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สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch for Research and
Development Institute of Thailand) หรือ SWIT เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่มุงสรางและพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับสถานะบุคคลและสิทธิ ที่เกิดจากการรวมตัวของบุคลากรในสหวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการเขาถึงและ
พัฒนาสถานะบุคคลและสิทธิคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
จากจุดเริ่มตนของเพื่อน 3 คนกอตั้งเปนโครงการเล็กๆ ในนาม โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
(Stateless Watch) เมื่อปลายป 2549 พัฒนามาสูการกอตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไร
รัฐ หรือ SWIT ในเดือนกุมภาพันธ 2552 ภายใตการสนับสนุนทางวิชาการจากรศ.ดร.พันธทิพย กาญจนะจิตรา
สายสุนทร ดวยความเชื่อมั่นวาการผลักดันการแกไขปญหาความไรรัฐไรสัญชาติในรัฐไทยนั้น มีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ตองมีการวิจัยและพัฒนา (R&D) องคความรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนตองมีการบังคับใชและพัฒนากฎหมาย
เพื่อคุมครองและเยียวยาสิทธิของคนไรรัฐ ไรสัญชาติอยางมีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและเคารพตอหลักนิติรัฐ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับสถานะบุคคลและสิทธิ และการบังคับใชและพัฒนากฎหมาย
เพื่อคุมครองและเยียวยาสิทธิของคนไรรัฐ ไรสัญชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและเคารพตอหลักนิติรัฐ
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคนไรรัฐไรสัญชาติสามารถเขาถึงสิทธิและความยุติธรรม
3. เพื่อสนับสนุนและใหความชวยเหลือดานกฎหมายกฎหมายแกคนไรรัฐ ผานการถายทอดองคความรู
ใหแกคนไรสัญชาติ รวมถึงภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. เพื่อรณรงคและผลักดันใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย และนโยบายดานสถานะบุคคลและ
สิทธิที่มีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและเคารพตอหลักนิติรัฐ
3.เพื่อพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งใหกับเครือขายองคกรดานสถานะบุคคลและสิทธิผานองคความรู
4.เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีของภาคสวนตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ ภาคประชาชน ภาค
องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ตอคนไรรัฐไรสัญชาติ
กิจกรรม
1. งานวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับสถานะบุคคลและสิทธิ ผานงานวิจัย เวทีวิชาการ
(Academic Talk) อาทิวิจัยกระบวนการยุติธรรมในคาย (2549: โดยการสนับสนุนของ UNHCR) งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพใหแกคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ (2550-2551, สนับสนุนโดย
สํานักงานวิจัยเพื่อหลักประกันสุขภาพแหงชาติ)

งานวิจัยที่ตอเนื่อง (4R):
- R-1 สิทธิในหลักประกันสุขภาพของคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
- R -2 คนตางดาวในทะเบียนราษฎรไทย
- R -3 การพัฒนาฐานขอมูลคนไรรัฐ/ไรสัญชาติในประเทศไทย
- R -4 ขอแนะนําเพื่อการขจัดสภาวะไรรัฐ/ไรสัญชาติโดยกฎหมายภายในของรัฐเพื่อนบาน:
ไทย-ลาว, กัมพูชาและพมา
2. งานพัฒนาองคความรู (4D):
- D-1 งานพัฒนาฐานขอมูลคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
- D -2 งานพัฒนาการสํารวจสถานการณปญหาคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
- D -3 งานเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตร (Friendly Visit)
- D-4 งานพัฒนาการถายทอดองคความรู เชน การจัดทําคูมือ ไดแกคูมือการจดทะเบียนการเกิด,
คนไทยตามมาตรา 23, คูมือการเขาถึงสิทธิในหลักประกันสุขภาพคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
- D-5 งานใหความชวยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid: CCL) คือผานการอบรมใหความรูแกค
ไนรรัฐไรสัญชาติ (Classroom), งานใหความชวยเหลือดานกฎหมาย (Clinic) และงานผลักดัน
ใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและนโยบาย (Law & Policy Reform)
- D -6 การสรางและถักทอเครือขายคนทํางานดานสถานะบุคคลและสิทธิ
3. 4 Management & Social Move
- M-1 การติดตามการบังคับใชกฎหมาย เชนกรณีคนไทยตามมาตรา 23 แหงกฎหมายสัญชาติ
ฉบับใหม
- M-2 การรณรงคสิทธิในหลักประกันสุขภาพคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ
- M-3 การรณรงคเพื่อผลักดันใหเกิดการยกรางกม.คืนชาติใหกับกลุมคนไทยถิ่นพลัด
- M-4 การสื่อสารสาธารณะ

ทีมงาน
1. รศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนจิตรา สายสุนทร
ที่ปรึกษาและกรรมการ
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล
ที่ปรึกษา
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
3. ปนแกว อุนแกว
กรรมการและผูประสานงาน
4. อดิศร เกิดมงคล
กรรมการและคณะทํางาน
ผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยดานแรงงานขามชาติ
5. ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล
กรรมการและคณะทํางาน
นักกฎหมาย
6. กิติวรญา รัตนมณี
คณะทํางาน
นักกฎหมาย
7. อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร
คณะทํางาน
นักกฎหมาย
8. จุฑิมาศ สุกใส
คณะทํางาน
นักสิทธิมนุษยชน
9. บงกช นภาอัมพร
คณะทํางาน
นักสิทธิมนุษยชน

สารบาญ
หนา
ติดตามการบังคับใชกฎหมายใหม – พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
¾ ที่ฝสร.1/2551 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2551/ ถึงนายอําเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม
กรณี ปฏิเสธการรับคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23
แหงพระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

1

¾ ที่ฝสร.2/2551 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2551 /ถึงนายอําเภอเมือง จ.เชียงราย
กรณี ปฏิเสธการรับคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23
แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551และการเรียกพยานหลักฐานเกิน
ความจําเปน
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¾ ที่ฝสร.3/2551 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2551 /ถึงนายอ.คลองใหญ จ.ตราด
กรณี ปฏิเสธการรับคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23
แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551และการเรียกพยานหลักฐานเกิน
ความจําเปน
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¾ ที่ฝสร.4/2551 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2551/ถึงนายอําเภอแมอาย จ.เชียงใหม
กรณี การกําหนดใหผูยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23
แหงพระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551กรอกขอมูลวาเปน “คนตางดาว”
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¾ ที่ฝสร.5/2551 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2551 /ถึงนายกเทศบาลเมืองนาน จ.นาน
กรณี การกําหนดใหผูยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา
23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551กรอกขอมูลวาเปน “คนตางดาว”
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¾ ที่ฝสร.6/2551 ลงวันที่ 15 ก.ค. 2551 /ถึงนายอําเภองาว จ.ลําปาง
กรณี ปฏิเสธการรับคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23
แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

17

¾ ที่ฝสร.7/2551 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2551 /ถึงนายอําเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
กรณี ไมลงวันที่รับคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ,ไมใหผูยื่นคัดสําเนาเอกสารคํารองฯ ,
การตั้งคณะทํางานพิจารณาคํารองฯ, และใหนําพยานมาในวันยื่นคํารองฯ

20

¾ ที่ฝสร.11/2551 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2551 /ถึงผอ.รพ.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮอ งสอน
และเลขาธิการสปสช.
¾ ที่ฝสร.12/2551 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2551 /ถึงนายกรัฐมนตรี
กรณี การปฏิเสธสิทธิในการเขาถึงหลักประกันสุขภาพถวนหนาของบุคคลผูมีสัญชาติไทย
ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

หนา
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¾ ที่ฝสร.1/2552 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2552 /ถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
¾ ทีฝ่ สร.2/2552 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2552 /ถึงผูอํานวยการเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
กรณี การปฏิ เ สธสิ ท ธิ ท างการเมื อ งของบุ ค คลผู มี สั ญ ชาติ ไ ทยตามมาตรา 23 แห ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

29
32

¾ ที่ฝสร.3/2552 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2552 /ถึงนายอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
กรณี ความลาชาในการพิจารณาคําขอลงรายการสัญชาติไทยของผูมีสัญชาติไทยตาม
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กรณีของพระวันวิวาห อภิญญาโณ

35

ภาคผนวก
¾ ความคืบหนาติดตามการบังคับใชกฎหมายใหม
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ที่ ฝสร. 1/2551
วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
เรื่อง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานทะเบียนราษฎร
ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อประสานความเขาใจ
ระหวางอําเภอเชียงดาวและบุคคลที่ประสงคยื่นคํารอง
เรียน นายอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
สิ่งที่สงมาดวย หนังสือ มท.0309.1/ว.1587 เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน
ตามมาตรา 23 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ชาติ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.2551 ลว.22
พฤษภาคม 2551
สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ไดรับแจงจากเครือขายวา
ไดมี ผูยื่นคํารอง หรือผูทรงสิทธิตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ไดไปแสดงตนตออําเภอเชียงดาว เพื่อขอคํารอง/ขอยื่นคํารองตามมาตรา 23 ดังกลาว แตไมสามารถ
ใชสิทธิดังกลาวได
ทางโครงการฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเสนอความเห็นทางกฎหมาย ขอหวงใยและขอหารือ กับ
ทางอําเภอเชียงดาว ดังตอไปนี้
1. มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กฎหมายสัญชาติฉบับ
ใหมของสังคมไทยซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 หลังจากที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ไดกําหนดใหบุตรของ (1) มารดาที่อพยพเขามาในประเทศไทย หรือ (2) บิดาซึ่งอพยพเขา
มาในประเทศไทย และจดทะเบียนสมรสกับมารดา โดยสามารถแบงกลุมบุตรของบุคคลดังกลาวได
เปน 3 กลุมคือ
- กลุมที่ 1. บุคคลที่เกิดกอนวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ซึ่งถูกถอนสัญชาติไทยโดย
ผลแหงประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337
- กลุมที่ 2. บุคคลที่เกิดตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2515 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ
2535 และเปนผูไมไดสัญชาติไทยโดยผลแหงประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337
- กลุ ม ที่ 3. บุ ต รที่ เ กิ ด จากบุ ค คลกลุ ม ที่ 1 และกลุ ม ที่ 2 ที่ เ กิ ด ก อ นวั น ที่ 28
กุมภาพันธ 2551
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บุคคลทั้ง 3 กลุมดังกลาวขางตน เปนบุคคลที่มาตรา 23 กําหนดและรับรองใหมีสถานะเปน
“ผูมีสัญชาติไทย” โดยสถานะการเปนผูสัญชาติไทยนี้ มีผลตั้งแตวันที่กฎหมายฉบับนี้บังคับ กลาวคือ
ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551
2. อยางไรก็ดี มาตรา 23 ไดกําหนดกระบวนการในการเขาถึงการมีเอกสารรับรองสถานะผู
มีสัญชาติไทย โดยใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและสามารถยื่นคําขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร พรอมดวยหลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารการทะเบียนราษฎรที่แสดงวาเปนผูที่
เกิดในประเทศไทย และเอกสารอื่นๆ (ถามี) ฯลฯ ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
ตามกฎหมายว า ด ว ยการทะเบี ย นราษฎรแห ง ทอ งที่ ที่ ผู นั้น มีภูมิ ลํา เนาในป จ จุ บัน ..” นั บ จากวัน ที่
กฎหมายฉบับนี้ประกาศใชไปแลว 90 วัน (ปรากฎตามมาตรา 23 วรรคสอง และตามขอ 1-2 แหง
หนังสือ มท.0309.1/ว.1587 โดยรายละเอียดของหนังสือสั่งการดังกลาว และแบบฟอรมคําขอนั้น
นายทะเบียนทองที่สามารถดาวนโหลดไดจากเวปไซดของกรมการปกครอง คือ
http://www.dopa.go.th/dopanew/doc/moi03091587.pdf)
จากบทบัญญัติดังกลาว ยอมสงผลใหบุคคลทั้ง 3 กลุมดังกลาวขางตน มีสิทธิที่จะยื่นคําขอลง
รายการสัญชาติฯ ตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่น นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
เปนตนไป และเมื่อนายทะเบียนรับคําขอพรอมหลักฐานแลว จะตองดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน
สอบสวนผูยื่นคํารองและพยานบุคคล เพื่อรวบรวมหลักฐานและทําความเห็นเสนอตอนายอําเภอหรือ
ผูอํานวยการเขตเพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน วาจะมีคําสั่งอนุมัติ หรือไมอนุมัติใหเพิ่มชื่อผู
ยื่นคํารองเขาในทะเบียนราษฎร (ท.ร. 14) ปรากฎตามขอ 3-5 แหงหนังสือ มท.0309.1/ว.1587
3. อนึ่ง แนวทางการดําเนินงานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ ดังกลาวนี้ เคย
ไดรับการกําหนดใหเปนแนวทางของกรมการปกครองและหนวยงานทะเบียนทั่วประเทศในการให
สัญชาติไทยแกกลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากปว.337 มาตั้งแตป 2547 (ปรากฎตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งใหบุคคลซึ่งถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337
และบุตรหลานไดสัญชาติไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 และตามหนังสือ มท.0309.1/ว.2687 ลว.
23 สิงหาคม 2548) เพียงแต เมื่อมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายสัญชาติ จึงไดมีการนําแนวทางการ
ดําเนินงานนี้มาบัญญัติใหชัดเจนในฐานะของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
4. นอกจากนี้ สิทธิในการเขาถึงสถานะผูมีสัญชาติไทย เปนสิทธิประการหนึ่งที่ไดรับการ
รับรองและคุมครองโดยมาตรา 4, 30 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมถึงเปน
สิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองและคุมครองโดยขอ 16 และขอ 24 แหงกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิทางแพงและทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีโดยการภคยานุวัติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2539 และมีผลใชบังคับกับ
ประเทศไทยนับตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2540 เปนตนมา
5. ทางโครงการฯ ขออนุญาตเรียนย้ําใหทางอําเภอเชียงดาวทราบวา นายทะเบียนอําเภอ
เชียงดาวและอําเภอเชียงดาว ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอ รวมถึงเปนนายทะเบียนผูมีอํานาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เปนเจาหนาที่ปกครองซึ่ง
มีหนา ที่ใ นการรับคํ า รองและพิจารณาคํ า รอง ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ และ
หนังสือสั่งการที่อางถึงขางตน การปฏิเสธไมรับคํารอง ไมดําเนินการพิจารณาคํารองใดๆอาจ
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หมายถึงการไมปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา 9 วรรค 1 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ และ
หนังสือสั่งการ มท.0309.1/ว.1587ฯลฯ
ทางโครงการฯ หวังเปนอยางยิ่งวา อําเภอเชียงดาว ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอจะปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวเพื่อคุมครองและรับรองสิทธิในการมีสถานะเปนผูมีสัญชาติไทย ตาม
มาตรา 23 แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหม โดยทางโครงการฯ ขอเสนอและขอหารือวา ทางอําเภอควร
ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานภายในอําเภอเชียงดาว ชี้แจงและทําความเขาใจทาง
ปฏิบัติดังกลาวแกเจาหนาที่ในหนวยงาน และกับบุคคลที่ประสงคจะยื่นคํารองตามมาตรา 23 ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนใหเกิดความเขาใจและเพื่อการดําเนินงานตามมาตรา 23 อยางมีประสิทธิภาพ สะดวก
ราบรื่น และหากทานมีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ ยินดีที่จะเปนสื่อกลางในการประสานงาน
ดานตางๆ เพื่อการบรรลุถึงเจตนารมณแหงมาตรา 23 พระราชบัญญัติสัญชาติฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
สาธารณะ และขอขอบคุณมาลวงหนาถึงความเขาใจในปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่คนไรสัญชาติตอง
เผชิญในการดํารงชีวิต
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักวิชาการดานนิตศิ าสตรและทนายความ
โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
สําเนาถึง:
1. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
2. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
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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. 2/2551
วันที่ 30 พฤษภาคม 2551
เรื่อง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานทะเบียนราษฎร
ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อประสานความเขาใจ
ระหวางอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายและบุคคลที่ประสงคยื่นคํารอง
เรียน นายอําเภอเมืองเชียงราย
สิ่งที่สงมาดวย หนังสือ มท.0309.1/ว.1587 เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน
ลว.22
ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
พฤษภาคม 2551
สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ไดรับแจงจากองคกร
เครือขายคือ คณะทํางานดานสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย วาไดมีผูยื่นคํารอง หรือผูทรงสิทธิตาม
มาตรา 23 แห ง พระราชบัญ ญัติ สัญ ชาติ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2551 ได ไ ปแสดงตนตอ อํ า เภอเมือ ง
เชียงราย เพื่อขอแบบคําขอ/ขอยื่นคําขอตามมาตรา 23 ดังกลาว แตไมสามารถใชสิทธิดังกลาวได
ทางโครงการฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเสนอความเห็นทางกฎหมาย ขอหวงใยและขอหารือ กับ
ทางอําเภอเมือง ดังตอไปนี้
1. มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กฎหมายสัญชาติฉบับ
ใหมของสังคมไทยซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 หลังจากที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ไดกําหนดใหบุตรของ (1) มารดาที่อพยพเขามาในประเทศไทย หรือ (2) บิดาซึ่งอพยพเขา
มาในประเทศไทย และจดทะเบียนสมรสกับมารดา โดยสามารถแบงกลุมบุตรของบุคคลดังกลาวได
เปน 3 กลุมคือ
- กลุมที่ 1. บุคคลที่เกิดกอนวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ซึ่งถูกถอนสัญชาติไทยโดย
ผลแหงประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337
- กลุมที่ 2. บุคคลที่เกิดตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2515 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ
2535 และเปนผูไมไดสัญชาติไทยโดยผลแหงประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337
- กลุ ม ที่ 3. บุ ต รที่ เ กิ ด จากบุ ค คลกลุ ม ที่ 1 และกลุ ม ที่ 2 ที่ เ กิ ด ก อ นวั น ที่ 28
กุมภาพันธ 2551
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บุคคลทั้ง 3 กลุมดังกลาวขางตน เปนบุคคลที่มาตรา 23 กําหนดและรับรองใหมีสถานะเปน
“ผูมีสัญชาติไทย” โดยสถานะการเปนผูสัญชาติไทยนี้ มีผลตั้งแตวันที่กฎหมายฉบับนี้บังคับ กลาวคือ
ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551
2. อยางไรก็ดี มาตรา 23 ไดกําหนดกระบวนการในการเขาถึงการมีเอกสารรับรองสถานะผู
มีสัญชาติไทย โดยใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและสามารถยื่นคําขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร พรอมดวยหลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารการทะเบียนราษฎรที่แสดงวาเปนผูที่
เกิดในประเทศไทย และเอกสารอื่นๆ (ถามี) ฯลฯ ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
ตามกฎหมายวา ด ว ยการทะเบีย นราษฎรแห ง ทอ งที่ ที่ผู นั้ น มีภูมิ ลํา เนาในป จ จุ บัน ..” นั บ จากวัน ที่
กฎหมายฉบับนี้ประกาศใชไปแลว 90 วัน (ปรากฎตามมาตรา 23 วรรคสอง และตามขอ 1-2 แหง
หนังสือ มท.0309.1/ว.1587 โดยรายละเอียดของหนังสือสั่งการดังกลาว และแบบฟอรมคําขอนั้น
นายทะเบียนทองที่สามารถดาวนโหลดไดจากเวปไซดของกรมการปกครอง คือ
http://www.dopa.go.th/dopanew/doc/moi03091587.pdf)
จากบทบัญญัติดังกลาว ยอมสงผลใหบุคคลทั้ง 3 กลุมดังกลาวขางตน มีสิทธิที่จะยื่นคําขอลง
รายการสัญชาติฯ ตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่น นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
เปนตนไป และเมื่อนายทะเบียนรับคําขอพรอมหลักฐานแลว จะตองดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน
สอบสวนผูยื่นคํารองและพยานบุคคล เพื่อรวบรวมหลักฐานและทําความเห็นเสนอตอนายอําเภอหรือ
ผูอํานวยการเขตเพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 15 วันวาจะมีคําสั่งอนุมัติ หรือไมอนุมัติใหเพิ่มชื่อผู
ยื่นคํารองเขาในทะเบียนราษฎร (ท.ร. 14) ปรากฏตามขอ 3-5 แหงหนังสือ มท.0309.1/ว.1587
3. ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วไปแล ว ข า งต น ว า เนื่ อ งจากการให สั ญ ชาติ ไ ทยตามมาตรา 23 แห ง
พระราชบัญญัติสัญชาติฯ เปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยโดยการ
เกิด แตถูกถอนสัญชาติและบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย แตไมไดสัญชาติไทยโดยผลของประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 337 โดยกฎหมายกําหนดใหสัญชาติไทยเปนการทั่วไป หนังสือ มท.0309.1/ว.
1587 ระบุไวชัดเจนในขอ 7 วา ใหนายอําเภอและผูอํานวยการเขตตองพิจารณาอนุมัติดวยตนเอง
ดวยความรอบคอบ รวดเร็วและเปนธรรม มิใหมีการเรียกพยานหลักฐานที่เกินความจําเปน หรือ
แสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชนตอบแทนเปนอันขาด
4. ในส ว นของเอกสารการทะเบี ย นราษฎรที่ รั บ รองว า ผู ยื่ น คํ า ร อ งเป น บุ ค คลที่ เ กิ ด ใน
ราชอาณาจักรไทยนั้น ตามขอ 3 แหงหนังสือ หนังสือ มท.0309.1/ว.1587 ระบุวาเอกสารฯ ดังกลาว
ไมจําเปนตองเปนเอกสารที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ในกรณีที่ผูยื่นคํารองเปนบุคคลที่อยูระหวางการยื่นหรือระหวางการพิจารณาใหสัญชาติไทย
โดยรัฐมนตรี (การไดสัญชาติโดยมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 ) เอกสารรับรองสถานที่เกิดที่ใชในการยื่นคํา
รองขอสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 ยอมสามารถนํามาใชในการยื่นคํารองเพื่อลงรายการ
สัญชาติไทยตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ ได โดยไมจําเปนตองไปดําเนินการขอออก
หนังสือรับรองสถานที่เกิดฉบับใหม รวมถึงยังสามารถรองขอใหทางอําเภอดําเนินการขอสําเนาหนังสือ
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รับรองสถานที่เกิดจาก สํานักความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง (สนมน.) ในกรณีที่ผูรองไดเคยยื่น
คํารองของสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 ไวกอนหนานี้
5. อนึ่ง แนวทางการดําเนินงานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ ดังกลาวนี้ เคย
ไดรับการกําหนดใหเปนแนวทางของกรมการปกครองและหนวยงานทะเบียนทั่วประเทศในการให
สัญชาติไทยแกกลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 มาตั้งแตป 2547
(ปรากฏตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งใหบุคคลซึ่งถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 337 และบุตรหลานไดสัญชาติไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 และตามหนังสือ
มท.0309.1/ว.2687 ลว. 23 สิงหาคม 2548) เพียงแต เมื่อมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายสัญชาติ จึง
ไดมีการนําแนวทางการดําเนินงานนี้มาบัญญัติใหชัดเจนในฐานะของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
6. นอกจากนี้ สิทธิในการเขาถึงสถานะผูมีสัญชาติไทย เปนสิทธิประการหนึ่งที่ไดรับการ
รับรองและคุมครองโดยมาตรา 4, 30 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมถึงเปน
สิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองและคุมครองโดยขอ 16 และขอ 24 แหงกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิทางแพงและทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีโดยการภคยานุวัติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2539 และมีผลใชบังคับกับ
ประเทศไทยนับตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2540 เปนตนมา
7. ทางโครงการฯ ขออนุญาตเรียนย้ําใหทางอําเภอเมืองทราบวา นายทะเบียนอําเภอเมือง
เชียงรายและอําเภอเมืองเชียงราย ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอ รวมถึงเปนนายทะเบียนผูมีอํานาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เปนเจาหนาที่
ปกครองซึ่งมีหนาที่ในการรับคํารองและพิจารณาคํารอง ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ
และหนังสือสั่งการที่อางถึงขางตนฯ การปฏิเสธไมรับคํารอง ไมดําเนินการพิจารณาคํารองใดๆ อาจ
หมายถึงการไมปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา 9 วรรค 1 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯและ
หนังสือสั่งการ มท.0309.1/ว.1587ฯลฯ
รวมถึงการเรียกพยานหลักฐานที่เกินความจําเปนนั้น อาจถูกตั้งขอสังเกต-คําถามวาเปนการ
เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมและหรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิด
กั บ ประชาชนเกิ น สมควร หรื อ เป น การใช ดุ ล พิ นิ จ โดยมิ ช อบ ตามมาตรา 9 วรรค 1 (1) แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
ทางโครงการฯ หวังเปนอยางยิ่งวา อําเภอเมืองเชียงราย ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอจะ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวเพื่อคุมครองและรับรองสิทธิในการมีสถานะเปนผูมีสัญชาติไทย
ตามมาตรา 23 แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหม โดยทางโครงการฯ ขอเสนอและขอหารือวา ทางอําเภอ
ควรดําเนินการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานภายในอําเภอเมืองเชียงราย ชี้แจงและทําความเขาใจ
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ทางปฏิบัติดังกลาวแกเจาหนาที่ในหนวยงาน และกับบุคคลที่ประสงคจะยื่นคํารองตามมาตรา 23 ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนใหเกิดความเขาใจและเพื่อการดําเนินงานตามมาตรา 23 อยางมีประสิทธิภาพ สะดวก
ราบรื่น และหากทานมีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ ยินดีที่จะเปนสื่อกลางในการประสานงาน
ดานตางๆ เพื่อการบรรลุถึงเจตนารมณแหงมาตรา 23 พระราชบัญญัติสัญชาติฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
สาธารณะ และขอขอบคุณมาลวงหนาถึงความเขาใจในปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่คนไรสัญชาติตอง
เผชิญในการดํารงชีวิต
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักกฎหมาย
โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ

สําเนาถึง:
1. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
2. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
3. ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ กรมการปกครอง
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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. 3/2551
วันที่ 18 มิถุนายน 2551
เรื่อง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานทะเบียนราษฎร
ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551เพื่อประสานความเขาใจ
ระหวางอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราดและบุคคลที่ประสงคยื่นคํารอง
เรียน นายอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด
อางถึง 1) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2) หนังสือ มท.0309.1/ว.1587 เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตาม
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ลว.22 พฤษภาคม 2551
สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ไดรับแจงจากองคกร
เครือขาย คือ โครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใชกฎหมายใหมเพื่อแกปญหาความไรรัฐ
และไรสัญชาติของมนุษยในสังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาไดมีผูยื่นคํา
รองหรือผูทรงสิทธิตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ไดไปแสดง
ตนตออําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด เพื่อขอแบบคําขอ/ขอยื่นคําขอเพื่อลงรายการสัญชิตไทยใน
ทะเบียนบานตามมาตรา 23 ดังกลาว โดยพบวา แมทางอําเภอคลองใหญจะรับคําขอ หากทวาไดมีการ
เรี ย กใหผูยื่น คําขอนํา พยานบุค คลโดยกํ า หนดวา จะต องเปน ผูใ หญ บา น กํ า นัน รวมถึ งข า ราชการ
เทานั้น ที่จะสามารถใหการรับรองการมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนหลักแหลงอยูจริงในประเทศไทย
และมีการตั้งประเด็นตอการมีความประพฤติดีหรือการทําคุณประโยชนใหแกสังคมของผูยื่นคําขอ
ตามขอ 3.3 ของหนังสือสั่งการหนังสือ มท.0309.1/ว.1587 เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยใน
ลว. 22
ทะเบียนบาน ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
พฤษภาคม 2551
ทางโครงการฯ และองคกรเครือขาย จึงเรียนมาเพื่อขอเสนอความเห็นทางกฎหมาย ขอ
หารือและขอหวงใยกับทางอําเภอคลองใหญ ดังตอไปนี้
1. กฎหมายสัญชาติฉบับใหมของสังคมไทย คือ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.
2551 มีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได
กําหนดให บุคคลเปาหมายของมาตรา 23 เปน “ผูมีสัญชาติไทย” โดยสถานะบุคคลนี้ มีผลตั้งแต
วันที่กฎหมายฉบับนี้บังคับ กลาวคือ ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 และตามมาตรา 23 วรรคทาย
1/4

9

ไดกําหนดใหบุคคลเปาหมายของมาตรา 23 สามารถยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยตอนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป โดยกรมการปกครอง
ไดทําหนังสือสั่งการเปนการภายในเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน พรอมแบบฟอรมคําขอปรากฎ
ตามหนังสือ มท.0309.1/ว.1587
2. ทางโครงการฯ และองคกรเครื อขาย ขอเรียนย้ํา ต อทางอําเภอคลองใหญวา ภายใต
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ บุคคลกลุมเปาหมายของมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ มี
สถานะบุคคลเปนผูมีสัญชาติไทยแลว นับแตวันที่กฎหมายใชบังคับ และผูกพันอําเภอ สํานักงานเขต
สํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถิ่นทุกแหงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในฐานะหนวยทะเบียน
อําเภอ รวมถึงเปนนายทะเบียนผูมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 เปนเจาหนาที่ปกครองซึ่งมีหนาที่ในการรับคําขอและพิจารณาคําขอตามมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติสัญชาติฯ เพื่อดําเนินการ “รับรอง” การเปนผูมีสัญชาติไทยของบุคคลกลุมนี้
การปฏิเสธไมรับคํารอง ไมดําเนินการพิจารณาคํารองใดๆ รวมถึงการเลือกปฏิบัติตอกลุมผู
ยื่นคํารอง โดยกําหนดนโยบาย/แนวทางระดับอําเภอวาจะดําเนินการกับกลุมบุคคลที่เคยยื่นคํารองขอ
มีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ กอน การกระทําดังกลาวอาจหมายถึงการละเลย ไมปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ตามมาตรา 9 วรรค 1 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542, มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ และหนังสือ มท.0309.1/ว.1587 ฯลฯ เปน
การเลือกปฏิบัติที่ขัดตอหลักวิธีปฏิบัติราชการ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 30 อัน
เปนขอเท็จจริงที่สามารถใชเปนฐานแหงการเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อตรวจสอบการ
กระทําทางปกครองดังกลาวของอําเภอคลองใหญ
3. นอกจากนี้ ในประเด็นของการสอบพยานบุคคลเพื่อใหการรับรองเรื่องการมีภูมิลําเนา
หรื อ ถิ่ น ที่ อ ยู เ ป น หลั ก แหล ง อยู จ ริ ง ในประเทศไทยและเรื่ อ งการมี ค วามประพฤติ ดี ห รื อ การทํ า
คุณประโยชนใหแกสังคมของผูยื่นคํารอง ตามขอ 3.3 ของหนังสือสั่งการฯ นั้น ทางโครงการฯ ขอ
เรียนวา ภาคประชาสังคมและภาควิชาการมีขอกังวลและขอหวงใยตอการตีความขยายความเกิน
ขอเท็จจริงแหงขอ 3.3 แหงหนังสือสั่งการฯ เนื่องเพราะการที่อําเภอคลองใหญกําหนดใหบุคคลที่มา
เปนพยานบุคคลจะตองเปนขาราชการ หรือเปนเจาหนาที่รัฐ อาจถูกตั้งขอสังเกตตั้งคําถามวาเปนการ
เรียกพยานหลักฐานที่เกินความจําเปน เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสราง
ขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
ตามมาตรา 9 วรรค 1 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นอกจากนี้ อาจจะเปนการเปดให
เกิดชองทางการประพฤติมิชอบ อันเปนสรางภาระทางเศรษฐกิจและสนับสนุนใหเกิดขบวนการเรียก
รับเงินที่มิชอบได ดังที่เคยปรากฏในอดีตที่ผานมา

2/4

10

4. หากพิจารณาถึงการที่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กําหนดใหนาย
ทะเบียนอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตใชดุลพินิจพิจารณาเพียงวา ผูยื่นคํารองมีองคประกอบตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติฯ กําหนดหรือไม จึงถือวาเปนการใชอํานาจผูกพัน (Mandatory Power)
กล า วคื อ เป น อํ า นาจที่ ก ฎหมายให แ ก เ จ า หน า ที่ พิ จ ารณา โดยกํ า หนดว า เมื่ อ มี ข อ เท็ จ จริ ง ตามที่
กฎหมายไดกําหนดไวเกิดขึ้นแลว เจาหนาที่ของรัฐตองตัดสินใจออกคําสั่งตามที่กฎหมายกําหนดไว
ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว และเปนธรรม มิใหมีการเรียกพยานหลักฐานที่เกินความจําเปน หรือ
แสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชนตอบแทนเปนอันขาด และหากปรากฎวา หากเมื่อเวลาผานไปนับ
จากวันยื่นคํารอง อําเภอหรือสํานักงานเขตใดไมมีคําสั่งใดๆ แกผูยื่นคํารอง เงื่อนเวลาของการใชสิทธิ
ทางศาลวามีการละเลยการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย จึงเริ่มตนขึ้นแลวนับจากวันยื่นคํารอง
5. 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 และมีผลใชบังคับกับ
ประเทศไทยนับตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2540 เปนตนมา และขณะนี้อยูในระหวางการจัดทํารายงาน
ประเทศ (Country Report) โดยการบันทึกถึงการปฏิบัติงานของภาคสวนราชการ และรายงานฉบับนี้
จะถูกรายงานตอสหประชาชาติในป 2552
ทางโครงการฯ และองคกรเครือขาย หวังเปนอยางยิ่งวา อําเภอคลองใหญ ในฐานะหนวย
ทะเบียนอําเภอจะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวเพื่อคุมครองและรับรองสิทธิในการมีสถานะ
เปนผูมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 23 แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหม โดยทางโครงการฯ ขอเสนอและ
ขอหารือวา ทางอําเภอควรดําเนินการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานภายในอําเภอเมือง ชี้แจงและ
ทําความเขาใจทางปฏิบัติดังกลาวแกเจาหนาที่ในหนวยงาน และกับบุคคลที่ประสงคจะยื่นคํารองตาม
มาตรา 23 ทั้ งนี้ เพื่อสนับ สนุนใหเกิดความเข าใจและเพื่อการดําเนินงานตามมาตรา 23 อยางมี
ประสิทธิภาพ สะดวกราบรื่น และหากทานมีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ ยินดีที่จะเปน
สื่อกลางในการประสานงานดานตางๆ เพื่อการบรรลุถึงเจตนารมณแหงมาตรา 23 พระราชบัญญัติ
สัญชาติฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสาธารณะ และขอขอบคุณมาลวงหนาถึงความเขาใจในปญหาดานสิทธิ
มนุษยชนที่คนไรสัญชาติตองเผชิญในการดํารงชีวิต
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักกฎหมาย
โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
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3. ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
4. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
5. ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ กรมการปกครอง
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341/23 SoiJaransanitvong 31/1 Jaransanitvong Rd. Bangkhunsri Bangkoknoi Bangkok 10700
statelesswatch@gmail.com
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ที่ ฝสร. 4/2551
วันที่ 20 มิถุนายน 2551
เรื่อง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานทะเบียนราษฎร
ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อประสานความเขาใจ
ระหวางอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหมและบุคคลที่ประสงคยื่นคํารอง
เรียน นายอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
สิ่งที่สงมาดวย หนังสือ มท.0309.1/ว.1587 เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน
ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ลว.22
พฤษภาคม 2551
สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ไดรับแจงจากองคกร
เครือขายคือ คลินิกกฎหมายชาวบานอําเภอแมอาย และโครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใช
กฎหมายใหม เ พื่ อ แก ป ญ หาความไร รั ฐ และไร สั ญ ชาติ ข องมนุ ษ ย ใ นสั ง คมไทย คณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาไดมีผูยื่นคําขอหรือผู ทรงสิ ทธิตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 คือ นางคําและด.ช.เอกชัย อินคํา ไดไปแสดงตนตออําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม เพื่อยื่นคําขอตามมาตรา 23 ดังกลาว ซึ่งทางอําเภอแมอาย ไดรับคํารองแลวเมื่อวันที่
4 มิถุนายน 2551 และไดนัดสืบพยานบุคคล อยางไรก็ดี ทางอําเภอแมอายไดออกคําสั่งโดยวาจาใหผู
ยื่นคํารองแกคํารอง โดยระบุใหผูยื่นคําแกไขขอมูลในแบบคําขอ จากบุคคลสัญชาติ “ไทย” เปน “ตาง
ดาว” ในเวลาตอมา
ทางโครงการฯ และองค กรเครือขายจึงเรียนมาเพื่อขอเสนอความเห็นทางกฎหมาย ขอ
หวงใยและขอหารือ กับทางอําเภอแมอาย ดังตอไปนี้
1. อา งถึงขอมูลจากคลินิ กฎหมายชาวบาน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ที่ไดสํารวจ
ขอเท็ จจริ งของนางคํา และด.ช.เอกชัย อินคํา และใหคํา ยืน ยันรับ รองวา บุค คลทั้งสองเป น บุค คล
เปาหมายหรือผูทรงสิทธิ ที่มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551 ไดกําหนด
และรับรองใหมีสถานะบุคคลเปน “ผูมีสัญชาติไทย” โดยมีผลตั้งแตนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา กลาวคือ ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 และทั้งนางคําและด.ช.เอกชัย จึงเปนผูมี
สิทธิที่จะยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร พรอมดวยหลักฐานที่เกี่ยวของ
ไดแก เอกสารการทะเบียนราษฎรที่แสดงวาเปนผูที่เกิดในประเทศไทย และเอกสารอื่นๆ (ถามี) ฯลฯ
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ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรแหงทองที่ที่ผู
นั้นมีภูมิลําเนาในปจจุบัน..” ปรากฎตาม พรอมแบบฟอรมคําขอปรากฎตามหนังสือ มท.0309.1/ว.
1587 นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2551 โดยทางอําเภอแมอาย ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอ
รวมถึงเปนนายทะเบียนผูมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (ฉบับที่
2) พ.ศ2551 เปนเจาหนาที่ปกครองซึ่งมีหนาที่รับคํารองและพิจารณาคํารองตามมาตรา 23 และออก
คําสั่งอยางใดอยางหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร
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 และมีผลใชบังคับกับ
ประเทศไทยนับตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2540 เปนตนมา และขณะนี้อยูในระหวางการจัดทํารายงาน
ประเทศ (Country Report) โดยการบันทึกถึงการปฏิบัติงานของภาคสวนราชการ และรายงานฉบับนี้
จะถูกรายงานตอสหประชาชาติในป 2552
3. ทางโครงการฯ และองคกรเครือขายขอเรียนย้ําตอทางอําเภอแมอาย วา คําขอลงรายการ
สัญชาติฯ ดังกลาวของนางอินและด.ช.เอกชัย เปนคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร
ประเภท 14 และการสอบบันทึกป.ค. 14 เปนสวนหนึ่งของการรวบรวมขอเท็จจริงตามองคประกอบ
ของมาตรา 23 คือพิสูจนถึงการมีภูมิลําเนาติดตอกันในประเทศไทยและเปนบุคคลที่ทําคุณประโยชน
จึงมิใชการยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทยของคนตางดาว ดังที่อําเภอแมอายเขาใจแตประการใด
4. นอกจากนี้ ในการยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยฯ ดังกลาว ขอเท็จจริงของผูยื่นคําขอ
จะตองเปนไปตามขอเท็จจริงของบุคคลผูยื่น ทางอําเภอแมอายยอมไมสามารถกําหนดหรือออกคําสั่ง
ใหผูยื่นคําขอ ระบุขอเท็จจริงใหแตกตางไปจากขอเท็จจริงของตนได ดังนั้น การที่อําเภอแมอาย ออก
คําสั่งโดยวาจาใหผูยื่นคํารองแกคํารอง โดยระบุใหผูยื่นคําแกไขขอมูลในแบบคําขอ จากบุคคลสัญชาติ
“ไทย” เปน “ตางดาว” จึงอาจเปนการออกคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย เปนกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายตาม มาตรา 9 วรรค 1 (1) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ
และหนังสือ มท.0309.1/ว.1587 ฯลฯ
5. นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงการที่พระราชบัญญัติสัญชาติฯ กําหนดใหนายทะเบียนอําเภอ
หรื อผูอํานวยการเขตใชดุลพินิจ พิ จารณาเพียงวา ผูยื่นคํารองมี องคประกอบตามพระราชบัญ ญัติ
สัญชาติฯ กําหนดหรือไม จึงถือวาเปนการใชอํานาจผูกพัน (Mandatory Power) กลาวคือ เปนอํานาจ
ที่กฎหมายใหแกเจาหนาที่พิจารณา โดยกําหนดวา เมื่อมีขอเท็จจริงตามที่กฎหมายไดกําหนดไวเกิดขึ้น
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แลว เจาหนาที่ของรัฐตองตัดสินใจออกคําสงตามที่กฎหมายกําหนดไว ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว
และเปนธรรม มิใหมีการเรียกพยานหลักฐานที่เกินความจําเปน หรือแสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชน
ตอบแทนเป น อั น ขาด และหากปรากฎว า หากเมื่ อ เวลาผ า นไปนั บ จากวั น ยื่ น คํ า ร อ ง อํ า เภอหรื อ
สํานักงานเขตใดไมมีคําสั่งใดๆ แกผูยื่นคํารอง เงื่อนเวลาของการใชสิทธิทางศาลวามีการละเลยการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย จึงเริ่มตนขึ้นแลวนับจากวันยื่นคํารอง
ทางโครงการฯ และองคกรเครือขายหวังเปนอยางยิ่งวา อ.แมอาย ในฐานะหนวยทะเบียน
อําเภอจะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวเพื่อคุมครองและรับรองสิทธิในการมีสถานะเปนผูมี
สัญชาติไทย ตามมาตรา 23 แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทางโครงการฯ ขอ
เสนอและหารือภายในอําเภอถึงแนวทางการดําเนินงาน ชี้แจงและทําความเขาใจทางปฏิบัติดังกลาวแก
เจาหนาที่ในหนวยงาน และตอบุคคลที่ประสงคจะยื่นคําขอตามมาตรา 23 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนใหเกิด
ความเขาใจและเพื่อการดําเนินงานตามมาตรา 23 อยางมีประสิทธิภาพ สะดวกราบรื่น และหากทาน
มีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ รวมถึงคลินิกกฎหมายชาวบานอําเภอแมอาย และโครงการ
แสวงหาองคความรูในการบังคับใชกฎหมายใหมเพื่อแกปญหาความไรรัฐและไรสัญชาติของมนุษยใน
สังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยินดีที่จะเปนสื่อกลางในการประสานงานดาน
ตางๆ เพื่อการบรรลุถึงเจตนารมณแหงมาตรา 23 พระราชบัญญัติสัญชาติฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
สาธารณะ และขอขอบคุณมาลวงหนาถึงความเขาใจในปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่คนไรสัญชาติตอง
เผชิญในการดํารงชีวิต
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักกฎหมาย
โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ

สําเนาถึง:
1. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
2. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
3. ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ กรมการปกครอง
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ที่ ฝสร. 5/2551
วันที่ 8 กรกฎาคม 2551
เรื่อง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการรับคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยใน
ทะเบียนบาน ตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อประสาน
ความเขาใจระหวางนากยกเทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน และบุคคลที่ประสงคยื่นคํารอง
ประเด็น การกําหนดใหผูยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23
กรอกขอมูลวาเปน “คนตางดาว”
เรียน นายกเทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน
อางถึง 1) พระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
2) หนังสือ มท.0309.1/ว.1587 เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตาม
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ลว.22 พฤษภาคม 2551
3) หนังสือ มท 0309.1/ว 9489 เรื่อง ขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา
23 แหงพระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ลว.18 มิถุนายน 2551
สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) และองคกรเครือขาย คือ
โครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใชกฎหมายใหมเพื่อแกปญหาความไรรัฐและไรสัญชาติของ
มนุษยในสังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับแจงวาไดมีผูยื่นคํารอง หรือผู
ทรงสิทธิตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ที่ไดไปแสดงตนและยื่น
คํารองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ ตอ
เทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน ปรากฎวาเจาหนาที่กําหนดใหผูยื่นคํารองกรอกขอมูลสวนบุคคลใน
แบบคํารองวาเปน “คนตางดาว”
ทางโครงการฯ และองค กรเครือขายจึ งเรี ยนมาเพื่อขอเสนอความเห็นทางกฎหมาย ขอ
หวงใยและขอหารือ กับทางเทศบาลเมืองนาน ดังตอไปนี้
1. ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญ ญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ไดกําหนดและ
รับรองให บุคคลตามมาตรา 23 ทั้ง 3 กลุม มีสถานะเปน “ผูมีสัญชาติไทย” โดยสถานะดังกลาวมีผล
ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 และบุคคลดังกลาวมีสิทธิยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยฯ ตอ
อํ า เภอ สํ า นั ก งานเขต สํ า นั ก ทะเบี ย นอํ า เภอและสํ า นั ก ทะเบี ย นท อ งถิ่ น ทุ ก แห ง นั บ จากวั น ที่ 28
พฤษภาคม 2551 เปนตนไป โดยยื่นแบบคํารองที่กําหนดโดยสวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหาร
การทะเบียน ปรากฎตามหนังสือมท.0309.1/ว.1587 เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียน
บาน ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ สัญชาติ ฯ ลว. 22 พฤษภาคม 2551
1/2

16

2. ดวยขอกฎหมายขางตน จึงเปนที่ชัดแจงวา บุคคลตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติฯ หรือผูมีสิทธิยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 นี้ เปนบุคคล “ผูมีสัญชาติ
ไทย” ทั้งในทางขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และการยื่นคํารองเพื่อขอลงรายการสัญชาติไทยใน
ทะเบียนราษฎรเปนขั้นตอนของการออกเอกสารทะเบียนราษฎรเพื่อยืนยัน/รับรองและแสดงตนถึง
ความเปน ผูมีสัญ ชาติไ ทยเท า นั้ น ดั งนั้น การที่ หนวยงานทางทะเบี ยนกํา หนดให ผูยื่น คํา รอง ระบุ
ขอเท็จจริงของผูยื่นแบบคําขอลงรายการสัญชาติไทยฯ วาเปนผูมี “สัญชาติ ตางดาว” แทน “สัญชาติ
ไทย” จึงเทากับวาเจาหนาที่รัฐกําลังกําหนดใหบุคคลเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของผู
ยื่นคํารอง อันเปนกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมาย โดยในทางปฏิบัติพบวา ไมเพียงแตเทศบาลเมือง
นาน เทานั้น ที่ออกคําสั่งดังกลาวแกผูยื่นคํารอง
ทางโครงการฯ และองค ก รเครื อ ข า ยขอเสนอและหารื อ ว า ทางเทศบาลเมื อ งน า น ควร
ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานภายในหนวยงาน ชี้แจงและทําความเขาใจทางปฏิบัติ
ดังกลาวแกเจาหนาที่ในหนวยงาน และตอบุคคลที่ประสงคจะยื่นคํารองตามมาตรา 23 ทั้งนี้ เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดความเขาใจและเพื่อการดําเนินงานตามมาตรา 23 อยางมีประสิทธิภาพ สะดวก
ราบรื่น และหากทานมีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ ยินดีที่จะเปนสื่อกลางในการประสานงาน
ดานตางๆ เพื่อการบรรลุถึงเจตนารมณแหงมาตรา 23 พระราชบัญญัติสัญชาติฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
สาธารณะ และขอขอบคุณมาลวงหนาถึงความเขาใจในปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่คนไรสัญชาติตอง
เผชิญในการดํารงชีวิต และขอขอบคุณมาลวงหนา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักกฎหมาย
โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
สําเนาถึง:
1. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
2. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
3. ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ กรมการปกครอง
4. อธิบดีกรมการปกครอง
5. ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ ติดตอ ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล 083-134-3276, ปนแกว อุนแกว 058-123-2606
และอัจฉรา สุทธิสุนทรินทร 081-805-2132
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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
เรื่อง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานทะเบียนราษฎร
ตามมาตรา 23แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551เพื่อประสานความเขาใจ
ระหวางอําเภองาว จังหวัดลําปาง และบุคคลที่ประสงคยื่นคํารอง
เรียน นายอําเภองาว จังหวัดลําปาง
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) ไดรับแจงจากองคกร
เครือขายคือ คณะทํางานดานสถานะบุคคลจังหวัดลําปาง วาไดมีผูยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทย
ในทะเบียนราษฎร (ท.ร.14) หรือผูทรงสิทธิตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ไดแก ชาวบานในพื้นที่ตําบลปงเตา ตําบลบานออน ตําบลบานรอง ตําบลบานโปง ตําบล
นาแก และ ตําบลบานหวด รวม 6 ตําบล เขตอําเภองาว ไดไปแสดงตนตออําเภองาว จังหวัดลําปาง
เพื่อยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร แตไมสามารถใชสิทธิดังกลาวได โดยทาง
อําเภองาวไดปฏิเสธการรับคํารอง ทั้งยังไดชี้แจงตอผูยื่นคํารองวา มีความไมชัดเจนในตัวคําสั่ง “การ
เปนผูมีความประพฤติดีหรือทําคุณประโยชนใหแกสังคม”
โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ รวมกับ โครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใชกฎหมาย
ใหม เ พื่ อ แก ป ญ หาความไร รั ฐ และไร สั ญ ชาติ ข องมนุ ษ ย ใ นสั ง คมไทย คณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีขอหวงใยตอทางปฏิบัติดังกลาวของทางอําเภองาว จึงเรียนมาเพื่อขอ
เสนอความเห็นทางกฎหมายและขอหารือตอทางอําเภอ ดังตอไปนี้
1. กฎหมายสัญชาติฉบับใหมของสังคมไทย คือ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 ไดกําหนดให บุคคลเปาหมายของมาตรา 23 เปน “ผูมีสัญชาติไทย” โดยการใหสัญชาติไทย
ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ นี้เปนไปเพื่อการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ
บุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแตถูกถอนสัญชาติ และบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแตไม
ไดสัญชาติไทยโดยผลของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 รวมถึงบุตรของบุคคลทั้ง 2 กลุมดังกลาว
โดยกฎหมายกําหนดใหสัญชาติไทยเปนการทั่วไปและสถานะบุคคลนี้มีผลตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ
2551
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ตามมาตรา 23 วรรคทาย ไดกําหนดใหบุคคลเปาหมายของมาตรา 23 สามารถยื่นคําขอลง
รายการสัญชาติไทยตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม
2551 เปนตนไป โดยกรมการปกครองไดทําหนังสือสั่งการเปนการภายในเพื่อกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน พรอมแบบฟอรมคําขอปรากฏตามหนังสือ 0309.1/ว.1587 ลว. 22 พฤษภาคม 2551
และ มท.0309.1/ว. 9489 ลว. 18 มิถุนายน 2551
2. นายทะเบียนอําเภอและอําเภองาว ในฐานะหนวยทะเบียนอําเภอ รวมถึงเปนนายทะเบียน
จึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เป น เจ า หน า ที่ ป กครองซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ นการรั บ คํ า ร อ งและพิ จ ารณาคํ า ร อ ง ตามมาตรา 23 แห ง
พระราชบัญญัติสัญชาติฯ นอกจากนี้ ตามหนังสือ มท. 0309.1/ว. 1587 ยังไดระบุไวชัดเจนในขอ 7
วา ใหนายอําเภอและผูอํานวยการเขตตองพิจารณาอนุมัติดวยตนเอง ดวยความรอบคอบรวดเร็วและ
เปนธรรม มิใหมีการเรียกพยานหลักฐานที่เกินความจําเปน หรือแสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชน
ตอบแทนเปนอันขาด
ทางโครงการฯ และองคกรเครือขาย ขออนุญาตเรียนตอทางอําเภองาว วา การปฏิเสธไมรับคํา
ขอลงรายการสัญชาติ ไมดําเนินการพิจารณาคําขอฯ จึงอาจหมายถึงการละเลย ไมปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ตามมาตรา 9 วรรค 1 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542,
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ และหนังสือสั่งการทั้งสองฉบับ อันเปน
ขอเท็จจริงที่สามารถใชเปนฐานแหงการเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อตรวจสอบการ
กระทําทางปกครองดังกลาว
3. ในประเด็นเรื่อง “พยานบุคคล” ที่จะยืนยันถึงการ “เปนผูมีความประพฤติดี หรือทําคุณ
ประโยขนใหแกสัคมหรือประเทศไทย” ของผูยื่นคํารองนั้น ทางโครงการฯ เห็นวา หนังสือสั่งการ
กรมการปกครองทั้ง 2 ฉบับ ไดกําหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อใหอําเภอ สํานักงานเขตฯ ใชเปนแนว
ปฏิบัติไดแลว
ดังปรากฏตามขอ 3.3 แหงหนังสือ มท. 0309.1/ว.1587 ลว. 22 พฤษภาคม 2551 และ
ขอ 4แหงหนังสือ มท.0309.1/ว. 9489 ลว. 18 มิถุนายน 2551 ที่ระบุวา “...พยานบุคคลที่จะมา
รับรองคุณสมบัติของผูยื่นคํารองนั้น จะตองเปนพยานบุคคลที่นาเชื่อถือ เปนผูที่มีชื่อและรายการใน
ทะเบียนบาน มีถิ่นที่อยูเปนหลักแหลงในทองที่ที่ผูนั้นอาศัยอยูเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป เปนบุคคลที่
ชุมชนใหการยอมรับนับถือ มีความประพฤติดี และตองรูจักคุนเคยกับผูยื่นคํารองเปนอยางดี ซึ่ง
อาจจะเปนพระภิกษุ คหบดี หรือเกษตรกร โดยไมจําเปนตองเปนขาราชการ พนักงานของรัฐ กํานัน
หรือผูใหญบานก็ได” ซึ่งทางโครงการฯ เห็นวา แนวปฏิบัติดังกลาวนาจะเพียงพอตอการพิจารณาคํา
รองแลว การอางเหตุผลดังกลาวเพื่อปฏิเสธการไมรับคําขอฯ จึงอาจหมายถึงการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
การละเลย ไมปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรา 9 วรรค 1 (1) และ (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ
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ทางโครงการฯ และองคกรเครือขายหวังเปนอยางยิ่งวา อําเภองาว ในฐานะหนวยทะเบียน
อําเภอจะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวเพื่อคุมครองและรับรองสิทธิในการมีสถานะเปนผูมี
สัญชาติไทยตามมาตรา 23แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทางโครงการฯ และ
องคกรเครือขายขอเรียนหารือวา ทางอําเภอควรดําเนินการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานภายใน
อําเภอเมือง ชี้แจงและทําความเขาใจทางปฏิบัติดังกลาวแกเจาหนาที่ในหนวยงาน และตอบุคคลที่
ประสงคจะยื่นคําขอฯ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนใหเกิดความเขาใจและเพื่อการดําเนินงานตามมาตรา 23
อยางมีประสิทธิภาพ สะดวกราบรื่น
หากทานมีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ รวมถึงคณะทํางานดานสถานะบุคคลจังหวัด
ลําปาง และโครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใชกฎหมายใหมเพื่อแกปญหาความไรรัฐและไร
สัญชาติของมนุษยในสังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยินดีที่จะเปนสื่อกลางใน
การประสานงานดานตางๆ เพื่อการบรรลุถึงเจตนารมณแหงมาตรา 23
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสาธารณะ และขอขอบคุณมาลวงหนาถึงความเขาใจในปญหาดานสิทธิ
มนุษยชนที่คนไรสัญชาติตองเผชิญในการดํารงชีวิต
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักกฎหมาย
โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
สําเนาถึง:
1. ประธานวุฒิสภา
2. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
3. ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
4. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
5. ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ กรมการปกครอง
6. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
7. อธิบดีกรมการปกครอง
8. ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
หมายเหตุติดตอ

ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล 083 134-3276, อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร 081 805-2132
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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. 7/2551
วันที่ 25 กรกฎาคม 2551
เรื่อง ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ตอการปฏิบัติงานของอําเภอสังขละบุรีตามหลัก
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อประสานความเขาใจระหวางอําเภอสังขละบุรีและบุคคลที่
ประสงคยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
เรียน นายอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
อางถึง พระราชบั ญ ญั ติ สัญ ชาติ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2551, หนังสือ มท. 0309.1/ว.1587 ลว.22
พฤษภาคม 2551 และ มท.0309.1/ว. 9489 ลว. 18 มิถุนายน 2551
สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ไดรับแจงจากองคกร
เครือขาย คือ โครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใชกฎหมายใหมเพื่อแกปญหาความไรรัฐ
และไรสัญชาติของมนุษยในสังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาไดมีผูยื่นคํา
ขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่
4) พ.ศ.2551 หรือผูทรงสิทธิตามมาตรา 23ฯ ไดไปแสดงตนตออําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อขอยื่นคําขอฯ ดังกลาว พบวา แมทางอําเภอจะรับคําขอ หากทวามิไดดําเนินการลงวันที่รับคําขอ
อีกทั้งปฏิเสธไมให ผูยื่นคํ าขอฯคัด สําเนาเอกสารคํา รอง และแจงตอผูยื่นคําขอฯ วาทางอําเภอจะ
ดําเนินการดังกลาวใหไดตอเมื่อ “คณะทํางาน” ที่ทางอําเภอตั้งขึ้น ไดตรวจพิจารณาคําขอดังกลาว
เสียกอน นอกจากนี้ ยังพบวามีบางกรณีทางอําเภอสังขละบุรีเรียกใหผูยื่นคําขอนําพยานบุคคลมาใน
วันที่ยื่นคํารอง
ทางโครงการฯ และองคกรเครือขายมีขอหวงใยตอทางปฏิบัติดังกลาวของทางอําเภอ จึง
เรียนมาเพื่อขอเสนอความเห็นทางกฎหมายและขอหารือตอทางอําเภอ ดังตอไปนี้
1. กฎหมายสัญชาติฉบับใหมของสังคมไทย คือ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 ไดกําหนดให บุคคลเปาหมายของมาตรา 23 เปน “ผูมีสัญชาติไทย” โดยสถานะบุคคลนี้ มี
ผลตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 และตามมาตรา 23 วรรคทาย ไดกําหนดใหบุคคลเปาหมายของ
มาตรา 23 สามารถยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป โดยกรมการปกครองไดทําหนังสือสั่งการเปนการ
ภายในเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน พรอมแบบฟอรมคําขอปรากฏตามหนังสือ 0309.1/ว.
1587 ลว. 22 พฤษภาคม 2551
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2. ทางโครงการฯและองค ก รเครื อ ข า ย ขอเรี ย นย้ํ า ต อ ทางอํ า เภอสั ง ขละบุ รี ว า ภายใต
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ บุคคล กลุมเปาหมายของมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ ฯ มี
สถานะบุคคลเปนผูมีสัญชาติไทยแลว ภายหลังวันที่ประกาศใชบังคับกฎหมาย และผูกพันอําเภอ
สํานักงานเขต สํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถิ่นทุกแหงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในฐานะ
หนวยทะเบียนอําเภอ รวมถึงเปนนายทะเบียนผูมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2551 เป น เจา หน า ที่ ป กครองซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ นการรั บ คํ า ขอฯ และ
พิจารณาคําขอฯ เพื่อนําไปสูกระบวนการออกเอกสารรับรองความเปนผูมีสัญชาติไทยหรือเอกสาร
แสดงตนวาเปนผูมีสัญชาติไทยของบุคคลกลุมนี้
3. การเตรียมการและดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง ในกรณีนี้คือ
การรับคําขอ การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง การสอบพยานบุคคลฯลฯ เพื่อการอนุญาตหรือไม
อนุญาตเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ทร.14) นี้ เจาหนาที่จําเปนจะตองคํานึงถึง
หลักการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ดวย ซึ่งภายใตหลักการดั งกลาว กําหนดใหเจาหนาที่ คือ อํา เภอสังขละบุรีจะตองดําเนินการตาม
หลักการเขาถึงขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ กลาวคือ คูกรณี(ในกรณีนี้ หมายถึง ผูยื่นคําขอฯ) ยอมมี
สิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยง ชี้แจงหรือเพื่อปองกันสิทธิของตนได (มาตรา 31
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) ดังนั้น เมื่อผูยื่นคําขอฯไดยื่นคําขอฯตอ
อําเภอ หากทางอําเภอจะตองรับคําขอฯดังกลาว โดยตองลงนามรับ รวมถึงลงวันที่รับเพื่อแสดงถึงการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และผูยื่นคําขอฯยอมมีสิทธิที่จะขอคัดถายสําเนาคํารอง
ของตนได
รวมไปถึงการปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือในหลักหลักการรับฟงผูถูกกระทบหรืออาจถูกกระทบ
สิทธิ เจาหนาที่ตองใหคูกรณี มีโอกาสที่จะไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยง
เพื่อแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา 30, ที่สําคัญ หลักความเรียบงาย รวดเร็วและถูกตอง
กระบวนการเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองจะตองยึดหลักความเรียบงาย รวดเร็วและถูกตองโดย
เจาหนาที่จะตองแจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนพิจารณาทางปกครองในคูกรณีทราบตามมาตรา 33 ไม
วาจะเปนขั้นตอนกอนทําคําสั่งทางปกครองหรือภายหลังที่ไดมีคําสั่งฯ แลวก็ตาม
และหลักการกระทําโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ สืบเนื่องจากในการพิจารณาและจัดทํา
คําสั่งทางปกครองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตองทําโดยเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น ตามมาตรา
12 แห ง พ.รบ.วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองฯ ซึ่ ง ตามมาตรา 5 ได กํ า หนดนิ ย ามของคํ า ว า
“เจาหนาที่” วา หมายถึง “บุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งเปนผูใชอํานาจหรือไดรับมอบอํานาจ
ใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการ
จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม” จึงมีประเด็นขอกฎหมายวา
คณะทํางานที่ทางอําเภอสังขละบุรีตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคํารองนั้น เปนเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายใด ยิ่งไปกวานั้น อาจเกิดเปนประเด็นขอกฎหมายวา การดําเนินการดังกลาวนี้ อาจถือวามี
ลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการ
ใชดุลพินิจโดยมิชอบ ตามมาตรา 9 วรรค 1 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
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4. สวนประเด็นพยานบุคคลนั้น กฎหมายและหนังสือสั่งการมิไดกําหนดใหผูยื่นคําขอฯ ตอง
นําพยานบุคคลมาในวันที่ยื่นคําขอฯ โดยนายทะเบียนสามารถนัดหมายใหนําพยานบุคคลมาสอบสวน
ในภายหลังไดและจะตองทําการนัดหมายใหนําพยานบุคคลมาสอบสวนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
แตไมควรเกิน 90 วัน นับแตนายทะเบียนรับคําขอฯ (ปรากฎตามขอ 1 หนังสือสั่งการ ฉบับที่ 2 มท.
0309.1/ว 9489 ลว 18 มิถุนายน 2551) ดังนั้นการกําหนดใหผูยื่นคําขอฯ นําพยานบุคคลมา
อําเภอในวันที่ยื่นคําขอฯ อาจเกิดประเด็นขอกฎหมายที่วาการดําเนินการดังกลาว อาจถือวามีลักษณะ
เปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใช
ดุลพินิจโดยมิชอบ ตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
ทางโครงการฯ และองคกรเครือขายหวังเปนอยางยิ่งวา ทางอําเภอสังขละบุรีจะยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายขางตน และหากทานมีขอขัดของประการใด ทางโครงการฯ ยินดีที่จะเปน
สื่อกลางในการประสานงานดานตางๆ เพื่อการบรรลุถึงเจตนารมณแหงมาตรา 23 พระราชบัญญัติ
สัญชาติ(ฉบับที่ 4 )ฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสาธารณะ และขอขอบคุณมาลวงหนาถึงความเขาใจใน
ปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่คนไรสัญชาติตองเผชิญในการดํารงชีวิต
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักกฎหมาย โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
สําเนาถึง:
1. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
2. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
3. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
4. อธิบดีกรมการปกครอง
5. ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
6. ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
หมายเหตุติดตอ

ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล 083 134-3276, อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร 081 805-2132
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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. ๑๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
เรื่อง ขอหารือและขอใหชี้แจงกรณีการปฏิเสธสิทธิในการเขาถึงหลักประกันสุขภาพถวนหนาของ
นางสาวมึดา นาวานาถ
เรียน ๑) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย
๒) เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
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
เนื่องดวยเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
ชวยเหลือดานกฎหมายจากนางสาวมึดา นาวานาถ
นางสาวมึดาไดไปติดตอโรงพยาบาลสบเมย อําเภอสบเมย จังหวัดแมอองสอน ซึ่งไดปฏิเสธสิทธิใน
การเขาถึงหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือการมีบัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนาของนางสาวมึดา
โดยใหเหตุ ผลกับ นางสาวมึ ดาว า “ทะเบียนบานนั้นเปนทะเบียนบานชั่ วคราว และเลขประจํ าตัว
ประชาชน ๑๓ หลักนั้น ขึ้นตนดวยเลข ๘ ซึ่งหมายถึงบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย ทําใหไมสามารถมีบัตร
ได” นั้น ทางโครงการฯและองคกรเครือขาย เห็นวาความเขาใจดังกลาวไมถูกตอง คลาดเคลื่อน จึง
เรียนมาเพื่อขอหารือขอกฎหมายและความเห็นทางกฎหมาย ดังตอไปนี้ รวมถึงขอใหทางผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสบเมย และเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ชี้แจงขอเท็จจริงตอกรณี
ดังกลาว
๑/๓
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๑. สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขเปนสิทธิมนุษยชน เปนสิทธิของบุคคลที่ไดรับการ
รับรองโดยมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ รวมถึงมาตรา ๘๐ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕0) และพระราชบัญญัติห ลัก ประกัน สุข ภาพแหง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ โดย
สาระสําคัญของสิทธิในหลักประกันสุขภาพถวนหนา ก็คือ เปนสิทธิของบุคคลที่จะไดรับบริการสุขภาพ
ที่มีมาตรฐานอยางเสมอหนา ดวยเกียรติศักดิ์ศรีที่เทาเทียมกัน ที่สําคัญไมใชบริการที่ตองมีการสมัคร
จึงจะไดรับ หากแตเปนสิทธิตามกฎหมายของบุคคล
สิทธิของบุคคลดังกลาว ผูกพันหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีหนาที่ตองเคารพและรับรอง
โดยการใชอํานาจของหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเปนไปโดยคํานึงถึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพ (มาตรา ๒๖, ๒๗ และมาตรา ๔ แหงรัฐธรรมนูญฯ) และโดยเสมอภาค (มาตรา ๓๐ แหง
รัฐธรรมนูญฯ)
๒. ในทางปฏิ บั ติ บุ คคลซึ่ งเป นผู ทรงสิ ทธิ ในหลั กประกั นสุ ขภาพจะได รั บการออกบั ตร
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ภายหลังการขึ้นทะเบียน (ขอ ๑๓ และ ๑๔ แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔) โดยขั้นตอนนี้ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบอาจสํารวจและขึ้นทะเบียน
หรือบุคคลอาจไปยื่นคําขอขึ้นทะเบียน ณ หนวยงานหรือหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผูมี
สิทธิมีชื่ออยูตามทะเบียนบาน
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 แหงอนุสัญ ญาสิ ทธิเด็ ก ค.ศ. ๑๙๘๙ รวมถึงข อ ๒๕ (๑) ปฏิญญาสากลวา ดวยสิทธิ
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 ขึ้นตนดวยเลข ๘ ใหแกนางสาวมึดา และนางสาวมึดาไดดําเนินการเพื่อเพิ่มชื่อ
และรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) และไดรับการถายบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อใชเปน
เอกสารแสดงตนวาเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑
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๕. ภายใตกฎหมายทั้งในระดับรัฐธรรมนูญ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมาย
ลําดับรอง รวมถึงกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ทางโครงการฯและองคกรเครือขายมี
ความเห็นวา หากโรงพยาบาลสบเมยมีฐานะเปนหนวยงานบริการดานการลงทะเบียนและทําบัตร
หลักประกันสุขภาพถวนหนา หากทางโรงพยาบาลปฏิเสธการดําเนินการเพื่อออกบัตรหลักประกัน
สุ ข ภาพถ ว นหน า ให แ ก น างสาวมึ ด านั้ น อาจหมายถึ ง การกระทํ า ที่ ขั ด ต อ มาตรา ๕๑-๕๒ แห ง
รัฐธรรมนูญฯ รวมถึงหลักความเสมอภาค (มาตรา ๓๐ แหงรัฐธรรมนูญฯ) ขัดตอกฎหมายวาดวย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กฎหมายลําดับรอง กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของทุกฉบับ อันอาจ
นําไปสูการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองของโรงพยาบาลสบเมยใน
เบื้องตน คือการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับขั้นตอนในการออกคําสั่งทางปกครอง (มาตรา ๒๙, ๓๐
และ ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙), การไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บ ขอบอํ า นาจในการออกคํ า สั่ ง ทางปกครอง รวมถึ ง การกระทํ า ทางปกครองที่ ไ ม ช อบด ว ย
กฎหมาย ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว หรือมีลักษณะการ
เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒)
ทางโครงการฯ และองคกรเครือขาย จึงเรียนมาเพื่อขอคําชี้แจงตอกรณีดังกลาว ดวยหวัง
เปนอยางยิ่งวา ทางโรงพยาบาลสบเมยและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในฐานะหนวยงาน
ทางปกครองดานสาธารณสุขจะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวเพื่อคุมครองและรับรองสิทธิใน
หลักประกันสุขภาพถวนหนาของบุคคลผูมีสัญชาติไทย ตามมาตรา ๒๓ แหงกฎหมายสัญชาติฉบับ
ใหม
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักวิชาการดานนิตศิ าสตรและทนายความ
โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
สําเนาถึง:
๑. นายกรัฐมนตรี
๒. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๓. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
๔. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
๕. ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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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
เรื่อง ขอใหมีการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อการดําเนินการตามกฎหมาย
เรียน นายกรัฐมนตรี
อางถึง ๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
๒) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
๓) อนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่รัฐไทยเปนภาคี (กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง, กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม,
กติการะหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ, อนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ สตรี ทุ ก รู ป แบบ, อนุ สั ญ ญาสิ ท ธิ เ ด็ ก และปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชน)
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
โดยใหเหตุ ผลกับ นางสาวมึ ดาวา “ทะเบียนบานนั้นเปนทะเบียนบานชั่วคราว และเลขประจํ าตัว
ประชาชน ๑๓ หลักนั้น ขึ้นตนดวยเลข ๘ ซึ่งหมายถึงบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย ทําใหไมสามารถมีบัตร
ได” นั้น
ทางโครงการฯ และองคกรเครือขาย เห็นวาความเขาใจดังกลาวไมถูกตอง คลาดเคลื่อน จึง
เรียนมาเพื่อหารือขอกฎหมายและขอใหทางทานนายกรัฐมนตรีสั่งการใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริง
เพื่อการดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
๑/๓
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๑. สิท ธิ ใ นการรั บ บริ ก ารสาธารณสุข เป น สิ ท ธิม นุษ ยชน เป น สิท ธิ ของบุ ค คลที่ ไ ด รั บ การ
รับรองโดยมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ รวมถึงมาตรา ๘๐ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕0) และพระราชบัญญัติห ลัก ประกัน สุข ภาพแหง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ โดย
สาระสําคัญของสิทธิในหลักประกันสุขภาพถวนหนา ก็คือ เปนสิทธิของบุคคลที่จะไดรับบริการสุขภาพ
ที่มีมาตรฐานอยางเสมอหนา ดวยเกียรติศักดิ์ศรีที่เทาเทียมกัน ที่สําคัญไมใชบริการที่ตองมีการสมัคร
จึงจะไดรับ หากแตเปนสิทธิตามกฎหมายของบุคคล
สิทธิของบุคคลดังกลาว ผูกพันหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีหนาที่ตองเคารพและรับรอง
โดยการใชอํานาจของหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเปนไปโดยคํานึงถึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพ (มาตรา ๒๖, ๒๗ และมาตรา ๔ แหงรัฐธรรมนูญฯ) และโดยเสมอภาค (มาตรา ๓๐ แหง
รัฐธรรมนูญฯ)
๒. ในทางปฏิ บั ติ บุ คคลซึ่ งเป นผู ทรงสิ ทธิ ในหลั กประกั นสุ ขภาพจะได รั บการออกบั ตร
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ภายหลังการขึ้นทะเบียน (ขอ ๑๓ และ ๑๔ แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔) โดยขั้นตอนนี้ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบอาจสํารวจและขึ้นทะเบียน
หรือบุคคลอาจไปยื่นคําขอขึ้นทะเบียน ณ หนวยงานหรือหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผูมี
สิทธิมีชื่ออยูตามทะเบียนบาน
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 แหงอนุ สัญ ญาสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ รวมถึงขอ ๒๕ (๑) ปฏิญญาสากลวา ดวยสิทธิ
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 ขึ้นตนดวยเลข ๘ ใหแกนางสาวมึดา และนางสาวมึดาไดดําเนินการเพื่อเพิ่มชื่อ
และรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) และไดรับการถายบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อใชเปน
เอกสารแสดงตนวาเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑
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๕. ภายใตกฎหมายทั้งในระดับรัฐธรรมนูญ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมาย
ลําดับรอง รวมถึงกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ทางโครงการฯและองคกรเครือขายมี
ความเห็นวา หากโรงพยาบาลสบเมยมีฐานะเปนหนวยงานบริการดานการลงทะเบียนและทําบัตร
หลักประกันสุขภาพถวนหนา หากทางโรงพยาบาลปฏิเสธการดําเนินการเพื่อออกบัตรหลักประกัน
สุ ข ภาพถ ว นหน า ให แ ก น างสาวมึ ด านั้ น อาจหมายถึ ง การกระทํ า ที่ ขั ด ต อ มาตรา ๕๑-๕๒ แห ง
รัฐธรรมนูญฯ รวมถึงหลักความเสมอภาค (มาตรา ๓๐ แหงรัฐธรรมนูญฯ) ขัดตอกฎหมายวาดวย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กฎหมายลําดับรอง กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของทุกฉบับ อันอาจ
นําไปสูการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองของโรงพยาบาลสบเมยใน
เบื้องตน คือการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับขั้นตอนในการออกคําสั่งทางปกครอง (มาตรา ๒๙, ๓๐
และ ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙), การไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บ ขอบอํ า นาจในการออกคํ า สั่ ง ทางปกครอง รวมถึ ง การกระทํ า ทางปกครองที่ ไ ม ช อบด ว ย
กฎหมาย ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว หรือมีลักษณะการ
เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒)
อนึ่ง เนื่องจากการมีสัญชาติไทยโดยผลของมาตรา ๒๓ แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหมนั้น
จะสงผลใหบุคคลที่เคยไดรับผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ กลับคืนมีสัญชาติไทย
ร ว มหลายแสนคน ทางโครงการฯ และองค ก รเครื อ ข า ยจึ ง มี ข อ ห ว งใยว า มี ค วามเป น ไปได ที่ ว า
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับนางสาวมึดา อาจเกิดซ้ํากับบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยผลของมาตรา ๒๓ คน
อื่นๆ ดังนั้น เพื่อคุมครองและรับรองสิทธิในหลักประกันสุขภาพถวนหนาของบุคคลผูมีสัญชาติไทย
ตามมาตรา ๒๓ แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหม ทางโครงการฯ และองคกรเครือขายจึงเรียนมาเพื่อ
ขอใหทานนายกรัฐมนตรี สั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อใหเกิด
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตอไป
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักวิชาการดานนิตศิ าสตรและทนายความ
โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
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สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch)
รวมกับองคกรเครือขายคือ โครงการแสวงหาองคความรูในการบังคับใช
กฎหมายใหม เ พื่ อ แก ป ญ หาความไร รั ฐ และไร สั ญ ชาติ ข องมนุ ษ ย ใ น
สังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการรองขอความ
ชวยเหลือดานกฎหมายจากนางสาวฟองจันทร สุขเสนห เนื่องดวยนางสาวฟอง
จันทรไดไปตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่สํานักงานเขตจตุจักร แตทาง
เจาหนาที่ไดชี้แจงวา “ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองมีชื่อในทะเบียนบานไมต่ํากวา
หนึ่งปกอนวันเลือกตั้ง” ดังนั้น กรณีของนางสาวฟองจันทร ซึ่งเพิ่งจะไดรับการ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน ท.ร.๑๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงไมอาจใช
สิทธิเลือกตั้งได
ทางโครงการฯและองค ก รเครื อ ข า ย จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ขอให ท าง
คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและชี้แจงตอกรณี
ดังกลาว โดยทางโครงการฯและองคกรเครือขาย เห็นวาความเขาใจของเขต
จตุจักรอาจมีความคลาดเคลื่อน ไมถูกตอง และขอเรียนขอหารือ ขอกฎหมาย
และความเห็นทางกฎหมาย ดังตอไปนี้
๑. สืบเนื่องจากการบังคับใชมาตรา ๒๓ แหงพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.
๒๕๐๘ ฉบับแก ไ ขเพิ่ มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งส งผลใหบุค คลผูไ ดรับ
ผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ (มีผลบังคับใช เมื่อวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๑๕) กลาวคือถูกถอนและไมไดสัญชาติไทยนั้น ใหมีสัญชาติไทย
นับตั้งแตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดยจะตองดําเนินการยื่นคํารองขอเพิ่ม
ชื่ อ และรายการบุ ค คลในทะเบี ย นบ า น ท.ร. ๑๔ และถ า ยบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชนคนไทย
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นางสาวฟองจันทร สุขเสนห ซึ่งเปนบุคคลเปาหมายของมาตรา ๒๓ จึงมีสถานะบุคคล
เปนผูมีสัญชาติไทยนับแตวันที่กฎหมายมีผลบังคับใชและไดดําเนินการยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อฯ ตอเขต
จตุจักร และไดรับการถายบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ผานมา โดยกอน
หนาที่นางสาวฟองจันทรจะดําเนินการตามมาตรา ๒๓ นางสาวฟองจันทรเปนบุคคลที่มีชื่อในทะเบียน
บาน ท.ร.๑๓ ในเขตจตุจักรมาตั้งแตป ๒๕๔๘
๒. รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย ฉบั บ ป ๒๕๕๐ ได กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ผู มี สิ ท ธิ
เลือกตั้งไวใน มาตรา ๙๙ คือ (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตอง
ไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของป
ที่มีการเลือกตั้ง และ (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับถึงวันเลือกตั้ง
โดยสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ยอมไดรับความ
คุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ
โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง (มาตรา ๒๗ แหง
รัฐธรรมนูญฯ)
๓. ประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิการเลือกตั้งของนางสาวฟองจันทรคือ “การมี
ชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง”
ประเด็นนี้ สํานักทะเบียนกลางไดเคยทําหนังสือหารือตอสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) และสํานักงานกกต. ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวในการประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๔๙ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ และมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานกกต. เสนอวา “หากขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนบุคคลสัญชาติไทย (ซึ่งมิใชกรณีการไดสัญชาติไทยโดย
การแปลงสัญชาติ) มีอ ายุไ มต่ํา กวา ๑๘ ปบ ริบูรณใ นวัน ที่ ๑มกราคมของปที่มีการเลือ กตั้ง และ
มีชื่อ อยูใ นทะเบีย นบา น ท.ร.๑๓ รวมกับ ท.ร. ๑๔ ในเขตเลือกตั้งเดียวกันเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นสามารถเพิ่มชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติดังกลาวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งได จึงขอใหสํานักทะเบียนจังหวัดและสํานัก
ทะเบียนกรุงเทพ-มหานครแจงสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถิ่นทุกแหงในเขตพื้นที่
รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติ..”(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 นางสาวฟองจันทรมีสถานะบุคคลเปนผู
มีสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายคือมาตรา ๒๓ แหงพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ฉบับแกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมิใชเปนกรณีการไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติแตอยางใด ดังนั้น
นางสาวฟองจันทรจึงเปน”ผูทรงสิทธิ”หรือ“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” ทั้งตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้ง รวมถึงตามการตีความของสํานักงานกกต.
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๕. นอกจากนี้ สิทธิการเลือกตั้งของนางสาวฟองจันทร ยังไดรับการรับรองและผูกพันรัฐ
ไทยในฐานะรัฐภาคีตามขอ ๓ และขอ ๒๕ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ.๑๙๖๙ และขอ ๗ และขอ ๒๑แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.๑๙๔๘
๖. ภายใตกฎหมายทั้งในระดับรัฐธรรมนูญ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมาย
ลําดับรอง รวมถึงกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ทางโครงการฯและองคกรเครือขาย มี
ความเห็นวา การที่เขตจตุจักรปฏิเสธสิทธิทางการเมืองของนางสาวฟองจันทร เปนการกระทําที่ขัดตอ
มาตรา ๙๙ รวมถึงหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๗ แหงรัฐธรรมนูญฯ อันอาจ
นําไปสูการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองของเขตจตุจักร
อนึ่ง เนื่องจากการมีสัญชาติไทยโดยผลของมาตรา ๒๓ แหงกฎหมายสัญชาติฉบับใหมนั้น
จะสงผลใหบุคคลที่เคยไดรับผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ กลับคืนมีสัญชาติไทย
รวมหลายแสนคน ทางโครงการฯ จึงมีขอหวงใยวา มีความเปนไปไดที่วาเหตุการณที่เกิดขึ้นกับนางสาว
ฟองจันทร อาจเกิดซ้ํากับบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยผลของมาตรา ๒๓ คนอื่นๆ ดังนั้น เพื่อคุมครอง
และรับรองสิทธิทางการเมือง สิทธิในการเลือกตั้งของบุคคลผูมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แหง
กฎหมายสัญชาติฉบับใหม ทางโครงการฯ และองคกรเครือขายจึงเรียนมาเพื่อขอใหทางหนวยงานของ
ทานดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและสั่งการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักกฎหมาย
โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
สําเนาถึง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการเขตจตุจักร
อธิบดีกรมการปกครอง
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ที่ ฝสร. ๒/๒๕๕๒
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒
เรื่อง

โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
(Stateless Watch)
341/23 ซอยจรัลสนิทวงศ 31/1

ถนนจรัลสนิทวงศ
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย
กรุงเทพฯ 10700
โทร./โทรสาร (66) 2 -866-5494
statelesswatch@gmail.com

ขอใหชี้แจงและขอหารือทางกฎหมายกรณีการปฏิเสธ
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
สิ่งที่สงมาดวย หนังสือ มท ๐๓๐๙๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙
สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch)
รวมกับ องคกรเครือขายคือ โครงการแสวงหาองคความรูใ นการบังคับใช
กฎหมายใหม เ พื่ อ แก ป ญ หาความไร รั ฐ และไร สั ญ ชาติ ข องมนุ ษ ย ใ น
สังคมไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการรองขอความ
ชวยเหลือดานกฎหมายจากนางสาวฟองจันทร สุขเสนห เนื่องดวยนางสาวฟอง
จันทรไดไปตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่สํานักงานเขตจตุจักร แตทาง
เจาหนาที่ไดชี้แจงวา “ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองมีชื่อในทะเบียนบานไมต่ํากวา
หนึ่งปกอนวันเลือกตั้ง” ดังนั้น กรณีของนางสาวฟองจันทร ซึ่งเพิ่งจะไดรับการ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน ท.ร.๑๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงไมอาจใช
สิทธิเลือกตั้งได
ทางโครงการฯและองคกรเครือขาย จึงเรียนมาเพื่อขอใหทางเขต
จตุจักรดําเนินการชี้แจงขอเท็จจริงตอกรณีดังกลาวเห็น โดยทางโครงการฯและ
องคกรเครือขาย เห็นวาความเขาใจของเขตจตุจักรอาจมีความคลาดเคลื่อน ไม
ถู ก ต อ ง และขอเรี ย นข อ หารื อ ข อ กฎหมายและความเห็ น ทางกฎหมาย
ดังตอไปนี้
๗. สืบเนื่องจากการบังคับใชมาตรา ๒๓ แหงพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.
๒๕๐๘ ฉบั บแก ไ ขเพิ่มเติ ม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งส งผลใหบุค คลผูไ ด รับ
ผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ (มีผลบังคับใช เมื่อวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๑๕) กลาวคือถูกถอนและไมไดสัญชาติไทยนั้น ใหมีสัญชาติไทย
นับตั้งแตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดยจะตองดําเนินการยื่นคํารองขอเพิ่ม
ชื่ อ และรายการบุ ค คลในทะเบี ย นบ า น ท.ร. ๑๔ และถ า ยบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชนคนไทย
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นางสาวฟองจันทร สุขเสนห ซึ่งเปนบุคคลเปาหมายของมาตรา ๒๓ จึงมีสถานะบุคคล
เปนผูมีสัญชาติไทยนับแตวันที่กฎหมายมีผลบังคับใชและไดดําเนินการยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อฯ ตอเขต
จตุจักร และไดรับการถายบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ผานมา โดยกอน
หนาที่นางสาวฟองจันทรจะดําเนินการตามมาตรา ๒๓ นางสาวฟองจันทรเปนบุคคลที่มีชื่อในทะเบียน
บาน ท.ร.๑๓ ในเขตจตุจักรมาตั้งแตป ๒๕๔๘
๘. รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย ฉบั บ ป ๒๕๕๐ ได กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ผู มี สิ ท ธิ
เลือกตั้งไวใน มาตรา ๙๙ คือ (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตอง
ไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของป
ที่มีการเลือกตั้ง และ (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับถึงวันเลือกตั้ง
โดยสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ยอมไดรับความ
คุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ
โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง (มาตรา ๒๗ แหง
รัฐธรรมนูญฯ)
๙. ประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิการเลือกตั้งของนางสาวฟองจันทรคือ “การมี
ชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง”
ประเด็นนี้ สํานักทะเบียนกลางไดเคยทําหนังสือหารือตอสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) และสํานักงานกกต. ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวในการประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๔๙ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ และมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานกกต. เสนอวา “หากขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนบุคคลสัญชาติไทย (ซึ่งมิใชกรณีการไดสัญชาติไทยโดย
การแปลงสัญชาติ) มีอ ายุไ มต่ํา กวา ๑๘ ปบ ริบูรณใ นวัน ที่ ๑มกราคมของปที่มีการเลือ กตั้ง และ
มีชื่อ อยูใ นทะเบีย นบา น ท.ร.๑๓ รวมกับ ท.ร. ๑๔ ในเขตเลือกตั้งเดียวกันเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นสามารถเพิ่มชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติดังกลาวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งได จึงขอใหสํานักทะเบียนจังหวัดและสํานัก
ทะเบียนกรุงเทพ-มหานครแจงสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนทองถิ่นทุกแหงในเขตพื้นที่
รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติ..”(หนังสือ มท ๐๓๐๙๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙) ดังนั้น
ทะเบียนบานในที่นี้ จึงหมายถึงทะเบียนบานทั้งประเภท ท.ร.๑๓ และ ท.ร.๑๔
๑๐. จากประเด็นขอกฎหมายและหนังสือตอบขอหารือโดยสํานักงานกกต. ขางตน เมื่อ
นํามาปรับกับขอเท็จจริงในกรณีของนางสาวฟองจันทร จะเห็นไดวานางสาวฟองจันทรเปนบุคคลที่ไม
สามารถมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน ในขณะที่เกิด เนื่องเพราะผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๓๓๗ อยางไรก็ดี นับจากวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ นางสาวฟองจันทรมีสถานะบุคคลเปนผู
มีสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายคือมาตรา ๒๓ แหงพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ฉบับแกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมิใชเปนกรณีการไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติแตอยางใด ดังนั้น
นางสาวฟองจันทรจึงเปน”ผูทรงสิทธิ”หรือ“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” ทั้งตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้ง รวมถึงตามการตีความของสํานักงานกกต.
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๑๑. นอกจากนี้ สิทธิการเลือกตั้งของนางสาวฟองจันทร ยังไดรับการรับรองและผูกพัน
รัฐไทยในฐานะรัฐภาคีตามขอ ๓ และขอ ๒๕ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ.๑๙๖๙ และขอ ๗ และขอ ๒๑แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.๑๙๔๘
๑๒. ภายใต ก ฎหมายทั้ ง ในระดั บ รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ และ
กฎหมายลําดับรอง รวมถึงกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ทางโครงการฯและองคกร
เครือขาย มีความเห็นวา การที่เขตจตุจักปฏิเสธสิทธิทางการเมืองของนางสาวฟองจันทร เปนการ
กระทํ า ที่ ขั ด ต อ มาตรา ๙๙ รวมถึ ง หลั ก ความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๗ แห ง
รัฐธรรมนูญฯ อันอาจนําไปสูการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองของเขต
จตุจักร
ทางโครงการฯและองคกรเครือขาย จึงเรียนมาเพื่อขอคําชี้แจงตอกรณีดังกลาว ดวยหวังเปน
อยางยิ่งวา เขตจตุจักรในฐานะหนวยงานทางปกครองจะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวเพื่อ
คุมครองและรับรองสิทธิทางการเมืองของบุคคลผูมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แหงกฎหมายสัญชาติ
ฉบับใหม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักกฎหมาย
โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ

สําเนาถึง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อธิบดีกรมการปกครอง
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ที่ฝสร.๓/๒๕๕๒
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒

เรื่อง

โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
๓๔๑/๒๓ ซ.จรัลสนิทวงศ ๓๑/๑
ถ.จรัลสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรสาร (๖๖) ๒-๘๖๖-๕๔๙๔
Stateless Watch
341/23
Soi Jarunsanitwong 31/1
Jarunsanitwong Rd.,
Bangkhunsri Sub-District
Bangkoknoi District
Bangkok 10700
Tel-Fax. (66) 2 -866-5494
statelesswatch@gmail.com

ขอใหชี้แจงความคืบหนาและขอหารือทางกฎหมาย
ประเด็นความลาชาในการพิจารณาคําขอลงรายการสัญชาติไทย
ของผูมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ฉบับแกไข เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑
กรณีของพระวันวิวาห อภิญญาโณ
เรียน นายอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

สืบเนื่องจาก โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch)
ร ว มกั บ องค ก รเครื อ ข า ยคื อ โครงการแสวงหาองค ค วามรู ใ นการบั ง คั บ ใช
กฎหมายใหมเพื่อแกปญหาความไรรัฐและไรสัญชาติของมนุษยในสังคมไทย
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการรองขอความชวยเหลือ
ดานกฎหมายจากพระวันวิวาห อภิญญาโณ เนื่องดวยอาจมีความเปนไปไดวามี
การปฏิบัติหนาที่ลาชาโดยสํานักทะเบียนอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ในการพิจารณาคําขอรายการสัญชาติไทยของผูมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓
แหงพระราชบัญ ญั ติสัญ ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ฉบับ แกไขเพิ่ มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๕๑
ทางโครงการฯ และองคกรเครือขา ย จึ งเรียนมาเพื่อขอใหทางสํา นัก
ทะเบียนอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ดําเนินการชี้แจงขอเท็จจริงตอ
กรณีดังกลาว พรอมกันนี้ โครงการฯและองคกรเครือขายขอเรียนขอหารือ ขอ
กฎหมายและความเห็นทางกฎหมายตอกรณีของพระวันวิวาห ดังตอไปนี้
๑.เรียนขอใหสํานักทะเบียนอําเภอเมืองชี้แจงถึงเหตุผลที่ทางอําเภอ
เรี ย กให พ ระวั น วิ ว าห หรื อ ผู ยื่ น คํ า ขอฯ ต อ งยื่ น คํ า ขอลงรายการสั ญ ชาติ ต าม
มาตรา ๒๓ ถึง ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกในวันที่ ๔ มิถุนายน และวันที่ ๑๗ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับใดที่ถือไดวาเปนฉบับที่ทางอําเภอลงรับคําขอและลงรับ
เมื่อใด
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๒. ทางโครงการฯ ขอเรียนหารือวา การใชอํานาจหนาที่ของสํานักทะเบียนอําเภอหรือ
สํานักงานเขตโดยนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตตามมาตรา ๒๓ นั้นเปนอํานาจผูกพัน (Mandatory
Power) กลาวคือ เมื่อมีขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนดไวไดเกิดขึ้นแลว องคกร
ของรัฐฝายปกครอง ซึ่งในที่นี้คือ สํานักทะเบียนอําเภอเมืองจะตองออกคําสั่งทางปกครอง คือ คําสั่ง
อนุมัติหรือไมอนุมัติลงรายการสัญชาติไทย
ตามมาตรา ๒๓ และหนังสือสั่งการโดยกรมการปกครอง ไดกําหนดแนวทางการพิจารณา
ประเด็นขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบที่สํานักทะเบียนตองพิจารณาเพื่อการออกคําสั่งอนุมัติลง
รายการสัญชาติตามมาตรา ๒๓ นั้น มีเพียงวา บุคคลผูยื่นคําขอฯ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ทําให
บุคคลดังกลาวไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ หรือไม อันไดแกขอเท็จจริง ๓ ประเด็น คือ หนึ่งบุคคลผูยื่นคําขอฯ เปนบุคคลที่เกิดในประเทศไทยและเปนผูไดรับผลกระทบจากคําสั่งคณะปฏิวติ
ฉบับที่ ๓๓๗, สอง-มีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร และสาม-มีภูมิลําเนาหรือ
ถิ่นที่อยูเปนหลักแหลงอยูจริงติดตอกันในประเทศไทย และมีความประพฤติดีหรือทําคุณประโยชน
ใหแกสังคม (โปรดดูหนังสือสั่งการ มท.๐๓๐๙.๑/ว๑๕๘๗ ลว ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑) และการ
พิจารณาเพื่อมีคําสั่งอนุมัติหรือไมอนุมัตินั้น นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตจะตองดําเนินการใหเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
(โปรดดู ขอ ๔ หนังสือสั่งการ มท. ๐๓๐๙.๑/ว๑๕๘๗ ลว ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑)
ดังนั้น จึงเปนอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่นายอําเภอจะตองปฏิบัติหนาที่พิจารณาวาผู
ยื่นคําขอมีคุณสมบัติที่จะไดสัญชาติตามกฎหมายหรือไม หรือมีหนาที่จะตองออกคําสั่งทางปกครอง
อนุมัติหรือไมอนุมัติคําขอฯ ดังกลาว
๓. ผูยื่นคําขอฯ ไดติดตามความคืบหนาของการพิจารณาคําขอฯ มาอยางตอเนื่อง ทั้ง
โดยวาจาและลายลักษณอักษร โดยผูยื่นคําขอฯ ไดมีหนังสือทวงถามไปยังอําเภอเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๕๑ ทางอําเภอ โดยปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ๕) รักษาราชการแทนนายอําเภอเมือง
นครพนม ไดมีหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยชี้แจงใจความวา “..มีผูมายื่นคํา
รองขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๑ เปนจํานวนมาก ซึ่งการขอลงรายการดังกลาวเปนอํานาจเฉพาะตัวของนายอําเภอ ขณะนี้
อยูระหวางพิจารณา หากไดรับอนุมัติแลวจะแจงใหทราบตอไป” (ที่นพ. ๐๑๑๗/ทร.๒๐๐ ลว ๘
ธันวาคม ๒๕๕๑) อาจพิจารณาไดวาไมมีเหตุผล และอําเภอยังคงละเลยการปฏิบัติหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวปฏิบัติ
ที่กรมการปกครองกําหนดใหผูรักษาราชการแทนในลําดับแรกตามคําสั่งอําเภอเปนผูมีอํานาจพิจารณา
อนุมัติแทนได ในกรณีที่นายอําเภอไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๑๕
๒/๔
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วัน (ดู ขอ ๖ มท. ๐๓๐๙.๑/ว.๙๔๘๙ ลว. ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑) โดยพฤติการณดังกลาวนี้ ยอมเปน
เงื่อนไขใหผูยื่นคําขอฯ มีคุณสมบัติเปนผูมีอํานาจยื่นคําฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลปกครองมี
คําสั่งใหอําเภอเมืองปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด (มาตรา ๙ วรรค ๑ (๒), มาตรา
๔๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ และมาตรา ๗๒ (๒) แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙)
๔. ทางโครงการฯ และองคกรเครือขายขอเรียนวาสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผูมีสัญชาติ
ไทยซึ่งไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรนั้น โดยเฉพาะสิทธิในการเปนผูมีสัญชาติ
ไทย ซึ่งในทางปฏิบัติแลว บุคคลจะสามารถใชสอยสิทธิไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อไดรับการ
รับรองโดยกระบวนการทางทะเบียนราษฎร คือการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนราษฎรและ
ไดรับเอกสารแสดงตนวาเปนผูมีสัญชาติไทย ความลาชาในการใชสิทธิและเสรีภาพตามสถานะบุคคลที่
มี โดยมีเหตุผลมาจากการละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร อันนําไปสูการ
เสียโอกาสในดานตางๆ ของชีวิต รวมถึงนําไปสูการสิทธิและเสรีภาพที่ถูกละเมิดอันเนื่องมาจากความ
ลาชาในการไดรับรองวาเปนผูมีสัญชาติไทยโดยงานทะเบียนราษฎร ยอมอาจเปนเหตุแหงละเมิดใน
สิทธิเสรีภาพของผูยื่นคําขอฯ อันสามารถใชเปนเงื่อนไขในการฟองคดีตอศาลปกครองขอใหศาลสั่งให
ใชเงินชดเชยความเสียหาย (มาตรา ๗๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ)
อีกทั้งหากพบวาเปนการละเวนการปฎิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรื
อปฏิบติหรือละเวนการปฎิบัติหนาที่โดยทุจริต อาจเปนเหตุใหเกิดความรับผิดทางอาญา (ประมวล
กฎหมายอาญา ม.๑๕๗)
ทางโครงการฯและองคกรเครือขาย จึงเรียนมาเพื่อขอคําชี้แจงตอกรณีดังกลาว ดวยหวังเปน
อยางยิ่งวา อําเภอเมืองนครพนมในฐานะหนวยงานทางปกครองจะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนด
ไวเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายใหมเปนไปตามเจตนารมยอยางแทจริง รวมถึงเพื่อเปนการคุมครอง
และรับรองสิทธิทางการเมืองของบุคคลผูมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ และขอขอบคุณมาลวงหนาถึง
ความเขาใจในปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่คนไรรัฐ/ไรสัญชาติตองเผชิญในการดํารงชีวิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล )
นักกฎหมาย
โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
๓/๔
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สําเนาถึง
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
๒. ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมาย และแนวทางแกไขการไรสถานะและสิทธของ
บุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา
๓. ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ
๔. อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๕. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๖. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
๗. ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๔/๔

ภาคผนวก

สรุปผลความคืบหนา
ติดตามการบังคับใชกฎหมายใหม
- พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

ความคืบหนา

¾ ที่ ฝ สร.1/2551 ลงวั น ที่ 29 พ.ค. 2551/
ถึงนายอําเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม
กรณี ปฏิเสธการรับคํารองขอลงรายการสัญชาติ -นายวิชัย ผูรองเรียนไดรับการลงรายการสัญชาติ
ไทยในทะเบี ย นบ า น ตามมาตรา 23 แห ง ไทย เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
¾ ที่ ฝ สร.2/2551 ลงวั น ที่ 30 พ.ค. 2551 /
ถึงนายอําเภอเมือง จ.เชียงราย
กรณี ปฏิเสธการรับคํารองขอลงรายการสัญชาติ -มีการรับคํารองขอลงรายการสัญชาติไทย
ไ ท ย ใ น ท ะ เ บี ย น บ า น ม า ต ร า 2 3 แ ห ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
และการเรียกพยานหลักฐานเกินความจําเปน
¾ ที่ ฝ สร.3/2551 ลงวั น ที่ 18 มิ . ย. 2551 /
ถึงนายอ.คลองใหญ จ.ตราด
กรณี ปฏิเสธการรับคํารองขอลงรายการสัญชาติ -นายหมาเบิ้ม ผู รองเรี ย นได รับ การลงรายการ
ไ ท ย ใ น ท ะ เ บี ย น บ า น ม า ต ร า 2 3 แ ห ง สัญชาติไทย เมือ่ วันที่ 27 มิถุนายน 2551
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
และการเรียกพยานหลักฐานเกินความจําเปน
¾ ที่ ฝ สร.4/2551 ลงวั น ที่ 20 มิ . ย. 2551/
ถึงนายอําเภอแมอาย จ.เชียงใหม
กรณี การกําหนดใหผูยื่นคํารองขอลงรายการ -นางคําและด.ช.เอกชัย อินคํา ผูรองไดรับการลง
สัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23 แหง รายการสัญชาติไทยเรียบรอยแลว
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
กรอกขอมูลวาเปน “คนตางดาว”

ติดตามการบังคับใชกฎหมายใหม
- พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

ความคืบหนา

¾ ที่ ฝ สร.5/2551 ลงวั น ที่ 8 ก.ค. 2551 /
ถึงนายกเทศบาลเมืองนาน จ.นาน
กรณี การกําหนดใหผูยื่นคํารองขอลงรายการ -นายไรนาด ผู ร อ งเรี ย นได รั บ การลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบาน ตามมาตรา 23 แหง สัญชาติไทย เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2551
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
กรอกขอมูลวาเปน “คนตางดาว”
¾ ที่ ฝ สร.6/2551 ลงวั น ที่ 15 ก.ค. 2551 /
ถึงนายอําเภองาว จ.ลําปาง
กรณี ปฏิเสธการรับคํารองขอลงรายการสัญชาติ
ไทยในทะเบี ย นบ า น ตามมาตรา 23 แห ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
¾ ที่ ฝ สร.7/2551 ลงวั น ที่ 25 ก.ค. 2551 /
ถึงนายอําเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
กรณี ไมลงวันที่รับคํารองขอลงรายการสัญชาติ
ไทยในทะเบี ย นบ า น ตามมาตรา 23 แห ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551,
ไม ใ ห ผู ยื่ น คั ด สํ า เนาเอกสารคํ า ร อ งฯ ,การตั้ ง
คณะทํางานพิจารณาคํารองฯ, และใหนําพยาน
มาในวันยื่นคํารองฯ
¾ ที่ฝสร.11/2551 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2551 /
ถึงผอ.รพ.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน และ
เลขาธิการสปสช.
¾ ที่ฝสร.12/2551 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2551 /
ถึงนายกรัฐมนตรี
กรณี การปฏิเสธสิทธิในการเขาถึงหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาของบุคคลผูมีสัญชาติไทยตาม
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ (ฉบับที่
4) พ.ศ.2551

-อําเภองาวดําเนินการรับคํารองแลว

-นางสาวแอร ผู ร อ งเรี ย นได รั บ การลงรายการ
สัญชาติไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 แต
อําเภอสังขละบุรียังมีการตั้งกรรมการพิจารณาคํา
รองดังเชนเดิม

-วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ทางรพ.สบเมยไดแจง
ใหนางสาวมึดาไปทําบัตรหลักประกันสุขภาพถวน
หนาเรียบรอยแลว
-และวันนี้ 5 มกราคม 2552 รพ.สบเมยไดสง
หนังสือชี้แจงกลับมา

ติดตามการบังคับใชกฎหมายใหม
- พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

ความคืบหนา

¾ ที่ ฝ สร.1/2552 ลงวั น ที่ 9 ม.ค. 2552 /
ถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
¾ ที่ ฝ สร.2/2552 ลงวั น ที่ 9 ม.ค. 2552 /
ถึงผูอํานวยการเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
-เขตจตุจักรไดยอมรับวานางสาวฟองจันทร สุข
กรณี การปฏิเสธสิทธิทางการเมืองของบุคคลผูมี
เสนห เปนผูมสี ิทธิเลือกตั้งแตไมสามารถเพิ่มชื่อ
สัญชาติไทยตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
ในบัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิ เลือกตั้งได เนื่องจาก
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 กําหนดวา
“มาตรา 39 ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใด
เห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียน บานของตน
ไมมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้ง ใหแจง
เปนหนังสือตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทอง ถิ่นกอนวันเลือกตั้งไม
นอยกวาสิบวัน“
-เขต จตุจักร จึงใหนางสาวฟองจันทร เขียนใบคํา
รองขอเพิ่มชื่อและระบุเหตุผลที่นางสาวฟอง
จันทรมาเพิ่มชื่อลาชา และแนะนําใหมายื่นคํารอง
กรณีที่ไมไดมาใชสิทธิเลือกตั้งใน ภายหลังเพื่อ
ไมใหเสียสิทธิทางการเมืองอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
¾ ที่ ฝ สร.3/2552 ลงวั น ที่ 29 ม.ค. 2552 /
ถึงนายอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
กรณี ความลาชาในการพิจารณาคําขอลงรายการ -อยูระหวางติดตามความคืบหนา
สัญชาติไทยของผูมีสัญชาติไทยตามมาตรา 23
แห ง พ.ร.บ.สั ญ ชาติ พ .ศ. 2508 ฉบั บ แก ไ ข
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 กรณีของพระวัน
วิวาห อภิญญาโณ

SWIT
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนจิตรา สายสุนทร/อาจารยแหวว
จากนักวิชาการที่เชี่ยวชาญดานการคาระหวางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนถึงวันนี้ “อาจารยแหวว” คือคําเรียกจากลูกศิษย และคือนักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญดานสถานะบุคคลและสิ ทธิคนสําคัญคนหนึ่งที่ มีบทบาทในการใหค วามชวยเหลือ “คนไรรัฐ-ไร
สัญชาติ” ในประเทศไทย
เรคคอรดหลายหนากระดาษที่ระบุถึงผลงานและประสบการณงานทางวิชาการและการผลักดันใหเกิด
การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและนโยบายดานสถานะบุคคลและสิทธิ รวมถึงงานขับเคลื่อนทางสังคม กอนหนานี้
ไม กี่ ป ดํ า รงตํ า แหน ง อนุ ก รรมการด า นสิ ท ธิ ข องกลุ ม ชาติ พั น ธุ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ , อนุ
กรรมาธิการศึกษาหามาตรการในการแกไขปญหาเด็กไรสัญชาติ คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และ
ผูสูงอายุ วุฒิสภา (อดีต)รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการไรสถานะทาง
กฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย สภานิติบัญญัติแหงชาติ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพ.ร.บ.สัญชาติและการทะเบียนราษฎร ฯลฯ ตําแหนงที่ทําหนาที่อยางตอเนื่องนับแตป 2542 คือ
เปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติ และผูพลัดถิ่น สภา
ทนายความ ฯลฯ รวมถึงเปนที่ปรึกษา“อยางไมเปนทางการ” ใหกับโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
อาจารยแหววเรียกตัวเองวาเปน “แมทัพหลัง” ใหเหลาลูกศิษยในงานสถานะบุคคลและสิทธิ มีบทบาท
ตอแตละกาวสําคัญของประเด็นคนไรรัฐ ไรสัญชาติในสังคมไทย แรงผลักดันลาสุดของอาจารยแหวว คือการ
สรางและผลักดันใหเกิดแนวคิดใหมในการจําแนกกลุมคนที่มีปญหาสถานะบุคคลและการใหความชวยเหลือเพือ่
พัฒนาสถานะบุคคล เรียกสั้นๆวา “หาคูณหก”
อาจารยแหววเปรียบเทียบวา “นักกฎหมายก็ไมตางไปจากหมอ แตเปนหมอความที่ทําหนาที่รักษาคนไข
ที่มีปญหาโดยใชกฎหมายเปนเครื่องมือ ซึ่งกฎหมายจะกลายเปนเพียงแคกระดาษไรคา หากไมมีใครรูจักหยิบมัน
ใช”
อาจารยแหววใหการสนับสนุนอยางเขมแข็งทั้งในเชิงองคความรูและกําลังใจใหโครงการเฝาระวังสภาวะ
ไรรัฐพัฒนางานดานวิชาการและขยับสถานะองคกรขึ้นเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
หรือ SWIT (และเปนคนตั้งชื่อนี้)
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล/อาจารยเล็ก
ศิษยเกาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เริ่มตนงานพัฒนาองคความรูและใหความเห็นทาง
กฎหมายและสังคมศาสตรผานบทความตามหนาหนังสือพิมพตั้งแตสมัยเปน “นักกิจกรรม” ในมหาวิทยาลัย
เริ่มตนงานวิชาการในสถาบันการศึกษาโดยการเปนอาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเมื่อ 10
ปกอน เชี่ยวชาญในศาสตรดานนิติปรัชญา สนใจและใหการสนับสนุนงานดานใหความชวยเหลือดานกฎหมายตอ

ปญหาชาวบาน รวมถึงประเด็นปญหาสถานะบุคคลและสิทธิในพื้นที่ภาคเหนือในฐานะนักวิชาการจนถึงปจจุบัน
สามปที่ผานมาดํารงตําแหนงคณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปจจุบันดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

บุคลากร
ปนแกว อุนแกว/แกว
อยูในสายงานพัฒนามาตั้งแตเรียนจบ เรียนดานคณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตสนใจงาน
ดานการขีดเขียนและกลุมชาติพันธุ มีโอกาสในการทํางานดานสื่อในชวงระยะเวลาหนึ่งในหนังสือพิมพกระแส
หลัก และสื่อทางเลือก www.prachatai.com
กลับเขาสูการเปน “นักพัฒนาเอกชน” อีกครั้ง รวมกอตั้งโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless
Watch) ในตําแหนงผูประสานงาน ปจจุบันเปนผูประสานงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรั
(SWIT) และอีกเวทีในการเรียนรูในบทบาทอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชน
ชาติ ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติและผูพลัดถิ่น สภาทนายความ ระหวางการทํางานและเรียนรูประเด็นเรื่องคน
ไรรัฐไรสัญชาติ พรอมกับทํางานขีดเขียนตามโอกาสชีวิตอํานวย
ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล/ดาว
เกี่ยวพันกับงานดานสถานะบุคคลตั้งแตป 2542 จนถึงปจจุบันในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ (ป
2548) อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติและผูพลัดถิ่น สภาทนายความ,
เริ่มตนงานวิชาการดานสถานะบุคคลเมื่อครั้งเปนนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร ธรรมศาสตร และพัฒนา
งานวิทยานิพนธในหัวขอ “สิทธิในการไดรับเอกสารพิสูจนทราบตัวบุคคลของคนไรรัฐในรัฐไทย”
รวมกอตั้งโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ในตําแหนงนักกฎหมาย ปจจุบัน เปนนัก
กฎหมายประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT)
อดิศร เกิดมงคล/บอม
เชี่ยวชาญดานแรงงานขามชาติ ทํางานพัฒนาเอกชนในแวดวงของแรงงานขามชาติมากวาสิบป ซึ่งมี
บทบาทในการขีดเขียนและใหความเห็นผานเวทีตางๆ เพื่อสื่อสารความเขาใจตอสังคมอยางตอเนื่อง
เปนอนุกรรมการในอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไรสัญชาติและผูพลัดถิ่น สภาทนายความ,
ทํางานพารทไทมที่ International Rescues Committee (IRC) และเปนนักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมกอตั้งโครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ปจจุบันเปนนักวิจัยประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT)
อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร/มิว
เขาสูงานดานพัฒนาเอกชนโดยเปนอาสาสมัครนักกฎหมายของมูลนิธิอาสามัครเพื่อสังคม และเรียนรู
งานดานสถานะบุคคลกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาในระยะเวลารวมสองป

ปจจุบนั เปนเลขานุการและผูช วยทางวิชาการ รศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะ
นิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรืออาจารยแหวว ซึ่งยังทํางานเกี่ยวพันกับงานดานสถานะบุคคลและสิทธิ
อยางตอเนื่อง
กิตติวรญา รัตนมณี/ไหม
นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยูระหวางการทําวิทยานิพนธหัวขอ
“ราษฎรตางดาวในทะเบียนราษฎรไทย” และทําหนาที่เปนผูชวยทางวิชาการ รศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนะจิตรา
สายสุนทร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บงกช นภาอัมพร/เตือน
จากวันแรกที่ขอนัดพบกับ “อาจารยแหวว” เพื่อขอเขามาเปนผูชวยในการทํางานดานสถานะบุคคลของ
สาวนอยผอมบาง จนกาวเขาสูการเรียนรู ในบทบาทครูใหญ “โรงเรียนสําหรับคนไรรัฐคนไรสัญชาติ” สวนหนึ่ง
ของ “โครงการหองเรียน คลินิก และสํานักงานที่ปรึกษากฎหมายสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบ
ปญหาความไรรัฐไรสัญชาติในสังคมไทย (C-C-L)”
เปนผูประสานงานโครงการตอยอดคลินิกกฎหมายชาวบาน (ดานสถานะและสิทธิบุคคล) อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม, และผูประสานงาน คณะที่ปรึกษาในการจัดทํารายงานประเทศตามกติการะหวางวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR Country Report) ภายใตกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม พร อ มๆ กั บ เรี ย นปริ ญ ญาโท สาขาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการพั ฒ นาสั ง คม บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล และอยูระหวางการทําวิทยานิพนธ หัวขอ “Roles of International Organization on
Legal Personality and Rights Management for Stateless Person in Thailand”
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