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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. 3/2551 
 
      วันที่ 18 มิถุนายน 2551 
 
เรียน นายอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
เร่ือง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานทะเบียนราษฎร

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

ระหวางอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราดและบุคคลที่ประสงคย่ืนคํารอง 
 
อางถึง 1) พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

2) หนังสือ มท.0309.1/ว.1587 เร่ือง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 

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

สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ไดรับแจงจากองคกร

เครือขาย คือ โครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใชกฎหมายใหมเพื่อแกปญหาความไรรัฐ

และไรสัญชาติของมนุษยในสังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาไดมีผูย่ืนคํา

รองหรือผูทรงสิทธิตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ไดไปแสดงตน
ตออําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด เพ่ือขอคํารอง/ขอยื่นคํารองตามมาตรา 23 ดังกลาว  พบวาแมทาง
อําเภอคลองใหญจะรับคํารองของผูย่ืนคํารอง หากทวาไดมีการเรียกใหผูย่ืนคํารองนําพยานบุคคลโดย

กําหนดวาจะตองเปนผูใหญบาน กํานัน รวมถึงขาราชการ เทานั้น ที่จะสามารถใหการรับรองการมี

ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนหลักแหลงอยูจริงในประเทศไทย และการมีความประพฤติดีหรือการทํา

คุณประโยชนใหแกสังคมของผูย่ืนคํารอง ตามขอ 3.3 ของหนังสือส่ังการหนังสือ มท.0309.1/ว.1587 

เร่ือง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2551 ลว. 22 พฤษภาคม 2551  
 

ทางโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ จึงเรียนมาเพื่อขอเสนอความเห็นทางกฎหมาย ขอหารือและ

ขอหวงใยกับทางอําเภอคลองใหญ ดังตอไปนี้ 
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1. กฎหมายสัญชาติฉบับใหมของสังคมไทย คือ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551 มี

ผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดกําหนดให 
บุคคลเปาหมายของมาตรา 23 เปน “ผูมีสัญชาติไทย” โดยสถานะบุคคลนี้ มีผลตั้งแตวันที่กฎหมาย

ฉบับนี้บังคับ กลาวคือ ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 และตามมาตรา 23 วรรคทาย ไดกําหนดให

บุคคลเปาหมายของมาตรา 23 สามารถยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยตอนายทะเบียนอําเภอหรือ

นายทะเบียนทองถ่ิน นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป โดยกรมการปกครองไดทําหนังสือส่ัง

การเปนการภายในเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน พรอมแบบฟอรมคําขอปรากฎตามหนังสือ มท.

0309.1/ว.1587 
 

2. ทางโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ ขอเรียนย้ําตอทางอําเภอคลองใหญวา ภายใต

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ บุคคลกลุมเปาหมายของมาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ.2551  มีสถานะบุคคลเปนผูมีสัญชาติไทยแลว นับแตวันที่กฎหมายใชบังคับ และผูกพันอําเภอ 

สํานักงานเขต สํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถ่ินทุกแหงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในฐานะ

หนวยทะเบียนอําเภอ รวมถึงเปนนายทะเบียนผูมีอํานาจหนาที่ตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 เปนเจาหนาที่ปกครองซึ่งมีหนาที่ในการรับคํารองและพิจารณาคํารอง ตามมาตรา 23 แหง

พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ที่จะตองดําเนินการ “รับรอง” การเปนผูมีสัญชาติไทยของบุคคล

กลุมนี้ 
 การปฏิเสธไมรับคํารอง ไมดําเนินการพิจารณาคํารองใดๆ รวมถึงการเลือกปฏิบัติตอกลุมผูย่ืน

คํารอง โดยกําหนดนโยบาย/แนวทางระดับอําเภอวาจะดําเนินการกับกลุมบุคคลที่เคยยื่นคํารองขอมี

สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ กอน การกระทําดังกลาวอาจหมายถึงการละเลย ไมปฏิบัติตามอํานาจ

หนาที่ตามมาตรา 9 (3) แหงพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 
23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และหนังสือ มท.0309.1/ว.1587 ฯลฯ การเลือกปฏิบัติที่
ขัดตอหลักวิธีปฏิบัติราชการ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 30 อันเปนขอเท็จจริงที่

สามารถใชเปนฐานแหงการเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อตรวจสอบการกระทําทางปกครอง

ดังกลาวของอําเภอคลองใหญ 
 

3. นอกจากนี้ ในประเด็นของการสอบสวนพยานบุคคลเพื่อใหการรับรองเรื่องการมี

ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนหลักแหลงอยูจริงในประเทศไทยและเรื่องการมีความประพฤติดีหรือการทํา

คุณประโยชนใหแกสังคมของผูย่ืนคํารอง ตามขอ 3.3 ของหนังสือส่ังการฯ นั้น 
 ทางโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ ขอเรียนวา ภาคประชาสังคมและภาควิชาการมีขอกังวลและ

ขอหวงใยตอการตีความขยายความเกินขอเท็จจริงแหงขอ 3.3 แหงหนังสือส่ังการฯ เนื่องเพราะการที่

อําเภอคลองใหญกําหนดใหบุคคลที่มาเปนพยานบุคคลจะตองเปนขาราชการ หรือเปนเจาหนาที่รัฐ อาจ

ถูกตั้งขอสังเกต ตั้งคําถามวาเปนการเรียกพยานหลักฐานที่เกินความจําเปน เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปน

ธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร 
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หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ตามมาตรา 9 (1) แหงพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ นอกจากนี้ อาจจะ
เปนการเปดใหเกิดชองทางการประพฤติมิชอบ อันเปนสรางภาระทางเศรษฐกิจและสนับสนุนใหเกิด

ขบวนการเรียกรับเงินที่มิชอบได ดังที่เคยปรากฎในอดีตที่ผานมา 
 

4. หากพิจารณาถึงการที่พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กําหนดใหนายทะเบียน

อําเภอ หรือผูอํานวยการเขตใชดุลพินิจพิจารณาเพียงวา ผูย่ืนคํารองมีองคประกอบตามพ.ร.บ.สัญชาติ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กําหนดหรือไม จึงถือวาเปนการใชอํานาจผูกพัน (Mandatory Power) กลาวคือ 

เปนอํานาจที่กฎหมายใหแกเจาหนาที่พิจารณา โดยกําหนดวา เมื่อมีขอเท็จจริงตามที่กฎหมายไดกําหนด

ไวเกิดขึ้นแลว เจาหนาที่ของรัฐตองตัดสินใจออกคําสงตามที่กฎหมายกําหนดไว ดวยความรอบคอบ 

รวดเร็ว และเปนธรรม มิใหมีการเรียกพยานหลักฐานที่เกินความจําเปน หรือแสวงหาหรือเรียกรับ

ผลประโยชนตอบแทนเปนอันขาด และหากปรากฎวา หากเมื่อเวลาผานไปนับจากวันยื่นคํารอง อําเภอ

หรือสํานักงานเขตใดไมมีคําส่ังใดๆ แกผูย่ืนคํารอง เง่ือนเวลาของการใชสิทธิทางศาลวามีการละเลยการ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย จึงเร่ิมตนขึ้นแลวนับจากวันยื่นคํารอง 
 

5. นอกจากนี้ สิทธิในการเขาถึงสถานะผูมีสัญชาติไทย เปนสิทธิประการหนึ่งที่ไดรับการ

รับรองและคุมครองโดยมาตรา 4, 30 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รวมถึงเปน

สิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองและคุมครองโดยขอ 16 และขอ 24 แหงกติการระหวางประเทศวาดวย

สิทธิทางแพงและทางการเมือง   (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ่ง

ประเทศไทยเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2539 และมีผลใชบังคับกับประเทศ

ไทยนับตั้งแตวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2540 เปนตนมา และขณะนี้อยูในระหวางการจัดทํารายงาน

ประเทศ (Country Report) โดยการบันทึกถึงการปฏิบัติงานของภาคสวนราชการ และรายงานฉบับนี้จะ
ถูกรายงานตอสหประชาชาติในป 2552  

 

ทางโครงการฯ หวังเปนอยางย่ิงวา อําเภอคลองใหญ ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอจะปฏิบัติ

หนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวเพ่ือคุมครองและรับรองสิทธิในการมีสถานะเปนผูมีสัญชาติไทย ตาม

มาตรา 23 แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง ทางโครงการฯ ขอเสนอและหารือวา ทาง

อําเภอควรดําเนินการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานภายในอําเภอเมือง ช้ีแจงและทําความเขาใจทาง

ปฏิบัติดังกลาวแกเจาหนาที่ในหนวยงาน และตอบุคคลที่ประสงคจะยื่นคํารองตามมาตรา 23 ทั้งนี้เพ่ือ

สนับสนุนใหเกิดความเขาใจและเพ่ือการดําเนินงานตามมาตรา 23 อยางมีประสิทธิภาพ สะดวกราบรื่น  
และหากทานมีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ รวมถึงโครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใช

กฎหมายใหมเพ่ือแกปญหาความไร รัฐและไรสัญชาติของมนุษยในสังคมไทย คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยินดีที่จะเปนสื่อกลางในการประสานงานดานตางๆ เพ่ือการบรรลุถึง

เจตนารมณแหงมาตรา 23 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนสาธารณะ และขอขอบคุณมา

ลวงหนาถึงความเขาใจในปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่คนไรสัญชาติตองเผชิญในการดํารงชีวิต 
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จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

       
                   ( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล ) 
                   นักกฎหมาย 
          โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 
 
สําเนาถึง:  
1) ประธานวุฒิสภา 
2) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
3) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
4) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
5) ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ กรมการปกครอง 


