
 

4. นอกจากนี้ สิทธิในการเขาถึงสถานะผูมีสัญชาติไทย เปนสิทธิประการหน่ึงท่ีไดรับการ

รับรองและคุมครองโดยมาตรา 4, 30 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รวมถึงเปน

สิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการรับรองและคุมครองโดยขอ 16 และขอ 24 แหงกติการระหวางประเทศวา

ดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง   (International Covenant on Civil and Political Rights-
ICCPR) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีโดยการภคยานุวัติ เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2539 และมีผลใช

บังคับกับประเทศไทยนับตั้งแตวันท่ี 30 มกราคม 2540 เปนตนมา 
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5. ทางโครงการฯ ขออนุญาตเรียนยํ้าใหทางอําเภอเชียงดาวทราบวา นายทะเบียนอําเภอ

เชียงดาวและอําเภอเชียงดาว ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอ รวมถึงเปนนายทะเบียนผูมีอํานาจหนาท่ี

ตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 เปนเจาหนาท่ีปกครองซึ่งมีหนาท่ีใน
การรับคํารองและพิจารณาคํารอง ตามมาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติฯ และหนังสือส่ังการท่ีอางถึง

ขางตนฯ  การปฏิเสธไมรับคํารอง ไมดําเนินการพิจารณาคํารองใดๆ อาจหมายถึงการไมปฏิบัติตาม

อํานาจหนาท่ีตามมาตรา 9 (3) แหงพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542, มาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติและหนังสือ มท.0309.1/ว.1587 ฯลฯ 
 

ทางโครงการฯ หวังเปนอยางย่ิงวา อําเภอเชียงดาว ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอจะปฏิบัติ

หนาท่ีตามกฎหมายกําหนดไวเพ่ือคุมครองและรับรองสิทธิในการมีสถานะเปนผูมีสัญชาติไทย ตาม

มาตรา 23 แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง ทางโครงการฯ ขอเสนอและหารือวา 

ทางอําเภอควรดําเนินการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานภายในอําเภอเชียงดาว ช้ีแจงและทําความ

เขาใจทางปฏิบัติดังกลาวแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน และกับบุคคลท่ีประสงคจะย่ืนคํารองตามมาตรา 23 

ท้ังนี้ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความเขาใจและเพื่อการดําเนินงานตามมาตรา 23 อยางมีประสิทธิภาพ 

สะดวกราบร่ืน  และหากทานมีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ ยินดีท่ีจะเปนส่ือกลางในการ

ประสานงานดานตางๆ เพ่ือการบรรลุถึงเจตนารมณแหงมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติฯ ท้ังนี้ เพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ และขอขอบคุณมาลวงหนาถึงความเขาใจในปญหาดานสิทธิมนุษยชนท่ีคนไร

สัญชาติตองเผชิญในการดํารงชีวิต 

 
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 

 
      ขอแสดงความนับถือ 

       
                   ( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล ) 
           นักกฎหมาย 
            โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 
 
 
สําเนาถึง:  
1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 


