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โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) 
341/23 ซอยจรัลสนิทวงศ 31/1 ถนนจรัลสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

341/23 SoiJaransanitvong 31/1 Jaransanitvong Rd. Bangkhunsri Bangkoknoi Bangkok 10700 
statelesswatch@gmail.com 

โทรสาร/Fax: (66) 2 -866-5494 

ที่ ฝสร. 2/2551 
 
      วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 
 
เรียน นายอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
เร่ือง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานทะเบียนราษฎร

ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพ่ือประสานความเขาใจ
ระหวางอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายและบุคคลที่ประสงคย่ืนคํารอง 

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

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

2551 
 
 สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ไดรับแจงจากองคกร

เครือขายคือ คณะทํางานดานสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย วาไดมีผูย่ืนคํารอง หรือผูทรงสิทธิตาม

มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ไดไปแสดงตนตออําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เพ่ือขอคํารอง/ขอยื่นคํารองตามมาตรา 23 ดังกลาว แตไมสามารถใชสิทธิดังกลาวได 
 

ทางโครงการฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเสนอความเห็นทางกฎหมาย ขอหวงใยและขอหารือ กับ

ทางอําเภอเมือง ดังตอไปนี้ 
1. มาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4)ฯ กฎหมายสัญชาติฉบับใหมของสังคมไทย

ซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งเปนวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ได

กําหนดให บุคคล 3 กลุมที่เกิดราชอาณาจักรไทย จาก (1) มารดาที่อพยพเขามาในประเทศไทย หรือ 

(2) บิดาอพยพเขามาในประเทศไทย และจดทะเบียนสมรสกับมารดา ซึ่งสามารถแบงบุคคลดังกลาว

ไดเปน 3 กลุมคือ 
- กลุมที่ 1.  บุคคลที่เกิดกอนวันที่ 14 ธันวาคม 2515  ซึ่งถูกถอนสัญชาติไทยโดย

ผลแหงประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 
- กลุมที่ 2. บุคคลที่เกิดตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2515 จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ 

2535 และเปนผูไมไดสัญชาติไทยโดยผลแหงประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 
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- กลุมที่ 3. บุตรที่เกิดจากบุคคลกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ที่เกิดตั้งแตวันที่ 26 

กุมภาพันธ 2535 จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 
บุคคลทั้ง 3 กลุมดังกลาวขางตน เปนบุคคลที่มาตรา 23 กําหนดและรับรองใหมีสถานะเปน 

“ผูมีสัญชาติไทย” โดยสถานะการเปนผูสัญชาติไทยนี้ มีผลตั้งแตวันที่กฎหมายฉบับนี้บังคับ กลาวคือ 

ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551  
 

2. อยางไรก็ดี มาตรา 23 ไดกําหนดกระบวนการในการเขาถึงสถานะผูมีสัญชาติไทย โดย

ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและสามารถยื่นคําขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร พรอม

ดวยหลักฐานที่เก่ียวของ ไดแก เอกสารการทะเบียนราษฎรที่แสดงวาเปนผูที่เกิดในประเทศไทย และ

เอกสารอื่นๆ (ถามี) ฯลฯ ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการ

ทะเบียนราษฎรแหงทองที่ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบัน..” นับจากวันที่กฎหมายฉบับนี้ประกาศใชไป

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

ดาวนโหลดไดจากเวปไซดของกรมการปกครอง คือ 

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

ขอลงรายการสัญชาติฯ ตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ิน นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม 

2551 เปนตนไป และเมื่อนายทะเบียนรับคําขอพรอมหลักฐานแลว จะตองดําเนินการตรวจสอบ

หลักฐาน สอบสวนผูย่ืนคํารองและพยานบุคคล เพ่ือรวบรวมหลักฐานและทําความเห็นเสนอตอ

นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตเพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 15 วันวาจะมีคําส่ังอนุมัติ หรือไม

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

0309.1/ว.1587 
และดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนวา เนื่องจากการใหสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แหงพ.ร.บ.

สัญชาติ (ฉบับที่ 4)ฯ เปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

แตถูกถอนสัญชาติและบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย แตไมไดสัญชาติไทยโดยผลของประกาศคณะ

ปฏิวัติฉบับที่ 337 โดยกฎหมายกําหนดใหสัญชาติไทยเปนการทั่วไป หนังสือ มท.0309.1/ว.1587 
ระบุไวชัดเจนในขอ 7 วา ใหนายอําเภอและผูอํานวยการเขตตองพิจารณาอนุมัติดวยตนเอง ดวยความ
รอบคอบ รวดเร็วและเปนธรรม มิใหมีการเรียกพยานหลักฐานที่เกินความจําเปน หรือแสวงหาหรือ

เรียกรับผลประโยชนตอบแทนเปนอันขาด 
 

3. ในสวนของเอกสารการทะเบียนราษฎรที่รับรองวาผูย่ืนคํารองเปนบุคคลที่เกิดใน

ราชอาณาจักรไทยนั้น ตามขอ 3 แหงหนังสือ มท.0309.1/ว.1587 ระบุวาเอกสารฯ ดังกลาวไม

จําเปนตองเปนเอกสารที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักหรือไม  
ในกรณีที่ผู ย่ืนคํารองเปนบุคคลที่อยูระหวางการยื่นหรือระหวางการพิจารณาให

สัญชาติไทยโดยรัฐมนตรี (การไดสัญชาติโดยมาตรา 7 ทวิ วรรค 2) เอกสารรับรองสถานที่เกิดที่ใชใน
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การยื่นคํารองขอสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 ยอมสามารถนํามาใชในการยื่นคํารองเพ่ือลง

รายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติฯ ได โดยไมจําเปนตองไปดําเนินการขอออก

หนังสือรับรองสถานที่เกิดฉบับใหม รวมถึงยังสามารถรองขอใหทางอําเภอดําเนินการขอสําเนาหนังสือ

รับรองสถานที่เกิดจาก สํานักความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง (สนมน.) ในกรณีที่ผูรองไดเคยยื่น

คํารองของสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 ไวกอนหนานี้ 
 

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

ไดรับการกําหนดใหเปนแนวทางของกรมการปกครองและหนวยงานทะเบียนทั่วประเทศในการให

สัญชาติไทยแกกลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 มาตั้งแตป 2547 

(ปรากฎตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการสั่งใหบุคคลซึ่งถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศ

คณะปฏิวัติฉบับที่ 337 และบุตรหลานไดสัญชาติไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 และตามหนังสือ 

มท.0309.1/ว.2687 ลว.23 สิงหาคม 2548) เพียงแต เมื่อมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายสัญชาติ จึงได

มีการนําแนวทางการดําเนินงานนี้มาบัญญัติใหชัดเจนในฐานะของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
 

5. นอกจากนี้ สิทธิในการเขาถึงสถานะผูมีสัญชาติไทย เปนสิทธิประการหนึ่งที่ไดรับการ

รับรองและคุมครองโดยมาตรา 4, 30 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รวมถึงเปน

สิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองและคุมครองโดยขอ 16 และขอ 24 แหงกติการระหวางประเทศวา

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

บังคับกับประเทศไทยนับตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2540 เปนตนมา 
 

6. ทางโครงการฯ ขออนุญาตเรียนย้ําใหทางอําเภอเมืองทราบวา นายทะเบียนอําเภอ

เมืองและอําเภอเมือง ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอ รวมถึงเปนนายทะเบียนผูมีอํานาจหนาที่ตาม

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เปนเจาหนาที่ปกครองซึ่งมีหนาที่ในการ
รับคํารองและพิจารณาคํารอง ตามมาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติฯ และหนังสือส่ังการที่อางถึงขางตน

ฯ  การปฏิเสธไมรับคํารอง ไมดําเนินการพิจารณาคํารองใดๆ อาจหมายถึงการไมปฏิบัติตามอํานาจ

หนาที่ตามมาตรา 9 (3) แหงพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, 
มาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติและหนังสือ มท.0309.1/ว.1587 ฯลฯ  

รวมถึงการเรียกพยานหลักฐานที่เกินความจําเปน นั้น อาจถูกตั้งขอสังเกต คําถามวา

เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระให

เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ตามมาตรา 9 (1) แหงพ.ร.บ.จัดตั้ง

ศาลปกครองฯ 
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ทางโครงการฯ หวังเปนอยางย่ิงวา อําเภอเมือง ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอจะปฏิบัติ

หนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวเพ่ือคุมครองและรับรองสิทธิในการมีสถานะเปนผูมีสัญชาติไทย ตาม

มาตรา 23 แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง ทางโครงการฯ ขอเสนอและหารือวา 

ทางอําเภอควรดําเนินการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานภายในอําเภอเมือง ช้ีแจงและทําความ

เขาใจทางปฏิบัติดังกลาวแกเจาหนาที่ในหนวยงาน และตอบุคคลที่ประสงคจะยื่นคํารองตามมาตรา 23 

ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความเขาใจและเพื่อการดําเนินงานตามมาตรา 23 อยางมีประสิทธิภาพ 

สะดวกราบรื่น  และหากทานมีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ รวมถึงคณะทํางานดานสถานะ

บุคคลจังหวัดเชียงราย ยินดีที่จะเปนสื่อกลางในการประสานงานดานตางๆ เพ่ือการบรรลุถึง

เจตนารมณแหงมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติฯ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนสาธารณะ และขอขอบคุณมาลวงหนา
ถึงความเขาใจในปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่คนไรสัญชาติตองเผชิญในการดํารงชีวิต 

 
 

จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

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


