
๑/๓ 

 

 

โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) 
๓๔๑/๒๓ ซอยจรัลสนิทวงศ ๓๑/๑ ถนนจรัลสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

341/23 SoiJaransanitvong 31/1 Jaransanitvong Rd. Bangkhunsri Bangkoknoi Bangkok 10700 

statelesswatch@gmail.com โทรสาร/Fax: (66) 2 -866-5494 

 
ที่ ฝสร. ๑๒/๒๕๕๑ 
 
      วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 
เร่ือง ขอใหมีการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือการดําเนินการตามกฎหมาย 

เรียน  นายกรัฐมนตรี 
อางถึง ๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓) อนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่รัฐไทยเปนภาคี (กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง, กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม, กติกา

ระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ, อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ตอสตรีทุกรูปแบบ, อนุสัญญาสิทธิเด็ก และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน) 
๔) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑ 
๕) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) รวมกับองคกรเครือขาย

คือ โครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใชกฎหมายใหมเพื่อแกปญหาความไรรัฐและไร

สัญชาติของมนุษยในสังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการรองขอความ

ชวยเหลือดานกฎหมายจากนางสาวมึดา นาวานาถ เนื่องดวยเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑     

นางสาวมึดาไดไปติดตอโรงพยาบาลสบเมย อําเภอสบเมย จังหวัดแมอองสอน ซึ่งไดปฏิเสธสิทธิใน

การเขาถึงหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือการมีบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนาของนางสาวมึดา 
โดยใหเหตุผลกับนางสาวมึดาวา  “ทะเบียนบานนั้นเปนทะเบียนบานชั่วคราว และเลขประจําตัว

ประชาชน ๑๓ หลักนั้น ข้ึนตนดวยเลข ๘  ซึ่งหมายถึงบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย ทําใหไมสามารถมีบัตร

ได” นั้น  
 ทางโครงการฯและองคกรเครือขาย เห็นวาความเขาใจดังกลาวไมถูกตอง คลาดเคลื่อน จึง

เรียนมาเพื่อหารือขอกฎหมายและขอใหทางทานนายกรัฐมนตรีส่ังการใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริง

เพ่ือการดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย 
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๑. สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขเปนสิทธิมนุษยชน เปนสิทธิของบุคคลที่ไดรับการ

รับรองโดยมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ รวมถึงมาตรา ๘๐ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ฉบับปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕0) และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ โดย

สาระสําคัญของสิทธิในหลักประกันสุขภาพถวนหนา ก็คือ เปนสิทธิของบุคคลที่จะไดรับบริการสุขภาพ

ที่มีมาตรฐานอยางเสมอหนา ดวยเกียรติศักดิ์ศรีที่เทาเทียมกัน ที่สําคัญไมใชบริการที่ตองมีการสมัคร

จึงจะไดรับ หากแตเปนสิทธิตามกฎหมายของบุคคล 
 สิทธิของบุคคลดังกลาว ผูกพันหนวยงานที่เก่ียวของใหมีหนาที่ตองเคารพและรับรอง 

โดยการใชอํานาจของหนวยงานที่เก่ียวของจะตองเปนไปโดยคํานึงถึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ

และเสรีภาพ (มาตรา ๒๖, ๒๗ และมาตรา ๔ แหงรัฐธรรมนูญฯ) และโดยเสมอภาค (มาตรา ๓๐ แหง

รัฐธรรมนูญฯ) 
๒. ในทางปฏิบัติ บุคคลซึ่งเปนผูทรงสิทธิในหลักประกันสุขภาพจะไดรับการออกบัตร

หลักประกันสุขภาพถวนหนา ภายหลังการขึ้นทะเบียน (ขอ ๑๓ และ ๑๔ แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

วาดวยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔) โดยขั้นตอนนี้ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบอาจสํารวจและขึ้นทะเบียน 

หรือบุคคลอาจไปยื่นคําขอขึ้นทะเบียน ณ หนวยงานหรือหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผูมี

สิทธิมีช่ืออยูตามทะเบียนบาน 
๓. อนึ่ง การรับรองสิทธิดังกลาวของประเทศไทย ยังเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับ

พันธกรณีในทางระหวางประเทศในฐานะรัฐภาคี ไดแก ขอ ๒๕ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง, ขอ ๑๒.๑ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม, ขอ ๕ (e) (iv) แหงกติการะหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ, 
ขอ ๑๑.๑ (f), ขอ ๑๒.๑ และ ๑๒.๒ แหงอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ

, ขอ ๒๔.๑ แหงอนุสัญญาสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ รวมถึงขอ ๒๕ (๑) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน 
๔. สําหรับกรณีของนางสาวมึดา ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ ๓๓๗ (ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕) ทําใหนางสาวมึดาไมมีสัญชาติไทยในขณะที่เกิด อยางไร

ก็ดี โดยผลแหงมาตรา ๒๓ ของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.

๒๕๕๑ ไดสงผลใหนางสาวมึดามีสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย นับตั้งแตวันที่กฎหมายฉบับนี้บังคับ

ใช คือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดยสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครองไดรับการกําหนดเลข

ประจําตัว ๑๓ หลัก ข้ึนตนดวยเลข ๘ ใหแกนางสาวมึดา และนางสาวมึดาไดดําเนินการเพื่อเพ่ิมชื่อ

และรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) และไดรับการถายบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อใชเปน

เอกสารแสดงตนวาเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ 
๕. ภายใตกฎหมายทั้งในระดับรัฐธรรมนูญ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมาย

ลําดับรอง รวมถึงกฎหมายระหวางประเทศที่เก่ียวของขางตน ทางโครงการฯและองคกรเครือขายมี

ความเห็นวา หากโรงพยาบาลสบเมยมีฐานะเปนหนวยงานบริการดานการลงทะเบียนและทําบัตร

หลักประกันสุขภาพถวนหนา หากทางโรงพยาบาลปฏิเสธการดําเนินการเพ่ือออกบัตรหลักประกัน

สุขภาพถวนหนาใหแกนางสาวมึดานั้น อาจหมายถึงการกระทําที่ ขัดตอมาตรา ๕๑-๕๒ แหง
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รัฐธรรมนูญฯ รวมถึงหลักความเสมอภาค (มาตรา ๓๐ แหงรัฐธรรมนูญฯ) ขัดตอกฎหมายวาดวย

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กฎหมายลําดับรอง กฎหมายระหวางประเทศที่เก่ียวของทุกฉบับ อันอาจ

นําไปสูการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองของโรงพยาบาลสบเมยใน

เบื้องตน คือการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับขั้นตอนในการออกคําส่ังทางปกครอง (มาตรา ๒๙, ๓๐ 

และ ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙), การไมปฏิบัติตามเงื่อนไข

เก่ียวกับขอบอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครอง รวมถึงการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวย

กฎหมาย ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว หรือมีลักษณะการ

เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒) 
 

อนึ่ง เนื่องจากการมีสัญชาติไทยโดยผลของมาตรา ๒๓ แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหมนั้น 

จะสงผลใหบุคคลที่เคยไดรับผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ กลับคืนมีสัญชาติไทย

รวมหลายแสนคน ทางโครงการฯ และองคกรเครือขายจึงมีขอหวงใยวา มีความเปนไปไดที่วา

เหตุการณที่เกิดขึ้นกับนางสาวมึดา อาจเกิดซ้ํากับบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยผลของมาตรา ๒๓ คน

อ่ืนๆ ดังนั้น เพ่ือคุมครองและรับรองสิทธิในหลักประกันสุขภาพถวนหนาของบุคคลผูมีสัญชาติไทย

ตามมาตรา ๒๓ แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหม ทางโครงการฯ และองคกรเครือขายจึงเรียนมาเพื่อ

ขอใหทานนายกรัฐมนตรี ส่ังการใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง เพ่ือใหเกิด

การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตอไป 
 

จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

       
 
                   ( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล ) 
     นักวิชาการดานนิติศาสตรและทนายความ 
            โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 
 


