
๑/๓ 

 

     ที่ฝสร. ๒/๒๕๕๒ 

       วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ 

  

     เร่ือง     ขอใหช้ีแจงและขอหารือทางกฎหมายกรณีการปฏิเสธ 

สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนางสาวฟองจันทร สุขเสนห 

เรียน    ผูอํานวยการเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
อางถึง ๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๒) หนังสือ มท ๐๓๐๙๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ 

๓) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
ค.ศ.๑๙๖๙ 
๔) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.๑๙๔๘  

ส่ิงที่สงมาดวย  หนังสือ มท ๐๓๐๙๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ 
 

สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) 

รวมกับองคกรเครือขายคือ โครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใช

กฎหมายใหมเพื่อแกปญหาความไร รัฐและไรสัญชาติของมนุษยใน

สังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการรองขอ

ความชวยเหลือดานกฎหมายจากนางสาวฟองจันทร สุขเสนห เนื่องดวย

นางสาวฟองจันทรไดไปตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่สํานักงานเขต

จตุจักร แตทางเจาหนาที่ไดช้ีแจงวา “ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองมีช่ือในทะเบียน

บานไมต่ํากวาหนึ่งปกอนวันเลือกตั้ง” ดังนั้น กรณีของนางสาวฟองจันทร ซึ่ง

เพ่ิงจะไดรับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน ท.ร.๑๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 

๒๕๕๑ จึงไมอาจใชสิทธิเลือกตั้งได 

  ทางโครงการฯและองคกรเครือขาย จึงเรียนมาเพื่อขอใหทางเขต

จตุจักรดําเนินการชี้แจงขอเท็จจริงตอกรณีดังกลาวเห็น โดยทางโครงการฯและ

องคกรเครือขาย เห็นวาความเขาใจของเขตจตุจักรอาจมีความคลาดเคลื่อน 

ไมถูกตอง และขอเรียนขอหารือ ขอกฎหมายและความเห็นทางกฎหมาย 

ดังตอไปนี้ 
๑. สืบเนื่องจากการบังคับใชมาตรา ๒๓ แหงพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.

๒๕๐๘ ฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งสงผลใหบุคคลผูไดรับ

ผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ (มีผลบังคับใช เมื่อวันที่ ๑๔

ธันวาคม ๒๕๑๕) กลาวคือถูกถอนและไมไดสัญชาติไทยนั้น ใหมีสัญชาติไทย

นับตั้งแตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดยจะตองดําเนินการยื่นคํารองขอเพิ่ม
ช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบาน ท.ร. ๑๔ และถายบัตรประจําตัว

ประชาชนคนไทย 
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นางสาวฟองจันทร สุขเสนห ซึ่งเปนบุคคลเปาหมายของมาตรา ๒๓ จึงมีสถานะบุคคล

เปนผูมีสัญชาติไทยนับแตวันที่กฎหมายมีผลบังคับใชและไดดําเนินการยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อฯ ตอเขต

จตุจักร และไดรับการถายบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ผานมา โดยกอน

หนาที่นางสาวฟองจันทรจะดําเนินการตามมาตรา ๒๓ นางสาวฟองจันทรเปนบุคคลที่มีช่ือในทะเบียน

บาน ท.ร.๑๓ ในเขตจตุจักรมาตั้งแตป ๒๕๔๘ 

๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป ๒๕๕๐ ไดกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ

เลือกตั้งไวใน มาตรา ๙๙ คือ (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตอง

ไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของป

ที่มีการเลือกตั้ง และ (๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน

นับถึงวันเลือกตั้ง 
โดยสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ยอมไดรับความ

คุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ

โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง (มาตรา ๒๗ 

แหงรัฐธรรมนูญฯ)  

๓. ประเด็นขอกฎหมายที่เก่ียวของกับสิทธิการเลือกตั้งของนางสาวฟองจันทรคือ “การมี

ช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง” 
  ประเด็นนี้ สํานักทะเบียนกลางไดเคยทําหนังสือหารือตอสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) และสํานักงานกกต. ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวในการประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๔๙ เมื่อ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ และมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานกกต. เสนอวา “หากขอเท็จจริงปรากฏ

วาผูขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนบุคคลสัญชาติไทย (ซึ่งมิใชกรณีการไดสัญชาติไทย

โดยการแปลงสัญชาติ)  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณในวันที่ ๑มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 

และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ท.ร.๑๓ รวมกับ ท.ร. ๑๔  ในเขตเลือกตั้งเดียวกันเปนเวลาติดตอกัน

ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินสามารถเพิ่มชื่อ

บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งได จึงขอใหสํานักทะเบียนจังหวัดและ

สํานักทะเบียนกรุงเทพ-มหานครแจงสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถิ่นทุกแหงในเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติ..”(หนังสือ มท ๐๓๐๙๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙) 

ดังนั้น ทะเบียนบานในที่นี้ จึงหมายถึงทะเบียนบานทั้งประเภท ท.ร.๑๓ และ ท.ร.๑๔ 

๔. จากประเด็นขอกฎหมายและหนังสือตอบขอหารือโดยสํานักงานกกต. ขางตน เมื่อ

นํามาปรับกับขอเท็จจริงในกรณีของนางสาวฟองจันทร จะเห็นไดวานางสาวฟองจันทรเปนบุคคลที่ไม

สามารถมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน ในขณะที่เกิด เนื่องเพราะผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ ๓๓๗ อยางไรก็ดี นับจากวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ นางสาวฟองจันทรมีสถานะบุคคลเปน

ผูมีสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายคือมาตรา ๒๓ แหงพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ฉบับแกไข

เพ่ิมเติมครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมิใชเปนกรณีการไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติแตอยางใด 
ดังนั้น นางสาวฟองจันทรจึงเปน”ผูทรงสิทธิ”หรือ“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” ทั้งตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย

วาดวยการเลือกตั้ง รวมถึงตามการตีความของสํานักงานกกต. 



๓/๓ 

 

๕. นอกจากนี้ สิทธิการเลือกตั้งของนางสาวฟองจันทร ยังไดรับการรับรองและผูกพันรัฐ
ไทยในฐานะรัฐภาคีตามขอ ๓ และขอ ๒๕ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ค.ศ.๑๙๖๙  และขอ ๗ และขอ ๒๑แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.

๑๙๔๘  
๖. ภายใตกฎหมายทั้งในระดับรัฐธรรมนูญ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และ

กฎหมายลําดับรอง รวมถึงกฎหมายระหวางประเทศที่เก่ียวของขางตน ทางโครงการฯและองคกร

เครือขาย มีความเห็นวา การที่เขตจตุจักปฏิเสธสิทธิทางการเมืองของนางสาวฟองจันทร เปนการ

กระทําที่ขัดตอมาตรา ๙๙ รวมถึงหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๗ แหง

รัฐธรรมนูญฯ อันอาจนําไปสูการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองของ

เขตจตุจักร 
 

ทางโครงการฯและองคกรเครือขาย จึงเรียนมาเพื่อขอคําช้ีแจงตอกรณีดังกลาว ดวยหวังเปน

อยางย่ิงวา เขตจตุจักรในฐานะหนวยงานทางปกครองจะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวเพ่ือ

คุมครองและรับรองสิทธิทางการเมืองของบุคคลผูมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แหงกฎหมายสัญชาติ

ฉบับใหม 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ 
 
     ขอแสดงความนับถือ 

      
         ( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล ) 
         นักกฎหมาย 
         โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 

 

 สําเนาถึง 

๑) นายกรัฐมนตรี 
๒) ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๓) อธิบดีกรมการปกครอง 
๔) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
๕) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
๖) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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