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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. 7/2551 
 
      วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 
 
เรียน นายอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
เร่ือง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการปฏิบัติงานของอําเภอสังขละบุรีตามหลักวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง เพ่ือประสานความเขาใจระหวางอําเภอสังขละบุรีและบุคคลที่ประสงคย่ืนคําขอลง
รายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

อางถึง  พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551, หนังสือมท. 0309.1/ว.1587 ลว.22 พฤษภาคม   
  2551 และ มท.0309.1/ว. 9489 ลว. 18 มิถุนายน 2551 

  
 สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ไดรับแจงจากองคกรเครือขาย คือ 

โครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใชกฎหมายใหมเพื่อแกปญหาความไรรัฐและไรสัญชาติของ

มนุษยในสังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาไดมีผูย่ืนคําขอลงรายการสัญชาติไทยใน
ทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หรือผูทรงสิทธิตามมาตรา 

23ฯ ไดไปแสดงตนตออําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือขอย่ืนคําขอฯ ดังกลาว พบวา แมทางอําเภอจะ

รับคํารองหากทวามิไดดําเนินการลงวันที่รับคํารอง อีกทั้งปฏิเสธไมใหผูย่ืนคําขอฯคัดสําเนาเอกสารคํารอง และ

แจงตอผูย่ืนคําขอฯวาทางอําเภอจะดําเนินการดังกลาวใหไดตอเมื่อ “คณะทํางาน” ที่ทางอําเภอตั้งข้ึน ไดตรวจ

พิจารณาคํารองดังกลาวเสียกอน นอกจากนี้ ยังพบวามีบางกรณีทางอําเภอสังขละบุรีเรียกใหผูย่ืนคําขอนํา

พยานบุคคลมาในวันที่ย่ืนคํารอง 
 ทางโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ มีขอหวงใยตอทางปฏิบัติดังกลาวของทางอําเภอ จึงเรียนมาเพื่อขอ

เสนอความเห็นทางกฎหมายและขอหารือตอทางอําเภอ ดังตอไปนี้ 
 

1. กฎหมายสัญชาติฉบับใหมของสังคมไทย คือ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4)ฯ ไดกําหนดให บุคคล

เปาหมายของมาตรา 23 เปน “ผูมีสัญชาติไทย” โดยสถานะบุคคลนี้ มีผลตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 

และตามมาตรา 23 วรรคทาย ไดกําหนดใหบุคคลเปาหมายของมาตรา 23 สามารถยื่นคําขอลงรายการสัญชาติ

ไทยตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป โดย

กรมการปกครองไดทําหนังสือส่ังการเปนการภายในเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน พรอมแบบฟอรมคําขอ

ปรากฏตามหนังสือ 0309.1/ว.1587  ลว. 22 พฤษภาคม 2551  
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2. ทางโครงการฯ ขอเรียนย้ําตอทางอําเภอสังขละบุรีวา ภายใตกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ บุคคล 

กลุมเปาหมายของมาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4)ฯ มีสถานะบุคคลเปนผูมีสัญชาติไทยแลว

ภายหลังวันที่ประกาศใชบังคับกฎหมาย และผูกพันอําเภอ สํานักงานเขต สํานักทะเบียนอําเภอและสํานัก

ทะเบียนทองถ่ินทุกแหงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอ รวมถึงเปนนายทะเบียนผูมี

อํานาจหนาที่ตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 เปนเจาหนาที่ปกครองซึ่งมี

หนาที่ในการรับคําขอฯและพิจารณาคําขอฯเพื่อนําไปสูกระบวนการออกเอกสารรับรองความเปนผูมีสัญชาติ

ไทยหรือเอกสารแสดงตนวาเปนผูมีสัญชาติไทยของบุคคลกลุมนี้ 
 
3. การเตรียมการและดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง ในกรณีนี้คือการรับคํา

ขอ การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง การสอบพยานบุคคลฯลฯ เพ่ือการอนุญาตหรือไมอนุญาตเพิ่มชื่อและ

รายการบุคคลในทะเบียนบาน (ทร.14) นี้ เจาหนาที่จําเปนจะตองคํานึงถึงหลักการปฏิบัติราชการทางปกครอง
ที่ดี ตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดวย ซึ่งภายใตหลักการดังกลาว กําหนดใหเจาหนาที่

คือ อําเภอสังขละบุรีจะตองดําเนินการตามหลักการเขาถึงขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ กลาวคือ คูกรณี(ใน

กรณีนี้ หมายถึง ผูย่ืนคําขอฯ) ยอมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพ่ือการโตแยง ช้ีแจงหรือเพ่ือปองกัน

สิทธิของตนได (มาตรา 31 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) ดังนั้น เมื่อผูย่ืนคําขอฯไดย่ืนคํา

ขอฯตออําเภอ หากทางอําเภอจะตองรับคําขอฯดังกลาว โดยตองลงนามรับ รวมถึงลงวันที่รับเพื่อแสดงถึงการ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และผูย่ืนคําขอฯยอมมีสิทธิที่จะขอคัดถายสําเนาคํารองของตน

ได 
รวมไปถึงการปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือในหลักหลักการรับฟงผูถูกกระทบหรืออาจถูกกระทบสิทธิ 

เจาหนาที่ตองใหคูกรณี มีโอกาสที่จะไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงเพ่ือแสดง

พยานหลักฐานของตนตามมาตรา 30, ที่สําคัญ หลักความเรียบงาย รวดเร็วและถูกตอง กระบวนการเจาหนาที่

ผูทําคําส่ังทางปกครองจะตองยึดหลักความเรียบงาย รวดเร็วและถูกตองโดยเจาหนาที่จะตองแจงสิทธิและ

หนาที่ในกระบวนพิจารณาทางปกครองในคูกรณีทราบตามมาตรา 33 ไมวาจะเปนขั้นตอนกอนทําคําส่ังทาง

ปกครองหรือภายหลังที่ไดมีคําส่ังฯ แลวก็ตาม 
และหลักการกระทําโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ สืบเนื่องจากในการพิจารณาและจัดทําคําส่ังทาง

ปกครองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตองทําโดยเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น ตามมาตรา 12 แหงพ.รบ.วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งตามมาตรา 5 ไดกําหนดนิยามของคําวา “เจาหนาที่” วา หมายถึง “บุคคล 

คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งเปนผูใชอํานาจหรือไดรับมอบอํานาจใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการ

ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการ

อ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม” จึงมีประเด็นขอกฎหมายวาคณะทํางานที่ทางอําเภอสังขละบุรีตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาคํา

รองนั้น เปนเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายใด ย่ิงไปกวานั้น อาจเกิดเปนประเด็นขอกฎหมายวา การ

ดําเนินการดังกลาวนี้ อาจถือวามีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชน

เกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ตามมาตรา 9 (1) แหงพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ 
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4. สวนประเด็นพยานบุคคลนั้น กฎหมายและหนังสือส่ังการมิไดกําหนดใหผูย่ืนคําขอฯ ตองนําพยาน

บุคคลมาในวันที่ย่ืนคําขอฯ โดยนายทะเบียนสามารถนัดหมายใหนําพยานบุคคลมาสอบสวนในภายหลังไดและ

จะตองทําการนัดหมายใหนําพยานบุคคลมาสอบสวนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม แตไมควรเกิน 90 วัน นับ

แตนายทะเบียนรับคําขอฯ (ปรากฎตามขอ 1 หนังสือส่ังการ ฉบับที่ 2 มท.0309.1/ว 9489 ลว 18 มิถุนายน 

2551) ดังนั้นการกําหนดใหผูย่ืนคําขอฯ นําพยานบุคคลมาอําเภอในวันที่ย่ืนคําขอฯ อาจเกิดประเด็นขอ

กฎหมายที่วาการดําเนินการดังกลาว อาจถือวามีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระให

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

ปกครองฯ 
 
ทางโครงการฯ หวังเปนอยางย่ิงวา ทางอําเภอสังขละบุรีจะยึดถือและปฏิบัติตามหลักกฎหมายขางตน 

และหากทานมีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ ยินดีที่จะเปนสื่อกลางในการประสานงานดานตางๆ เพ่ือ

การบรรลุถึงเจตนารมณแหงมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ 4 )ฯ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนสาธารณะ และ

ขอขอบคุณมาลวงหนาถึงความเขาใจในปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่คนไรสัญชาติตองเผชิญในการดํารงชีวิต 
 
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 

 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

       
                   ( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล ) 
        นักกฎหมาย  โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 
 
 
สําเนาถึง:  
1) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
2) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
3) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
4) อธิบดีกรมการปกครอง  
5) ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

6) ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
หมายเหตุติดตอ     ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล 083 134-3276,  อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร 081 805-2132 


