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ที่ฝสร.๓/๒๕๕๒ 
 

             วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ 
 
 
เร่ือง      ขอใหช้ีแจงความคืบหนาและขอหารือทางกฎหมาย 
            ประเด็นความลาชาในการพิจารณาคําขอลงรายการสัญชาติไทย 
            ของผูมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แหงพ.ร.บ.สัญชาติ 
            พ.ศ. ๒๕๐๘ ฉบับแกไข  เพ่ิมเติมครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
            กรณีของพระวันวิวาห อภิญญาโณ 

 
เรียน    นายอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 
 

สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) 

รวมกับองคกรเครือขายคือ โครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใช

กฎหมายใหมเพื่อแกปญหาความไรรัฐและไรสัญชาติของมนุษยในสังคมไทย 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการรองขอความชวยเหลือ

ดานกฎหมายจากพระวันวิวาห อภิญญาโณ เนื่องดวยอาจมีความเปนไปไดวามี

การปฏิบัติหนาที่ลาชาโดยสํานักทะเบียนอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

ในการพิจารณาคําขอรายการสัญชาติไทยของผูมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ 

แหงพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ทางโครงการฯ และองคกรเครือขาย จึงเรียนมาเพื่อขอใหทางสํานัก

ทะเบียนอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ดําเนินการชี้แจงขอเท็จจริงตอ

กรณีดังกลาว พรอมกันนี้ โครงการฯและองคกรเครือขายขอเรียนขอหารือ ขอ

กฎหมายและความเห็นทางกฎหมายตอกรณีของพระวันวิวาห ดังตอไปนี้ 

           ๑.เรียนขอใหสํานักทะเบียนอําเภอเมืองช้ีแจงถึงเหตุผลที่ทางอําเภอ

เรียกใหพระวันวิวาห หรือผูย่ืนคําขอฯ ตองย่ืนคําขอลงรายการสัญชาติตาม

มาตรา ๒๓ ถึง ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกในวันที่ ๔ มิถุนายน และวันที่ ๑๗ กันยายน 

พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับใดที่ถือไดวาเปนฉบับที่ทางอําเภอลงรับคําขอและลงรับ

เมื่อใด 

 

โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 

๓๔๑/๒๓ ซ.จรัลสนิทวงศ ๓๑/๑ 
ถ.จรัลสนิทวงศ แขวงบางขุนศร ี
เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรสาร (๖๖) ๒-๘๖๖-๕๔๙๔ 
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๒. ทางโครงการฯ ขอเรียนหารือวา การใชอํานาจหนาที่ของสํานักทะเบียนอําเภอหรือ

สํานักงานเขตโดยนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตตามมาตรา ๒๓ นั้นเปนอํานาจผูกพัน (Mandatory 

Power) กลาวคือ เมื่อมีขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนดไวไดเกิดขึ้นแลว องคกร

ของรัฐฝายปกครอง ซึ่งในที่นี้คือ สํานักทะเบียนอําเภอเมืองจะตองออกคําส่ังทางปกครอง คือ คําส่ัง

อนุมัติหรือไมอนุมัติลงรายการสัญชาติไทย 

ตามมาตรา ๒๓ และหนังสือส่ังการโดยกรมการปกครอง ไดกําหนดแนวทางการ

พิจารณาประเด็นขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบที่สํานักทะเบียนตองพิจารณาเพื่อการออกคําส่ัง

อนุมัติลงรายการสัญชาติตามมาตรา ๒๓ นั้น มีเพียงวา บุคคลผู ย่ืนคําขอฯ มีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑที่ทําใหบุคคลดังกลาวไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ หรือไม อันไดแกขอเท็จจริง ๓ 

ประเด็น คือ หนึ่ง-บุคคลผูย่ืนคําขอฯ เปนบุคคลที่เกิดในประเทศไทยและเปนผูไดรับผลกระทบจาก

คําส่ังคณะปฏิวติฉบับที่ ๓๓๗, สอง-มีช่ือและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร และสาม-

มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนหลักแหลงอยูจริงติดตอกันในประเทศไทย และมีความประพฤติดีหรือทํา

คุณประโยชนใหแกสังคม (โปรดดูหนังสือส่ังการ มท.๐๓๐๙.๑/ว๑๕๘๗ ลว ๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๑) และการพิจารณาเพื่อมีคําส่ังอนุมัติหรือไมอนุมัตินั้น นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตจะตอง

ดําเนินการใหเสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากนายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ิน (โปรดดู ขอ ๔ หนังสือส่ังการ มท. ๐๓๐๙.๑/ว๑๕๘๗ ลว ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑) 

ดังนั้น  จึงเปนอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่นายอําเภอจะตองปฏิบัติหนาที่พิจารณาวาผู

ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติที่จะไดสัญชาติตามกฎหมายหรือไม หรือมีหนาที่จะตองออกคําส่ังทางปกครอง

อนุมัติหรือไมอนุมัติคําขอฯ ดังกลาว 

๓. ผูย่ืนคําขอฯ ไดติดตามความคืบหนาของการพิจารณาคําขอฯ มาอยางตอเนื่อง ทั้ง

โดยวาจาและลายลักษณอักษร โดยผูย่ืนคําขอฯ ไดมีหนังสือทวงถามไปยังอําเภอเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 

๒๕๕๑ ทางอําเภอ โดยปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ๕) รักษาราชการแทนนายอําเภอเมือง

นครพนม ไดมีหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยชี้แจงใจความวา “..มีผูมายื่น

คํารองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ.๒๕๕๑ เปนจํานวนมาก ซึ่งการขอลงรายการดังกลาวเปนอํานาจเฉพาะตัวของนายอําเภอ 

ขณะนี้อยูระหวางพิจารณา หากไดรับอนุมัติแลวจะแจงใหทราบตอไป” (ที่นพ. ๐๑๑๗/ทร.๒๐๐ ลว 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๑) อาจพิจารณาไดวาไมมีเหตุผล และอําเภอยังคงละเลยการปฏิบัติหนาที่ที่

กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อพิจารณาถึง

แนวปฏิบัติที่กรมการปกครองกําหนดใหผูรักษาราชการแทนในลําดับแรกตามคําส่ังอําเภอเปนผูมี

อํานาจพิจารณาอนุมัติแทนได ในกรณีที่นายอําเภอไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดเปนเวลา

ติดตอกันเกินกวา ๑๕ วัน (ดู ขอ ๖ มท. ๐๓๐๙.๑/ว.๙๔๘๙ ลว. ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑) โดย

พฤติการณดังกลาวนี้ ยอมเปนเง่ือนไขใหผูย่ืนคําขอฯ มีคุณสมบัติเปนผูมีอํานาจยื่นคําฟองตอศาล
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ปกครองเพื่อขอใหศาลปกครองมีคําส่ังใหอําเภอเมืองปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด 

(มาตรา ๙ วรรค ๑ (๒), มาตรา ๔๒ แหงพ.ร.บ.จัดตั้งศาลและวิธิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ 

และมาตรา ๗๒ (๒) แหงพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙) 

๔. ทางโครงการฯ และองคกรเครือขายขอเรียนวาสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผูมี

สัญชาติไทยซึ่งไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรนั้น โดยเฉพาะสิทธิในการเปนผูมี

สัญชาติไทย ซึ่งในทางปฏิบัติแลว บุคคลจะสามารถใชสอยสิทธิไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อไดรับ

การรับรองโดยกระบวนการทางทะเบียนราษฎร คือการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนราษฎร

และไดรับเอกสารแสดงตนวาเปนผูมีสัญชาติไทย ความลาชาในการใชสิทธิและเสรีภาพตามสถานะ

บุคคลที่มี โดยมีเหตุผลมาจากการละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร อัน

นําไปสูการเสียโอกาสในดานตางๆ ของชีวิต รวมถึงนําไปสูการสิทธิและเสรีภาพที่ถูกละเมิดอัน

เนื่องมาจากความลาชาในการไดรับรองวาเปนผูมีสัญชาติไทยโดยงานทะเบียนราษฎร ยอมอาจเปน

เหตุแหงละเมิดในสิทธิเสรีภาพของผูย่ืนคําขอฯ อันสามารถใชเปนเง่ือนไขในการฟองคดีตอศาล

ปกครองขอใหศาลสั่งใหใชเงินชดเชยความเสียหาย (มาตรา ๗๒ (๓) แหงพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ) อีกทั้งหากพบวาเปนการละเวนการปฎิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหาย

แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบติหรือละเวนการปฎิบัติหนาที่โดยทุจริต อาจเปนเหตุใหเกิดความรับผิดทาง

อาญา (ประมวลกฎหมายอาญา ม.๑๕๗) 
 ทางโครงการฯและองคกรเครือขาย จึงเรียนมาเพื่อขอคําช้ีแจงตอกรณีดังกลาว ดวยหวังเปน

อยางย่ิงวา อําเภอเมืองนครพนมในฐานะหนวยงานทางปกครองจะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนด

ไวเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายใหมเปนไปตามเจตนารมยอยางแทจริง รวมถึงเพ่ือเปนการคุมครอง

และรับรองสิทธิทางการเมืองของบุคคลผูมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ และขอขอบคุณมาลวงหนาถึง

ความเขาใจในปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่คนไรรัฐ/ไรสัญชาติตองเผชิญในการดํารงชีวิต 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

          
                ( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล ) 
     นักกฎหมาย โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 

 สําเนาถึง 
๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
๒) ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมาย และแนวทางแกไขการไรสถานะและสิทธิ

ของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา 
๓) ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ 
๔) อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
๕) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
๖) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
๗) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 


