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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. 4/2551 
 
      วันที่ 20 มิถุนายน 2551 
 
เรียน นายอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
เร่ือง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานทะเบียนราษฎร

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

อางถึง 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

เครือขายคือ คลินิกกฎหมายชาวบานอําเภอแมอาย และโครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใช

กฎหมายใหมเพ่ือแกปญหาความไรรัฐและไรสัญชาติของมนุษยในสังคมไทย คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาไดมีผูย่ืนคํารอง หรือผูทรงสิทธิตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คือ นางคําและด.ช.เอกชัย อินคํา ไดไปแสดงตนตออําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม เพ่ือย่ืนคําขอตามมาตรา 23 ดังกลาว ซึ่งทางอําเภอแมอาย ไดรับคํารองแลวเมื่อวันที่ 

4 มิถุนายน พ.ศ.2551 และไดนัดสืบพยานบุคคล อยางไรก็ดี ทางอําเภอแมอายไดออกคําส่ังโดยวาจา

ใหผูย่ืนคํารองแกคํารอง โดยระบุใหผูย่ืนคําแกไขขอมูลในแบบคําขอ จากบุคคลสัญชาติ “ไทย” เปน 

“ตางดาว” ในเวลาตอมา 
 

ทางโครงการฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเสนอความเห็นทางกฎหมาย ขอหวงใยและขอหารือ กับ

ทางอําเภอแมอาย ดังตอไปนี้ 
 

1. อางถึงขอมูลจากคลินิกฎหมายชาวบาน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ที่ไดสํารวจ

ขอเท็จจริงของนางคํา และด.ช.เอกชัย อินคํา และใหคํายืนยันรับรองวาบุคคลทั้งสองเปนบุคคล

เปาหมายหรือผูทรงสิทธิ ที่มาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ 4 )พ.ศ.2551 ไดกําหนดและรบัรอง

ใหมีสถานะบุคคลเปน “ผูมีสัญชาติไทย” โดยมีผลตั้งแตนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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กลาวคือ ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 และทั้งนางคําและด.ช.เอกชัย จึงเปนผูมีสิทธิที่จะยื่น

คํารองขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร พรอมดวยหลักฐานที่เก่ียวของ ไดแก 

เอกสารการทะเบียนราษฎรที่แสดงวาเปนผูที่เกิดในประเทศไทย และเอกสารอื่นๆ (ถามี) ฯลฯ ตอ

นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรแหงทองที่ที่ผูนั้น

มีภูมิลําเนาในปจจุบัน..” ปรากฎตาม พรอมแบบฟอรมคําขอปรากฎตามหนังสือ มท.0309.1/ว.1587 

นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2551  โดยทางอําเภอแมอาย ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอ รวมถึง

เปนนายทะเบียนผูมีอํานาจหนาที่ตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
เปนเจาหนาที่ปกครองซึ่งมีหนาที่รับคํารองและพิจารณาคํารองตามมาตรา 23 และออกคําส่ังอยางใด

อยางหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร  
2. 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 พ.ศ.2540 เปนตนมา 
3. ทางโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ ขอเรียนย้ําตอทางอําเภอแมอาย วา คําขอลง

รายการสัญชาติฯ ดังกลาวของนางอินและด.ช.เอกชัย เปนคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียน

ราษฎรประเภท 14 และการสอบบันทึกป.ค.14 เปนสวนหนึ่งของการรวบรวมขอเท็จจริงตาม

องคประกอบของมาตรา 23 คือพิสูจนถึงการมีภูมิลําเนาติดตอกันในประเทศไทยและเปนบุคคลที่ทํา

คุณประโยชน  จึงมิใชการยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทยของคนตางดาว ดังที่อําเภอแมอายเขาใจแต

ประการใด 
4. และในการยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยฯ ดังกลาว ขอเท็จจริงของผูย่ืนคําขอจะตอง

เปนไปตามขอเท็จจริงของบุคคลผูย่ืน ทางอําเภอแมอายยอมไมสามารถกําหนดหรือออกคําส่ังใหผูย่ืน

คําขอ ระบุขอเท็จจริงใหแตกตางไปจากขอเท็จจริงของตนได  ดังนั้นการที่อําเภอแมอาย ออกคําส่ัง

โดยวาจาใหผูย่ืนคํารองแกคํารอง โดยระบุใหผูย่ืนคําแกไขขอมูลในแบบคําขอ จากบุคคลสัญชาติ 

“ไทย” เปน “ตางดาว” จึงเปนการออกคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบดวย

กฎหมาย เปนกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายตาม มาตรา 9 แหงพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ 4 )พ.ศ.2551 และหนังสือ 

มท.0309.1/ว.1587 ฯลฯ  
5. นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงการที่พ.ร.บ.สัญชาติฯ กําหนดใหนายทะเบียนอําเภอ หรือ

ผูอํานวยการเขตใชดุลพินิจพิจารณาเพียงวา ผูย่ืนคํารองมีองคประกอบตามพ.ร.บ.สัญชาติฯ กําหนด

หรือไม จึงถือวาเปนการใชอํานาจผูกพัน (Mandatory Power) กลาวคือ เปนอํานาจที่กฎหมายใหแก

เจาหนาที่พิจารณา โดยกําหนดวา เมื่อมีขอเท็จจริงตามที่กฎหมายไดกําหนดไวเกิดขึ้นแลว เจาหนาที่

ของรัฐตองตัดสินใจออกคําสงตามที่กฎหมายกําหนดไว ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว และเปนธรรม มิ
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ใหมีการเรียกพยานหลักฐานที่เกินความจําเปน หรือแสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชนตอบแทนเปน

อันขาด และหากปรากฎวา หากเมื่อเวลาผานไปนับจากวันยื่นคํารอง อําเภอหรือสํานักงานเขตใดไมมี

คําส่ังใดๆ แกผูย่ืนคํารอง เง่ือนเวลาของการใชสิทธิทางศาลวามีการละเลยการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมาย จึงเร่ิมตนขึ้นแลวนับจากวันยื่นคํารอง 

ทางโครงการฯ หวังเปนอยางย่ิงวา อ.แมอาย ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอจะปฏิบัติหนาที่

ตามกฎหมายกําหนดไวเพ่ือคุมครองและรับรองสิทธิในการมีสถานะเปนผูมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 

23 แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง ทางโครงการฯ ขอเสนอและหารือภายในอําเภอ

ถึงแนวทางการดําเนินงาน ช้ีแจงและทําความเขาใจทางปฏิบัติดังกลาวแกเจาหนาที่ในหนวยงาน และ

ตอบุคคลที่ประสงคจะยื่นคํารองตามมาตรา 23 ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความเขาใจและเพื่อการ

ดําเนินงานตามมาตรา 23 อยางมีประสิทธิภาพ สะดวกราบรื่น  และหากทานมีขอขัดของประการใด 

ทางโครงการฯ รวมถึงคลินิกกฎหมายชาวบานอําเภอแมอาย และโครงการแสวงหาองคความรูในการ

บังคับใชกฎหมายใหมเพ่ือแกปญหาความไรรัฐและไรสัญชาติของมนุษยในสังคมไทย คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยินดีที่จะเปนสื่อกลางในการประสานงานดานตางๆ เพ่ือการบรรลุถึง

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

 
 

จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

       
 
                   ( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล ) 
           นักกฎหมาย 
            โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 
 
 
สําเนาถึง:  
1) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
2) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
3) ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ กรมการปกครอง 


