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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. 6/2551 
 
      วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 
 
เรียน นายอําเภองาว จังหวัดลําปาง 
เร่ือง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานทะเบียนราษฎรตาม

มาตรา 23แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551เพ่ือประสานความเขาใจระหวาง

อําเภองาว จังหวัดลําปาง และบุคคลที่ประสงคย่ืนคํารอง 
อางถึง 1) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

 2) หนังสือ มท. 0309.1/ว.1587 ลว. 22 พฤษภาคม 2551 
 3) หนังสือ มท.0309.1/ว. 9489 ลว. 18 มิถุนายน 2551 
 
 
สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ไดรับแจงจากองคกรเครือขาย

คือ คณะทํางานดานสถานะบุคคลจังหวัดลําปาง วาไดมีผูย่ืนคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียน

ราษฎร (ท.ร.14) หรือผูทรงสิทธิตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

ไดแกชาวบานในพื้นที่ตําบลปงเตา ตําบลบานออน ตําบลบานรอง ตําบลบานโปง ตําบลนาแก และ ตําบล

บานหวด รวม 6 ตําบล เขตอําเภองาว ไดไปแสดงตนตออําเภองาว จังหวัดลําปางเพื่อย่ืนคําขอลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร แตไมสามารถใชสิทธิดังกลาวได  โดยทางอําเภองาวไดปฏิเสธการรับคํา

รอง ทั้งยังไดช้ีแจงตอผูย่ืนคํารองวา มีความไมชัดเจนในตัวคําส่ัง “การเปนผูมีความประพฤติดีหรือทํา
คุณประโยชนใหแกสังคม” 
 

โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ รวมกับ โครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใชกฎหมาย

ใหม เพื่ อแกปญหาความไร รั ฐและไรสัญชาติของมนุษย ในสั งคมไทย  คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีขอหวงใยตอทางปฏิบัติดังกลาวของทางอําเภองาว  จึงเรียนมาเพื่อขอเสนอ

ความเห็นทางกฎหมายและขอหารือตอทางอําเภอ ดังตอไปนี้ 
 

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

ไดกําหนดให บุคคลเปาหมายของมาตรา 23 เปน “ผูมีสัญชาติไทย” โดยการใหสัญชาติไทยตามมาตรา 

23  แหงพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4)ฯ นี้เปนไปเพื่อการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับบุคคลที่เคยมี

สัญชาติไทยโดยการเกิดแตถูกถอนสัญชาติ และบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแตไมไดสัญชาติไทยโดย
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ผลของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 รวมถึงบุตรของบุคคลทั้ง 2 กลุมดังกลาว โดยกฎหมายกําหนดให
สัญชาติไทยเปนการทั่วไปและสถานะบุคคลนี้มีผลตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 
ตามมาตรา 23 วรรคทาย ไดกําหนดใหบุคคลเปาหมายของมาตรา 23 สามารถยื่นคําขอลงรายการ

สัญชาติไทยตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เปนตน

ไป โดยกรมการปกครองไดทําหนังสือส่ังการเปนการภายในเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน พรอม

แบบฟอรมคําขอปรากฏตามหนังสือ 0309.1/ว.1587  ลว. 22 พฤษภาคม 2551 และ มท.0309.1/ว. 

9489 ลว. 18 มิถุนายน 2551 
 

2. นายทะเบียนอําเภอและอําเภองาว ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอ รวมถึงเปนนาย

ทะเบียนจึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เปน

เจาหนาที่ปกครองซึ่งมีหนาที่ในการรับคํารองและพิจารณาคํารอง ตามมาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติ 

(ฉบับที่ 4)ฯ นอกจากนี้ ตามหนังสือ มท. 0309.1/ว. 1587 ยังไดระบุไวชัดเจนในขอ 7 วา ให

นายอําเภอและผูอํานวยการเขตตองพิจารณาอนุมัติดวยตนเอง ดวยความรอบคอบรวดเร็วและเปนธรรม 

มิใหมีการเรียกพยานหลักฐานที่เกินความจําเปน หรือแสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชนตอบแทนเปนอัน

ขาด 
ทางโครงการฯ ขออนุญาตเรียนตอทางอําเภองาว วา การปฏิเสธไมรับคําขอลงรายการสัญชาติ ไม

ดําเนินการพิจารณาคําขอฯ จึงอาจหมายถึงการละเลย ไมปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา 9 (3) แหง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 23 แหงพ.ร.บ.สัญชาติ และ

หนังสือส่ังการทั้งสองฉบับ อันเปนขอเท็จจริงที่สามารถใชเปนฐานแหงการเขาสูกระบวนการยุติธรรมทาง

ปกครองเพื่อตรวจสอบการกระทําทางปกครองดังกลาว 
 

3. ในประเด็นเรื่อง “พยานบุคคล” ที่จะยืนยันถึงการ “เปนผูมีความประพฤติดี หรือทําคุณ

ประโยขนใหแกสัคมหรือประเทศไทย” ของผูย่ืนคํารองนั้น ทางโครงการฯ เห็นวา หนังสือส่ังการกรมการ

ปกครองทั้ง 2 ฉบับ ไดกําหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อใหอําเภอ สํานักงานเขตฯ ใชเปนแนวปฏิบัติไดแลว 
ดังปรากฏตามขอ 3.3 แหงหนังสือ มท. 0309.1/ว.1587 ลว. 22 พฤษภาคม 2551 และ ขอ 4แหง

หนังสือ มท.0309.1/ว. 9489 ลว. 18 มิถุนายน 2551 ที่ระบุวา “...พยานบุคคลที่จะมารับรอง

คุณสมบัติของผูย่ืนคํารองนั้น จะตองเปนพยานบุคคลที่นาเช่ือถือ เปนผูที่มีช่ือและรายการในทะเบียนบาน 

มีถ่ินที่อยูเปนหลักแหลงในทองที่ที่ผูนั้นอาศัยอยูเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป เปนบุคคลที่ชุมชนใหการ

ยอมรับนับถือ มีความประพฤติดี และตองรูจักคุนเคยกับผูย่ืนคํารองเปนอยางดี ซึ่งอาจจะเปนพระภิกษุ 

คหบดี หรือเกษตรกร โดยไมจําเปนตองเปนขาราชการ พนักงานของรัฐ กํานันหรือผูใหญบานก็ได” ซึ่ง
ทางโครงการฯ เห็นวา แนวปฏิบัติดังกลาวนาจะเพียงพอตอการพิจารณาคํารองแลว การอางเหตุผล

ดังกลาวเพื่อปฏิเสธการไมรับคําขอฯ จึงอาจหมายถึงการใชดุลพินิจโดยมิชอบ การละเลย ไมปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา 9 (1) และ (3) แหงพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ 
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ทางโครงการฯ หวังเปนอยางย่ิงวา อําเภองาว ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอจะปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายกําหนดไวเพ่ือคุมครองและรับรองสิทธิในการมีสถานะเปนผูมีสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แหง

กฎหมายสัญชาติฉบับใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง ทางโครงการฯ ขอเรียนหารือวา ทางอําเภอควรดําเนินการ

ตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานภายในอําเภอเมือง ช้ีแจงและทําความเขาใจทางปฏิบัติดังกลาวแก

เจาหนาที่ในหนวยงาน และตอบุคคลที่ประสงคจะยื่นคําขอฯ ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความเขาใจและ

เพ่ือการดําเนินงานตามมาตรา 23 อยางมีประสิทธิภาพ สะดวกราบรื่น 
หากทานมีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ รวมถึงคณะทํางานดานสถานะบุคคลจังหวัด

ลําปาง และโครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใชกฎหมายใหมเพ่ือแกปญหาความไรรัฐและไร

สัญชาติของมนุษยในสังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยินดีที่จะเปนสื่อกลางในการ
ประสานงานดานตางๆ เพ่ือการบรรลุถึงเจตนารมณแหงมาตรา 23 

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนสาธารณะ และขอขอบคุณมาลวงหนาถึงความเขาใจในปญหาดานสิทธิ

มนุษยชนที่คนไรสัญชาติตองเผชิญในการดํารงชีวิต 
 
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 

 
      ขอแสดงความนับถือ 

       
                   ( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล ) 
              นักกฎหมายโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 

 
สําเนาถึง:  
1) ประธานวุฒิสภา 
2) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
3) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
4) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
5) ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ กรมการปกครอง 
6) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
7) อธิบดีกรมการปกครอง 
8) ผูวาราชการจังหวัดลําปาง 
 
หมายเหตุติดตอ     ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล 083 134-3276,  อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร 081 805-2132 


