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เอกสารการประชมุวิชาการ  

MONDAY MEETING  ครั้งที่ 3  
 “สทิธใินทรัพย์สนิ (RIGHT TO PROPERTY) ของ

คนไร้รัฐไร้สญัชาติ ศึกษากรณีสทิธทิางการเงินและ

การใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สญัชาติ” 
----------------------------------------------  

จดัโดย 
 

โครงการบางกอกคลินิกเพื่อการให้คําปรึกษาโครงการบางกอกคลินิกเพื่อการให้คําปรึกษากฎหมายกฎหมาย

ด้านสถานะและสิทธิของบุคคล ด้านสถานะและสิทธิของบุคคล   

ภายใต้กองทุนศาภายใต้กองทุนศาสสตราจารย์ คนึง ฦๅไชยตราจารย์ คนึง ฦๅไชย  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวัง สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวัง 

สภาวะไร้รัฐ (สภาวะไร้รัฐ (SSWWIITT))และและ    

SSttaannffoorrdd  HHAAAASS  CCeenntteerr  ffoorr  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee    

((SSttaannffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy))  
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) (ท่าพระจันทร์) 
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กําหนดการ 
การประชุมวิชาการ Monday Meeting ครั�งที�  3 

หวัขอ้ “สิทธิในทรพัยสิ์น (Right to property) ของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ 

ศึกษากรณีสิทธิทางการเงินและการใชบ้ริการธนาณติัของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ 

วันจันทร์ทีM  10 สงิหาคม 2552 เวลา 13.15-16.20 น. 
ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ทา่พระจันทร์) 

 
13.15-13.30 น. ลงทะเบียน 

 
13.30-13.40 น. กล่าวต้อนรับ และชี]แจงวัตถุประสงค์ โดย อาจารย์กติิวรญา รัตนมณี 

 
13.40-13.50 น. กล่าวเปิดการเสวนา 

โดย คุณสนีิ จักรธรานนท ์ผูอํ้านวยการมูลนิธิอโชกา 
 

13.50-14.10 น. 
 

นาํเสนอปัญหาสทิธทิางการเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และรายงาน
ความคืบหน้าในการดาํเนินการ  

โดย คุณกติติประภา จิวะสนัติการ 
คุณวิริยา วิจิตรวาทการ 
คุณชนปทนิ ไพบูลย์พลาย้อย 
คณะทํางานโครงการช่วยเหลือบุคคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติในการใชธุ้รกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบไปรษณียไ์ทย 
 

14.10-14.40 น. 
  

สิทธิในทรพัยส์ิน :แนวคิด และขอ้เสนอแนะในการรบัรองและคุม้ครองสิทธิ(ท่านละ
ประมาณ 15 นาท)ี 

โดย รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจิตรา สายสนุทร 
ผศ.ดร.สมเกยีรติ วรปัญญาอนันต์  
คณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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การเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  จัดโดยโครงการบางกอกคลีนิกเพืM อการให้คาํปรึกษาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล (ภายใต้
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14.40-15.10 น. 
 

แนวทางในการจดัการปัญหาการใชบ้ริการธนาณติัของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ 
(ท่านละประมาณ 10 นาท)ี 

1. นําเสนอแนวคิดในการเปิดบญัชีเงินฝาก ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
จากอาจารยจิ์รานุวฒัน ์ธญัญะเจริญ  
โดย   รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจิตรา สายสนุทร 

คณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
2. นําเสนอแนวคิดของส่วนการทะเบยีนราษฎร ว่าดว้ยสิทธิของบตัรประจําตวัคน

ซึ� งไม่มีสญัชาติไทยและบตัรประจําตวับุคคลที� ไม่มีสถานะทางทะเบียนกรณี
ใชเ้ป็นหลกัฐานประจําตวัในการทําธุรกรรม จากอาจารยวี์นสั สีสุข  
โดย   อาจารย์กติิวรญา รัตนมณี   

ผูช้่วยทางวชิาการ รศ.ดร.พนัธุทิ์พยฯ์ 
3. นําเสนอแนวคิดในการใหบ้ริการธนาณติั  

โดย   คุณสาํราญ  เดชอรุณ  
หวัหนา้งานบริการธนาณติัในประเทศและบริการตั/วแลกเงินไปรษณีย ์
 บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

4. นําเสนอแนวคิดจากสํานกังานสภาความมั�นคงแห่งชาติ 
โดย   คุณอาํนวย ทองอนันต์  

ผูแ้ทนสาํนกัความมั1นคงกิจการภายในประเทศ  
 

15.10-16.10 น. เปิดเวทแีลกเปลีM ยนความคิดเหน็ 
 

16.10-16.20 น. กล่าวปิดการเสวนา 
     โดย ผศ.ดร.สมเกยีรติ วรปัญญาอนันต์  

รองคณบดี คณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ดําเนินรายการโดย:  อาจารย์ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล 
ผูอํ้านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาเพื1 อเฝ้าระวงัสภาวะไรร้ฐั (SWIT) 
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2. 

เอกสารแนะนาํโครงการประชมุวิชาการ Monday Meeting ครั�งที�  3  
หัวข้อ “สทิธใินทรัพย์สนิ (Right to property) ของคนไร้รัฐไร้สญัชาติ  

ศึกษากรณีสทิธทิางการเงนิและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สญัชาติ 
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การประชุมวิชาการ Monday Meeting  ครั�งที�  31 

หวัขอ้ “สิทธิในทรพัยส์ิน (Right to property) ของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ 

ศึกษากรณีสิทธิทางการเงินและการใชบ้ริการธนาณติัของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ 

 

หลกัการและเหตุผล 

จนถึงปัจจุบัน ยังปรากฎว่ามีชาวไทยภเูขาจาํนวนไม่น้อยทีM ยังไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้มีสัญชาติ

ไทย รวมถึงยังไม่มีสัญชาติไทย หรือเป็นคนไร้สัญชาติ โดยสมาชิกในครอบครัวของคนกลุ่มนี] ส่วนหนึM งได้

อพยพเข้ามาทาํงานในเมืองเพืM อหาเลี]ยงครอบครัว และทาํให้เกดิความจาํเป็นต้องพึM งพาบริการระบบส่งเงิน

ของไปรษณีย์ เพืM อส่งเงินกลับไปยังครอบครัว 

อย่างไรกดี็ ระบบส่งเงินทีM เป็นอยู่กลับไม่เอื]อต่อการส่งเงินกลับบ้านของคนไร้สัญชาติกลุ่มดังกล่าว 

เพราะแม้ว่าพวกเขาจะถือบัตรประจําตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจําตัวบุคคลทีM ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน ซึM งออกโดยกรมการปกครอง แต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการระบบส่งเงินทีM ทีM ทาํการ

ไปรษณีย์บางสาขา ปัญหานี] ได้กลายเป็นช่องทางให้แก่ผู้แสวงหาผลประโยชน์ โดยคนไทยบางกลุ่มบางคน 

ทีM ทาํเสนอตัวเป็น “ตัวแทน” ไปรับเงินให้ โดยคิดค่าตอบแทนการดาํเนินการดังกล่าวในอัตราทีM สูง ส่งผล

ให้เกดิการเอารัดเอาเปรียบต่อกลุ่มชาวไทยภเูขาทีM ยังไร้สญัชาติ 

ปัญหาดังกล่าวเป็นทีM มาของ โครงการช่วยเหลือบุคคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติในการใชธุ้รกรรมทาง

การเงินผ่านระบบไปรษณียไ์ทย2 โดยนักศึกษาไทยทีM ไปศึกษาระดับปริญญาตรีทีM ต่างประเทศ ได้แก่ กติติ

ประภา จวิะสนัตกิาร และวริยิา วจิติรวาทการ แห่งStanford University, USA และชนปทนิ ไพบูลย์พลา

ย้อย จาก The University of Texas at Austin, USA โดยทั]งสามคน ได้พัฒนาโครงการดังกล่าวขึ]นด้วย

มุ่งหวังว่า ทีM จะสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย เพืM อผลักดันนโยบายอนุญาตให้ใช้บัตร

ประจําตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจําตัวบุคคลทีM ไม่มีสถานะทางทะเบียน แทนบัตรประจําตัว

ประชาชน ในการรับเงินผ่านระบบธนาณัติ  

                                                           
1
 โปรดดูเอกสารแนะนาํโครงการเสวนาวิชาการ Monday Meeting 
2
 โปรดดูเอกสารแนะนาํโครงการช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สญัชาติในการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ระบบไปรษณีย์ไทย 
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การเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  จัดโดยโครงการบางกอกคลีนิกเพืM อการให้คาํปรึกษาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล (ภายใต้
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ทางคณะทาํงาน Monday Meeting เหน็ว่า หัวข้อและประเดน็ดังกล่าวมีความน่าสนใจในเชิงการ

ตอบโจทย์ของสังคม (social need) จึงนํามาสู่การพัฒนาเป็นความร่วมมือและเป็นหัวข้อหนึM งของ 

Monday meeting ประจาํวันทีM  10 สงิหาคม 2552 

 

องคก์รรบัผดิชอบ 

• ประชาคมนักศึกษาปริญญาโทและเอกเพืM อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการประชากร 

• โครงการบางกอกคลีนิกเพืM อการให้คาํปรึกษาด้านสถานะและสทิธขิองบุคคล (BKK legal clinic) 

(ภายใต้กองทุนศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

• สถาบันวิจัยและพัฒนาเพืM อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT) 

•  Stanford HAAS Center for Public Service (Stanford University) 

 

เครือข่าย/ภาคี: ตน้เรื� อง 
• Stanford HAAS Center for Public Service (Summer Fellowship Program) 

 

ที�ปรึกษา 

• รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจิตรา สายสนุทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• คุณสินี จกัรธรานนท ์ 

• Mr. Jeffrey Hawthorne 

• Mr. Nicholas Hope  

• Mrs. Melanie Edwards 

• Mr. Patrick Windham 

• Mrs. Angini Kochar 

• Mrs. Therese Caouette 

• Mr. David Feingold 
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เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Monday Meeting  ครั]งทีM  3 หัวข้อ “สิทธิในทรัพย์สิน (Right to property) ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ศึกษากรณีสิทธิทาง

การเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  จัดโดยโครงการบางกอกคลีนิกเพืM อการให้คาํปรึกษาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล (ภายใต้

กองทุนศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), สถาบันวิจัยและพัฒนาเพืM อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT), Stanford HAAS 

Center for Public Service (Stanford University), วันจันทร์ทีM  10 สิงหาคม 2552 เวลา 13.15-16.20 น. ณ ห้องประชุม 221 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 

 

วตัถุประสงค ์
1. เพืM อนาํเสนอ และศึกษาแลกเปลีM ยนเรียนรู้ต่อข้อเทจ็จริง ข้อกฎหมายและนโยบายต่อระบบการ

ส่งเงินไปรษณีย์ทีM เป็นอยู่ 
2. เพืM อเป็นเวทีแลกเปลีM ยนถึงกฎหมายและนโยบายในประเดน็สิทธิในทรัพย์สินของคนไร้รัฐไร้

สญัชาติ 
3. เพืM อเป็นเวทร่ีวมกันระหว่างภาควิชาการและเครือข่าย/ภาคี ในการพัฒนาองค์ความรู้ทีM ชัดเจน 

ต่อประเดน็สทิธใินทรัพย์สนิของคนไร้รัฐไร้สญัชาติ อนัไปสู่การกาํหนดแนวทางในการขยายโอกาสให้คนไร้
รัฐไร้สญัชาติสามารถดาํเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบไปรษณีย์ไทยได้ 

4. เพืM อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการทาํงานระหว่างภาควิชาการ ภาคราชการ องค์กรพัฒนา
เอกชน และหน่วยงานทีM เกีM ยวข้องในการคุ้มครองสทิธดัิงกล่าว 

 

ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

 ประมาณ 20-25 คน อันประกอบด้วย (1) ภาควิชาการ (2) ภาคราชการ (3) ภาคองค์กร

พัฒนาเอกชน (4) ภาคสืM อสารมวลชน (5) ผู้สนใจทัMวไป 

 

สถานที� 

ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์) 

 

ผลที�คาดว่าจะไดร้บั 

 1. เกิดการแลกเปลีM ยน และร่วมเรียนรู้ถึงข้อเทจ็จริง ข้อกฎหมายในประเดน็สิทธิในทรัพย์สินของ
คนไร้รัฐไร้สญัชาติ ผ่านกรณีศึกษาดังกล่าว 
 2. สามารถนาํไปสู่การนาํองค์ความรู้ ความเข้าใจทีM ชัดเจนทีM เกิดขึ]น ไปต่อยอดในทางปฏบัิติ หรือ
การผลักดันขับเคลืM อนต่อโดยองค์กรเครือข่ายทั]งภาครัฐ ภาคเอกชนต่อไป   
 3. สามารถนาํไปสู่ข้อสรุปต่อแนวทางการแก้กฎ ระเบียบการของไปรษณีย์ไทยในการขยายโอกาส
ให้บุคคลไร้รัฐบุคคล ไร้สญัชาติ ซึM งรวมถึงกลุ่มชาวเขาในการใช้ระบบไปรษณีย์ไทยเพืM อทาํธุรกรรมการเงิน 
โดยโครงการพัฒนาระบบส่งเงินให้แก่ชาวไทยภเูขา ภายใต้ Stanford HAAS Center for Public Service 
(Summer Fellowship Program) ร่วมกบับริษัทไปรษณีย์ไทย จาํกดั ต่อไป 
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เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Monday Meeting  ครั]งทีM  3 หัวข้อ “สิทธิในทรัพย์สิน (Right to property) ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ศึกษากรณีสิทธิทาง

การเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  จัดโดยโครงการบางกอกคลีนิกเพืM อการให้คาํปรึกษาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล (ภายใต้

กองทุนศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), สถาบันวิจัยและพัฒนาเพืM อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT), Stanford HAAS 

Center for Public Service (Stanford University), วันจันทร์ทีM  10 สิงหาคม 2552 เวลา 13.15-16.20 น. ณ ห้องประชุม 221 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

เอกสารแนะนาํโครงการเสวนาวิชาการ Monday Meeting 
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เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Monday Meeting  ครั]งทีM  3 หัวข้อ “สิทธิในทรัพย์สิน (Right to property) ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ศึกษากรณีสิทธิทาง

การเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  จัดโดยโครงการบางกอกคลีนิกเพืM อการให้คาํปรึกษาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล (ภายใต้

กองทุนศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), สถาบันวิจัยและพัฒนาเพืM อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT), Stanford HAAS 

Center for Public Service (Stanford University), วันจันทร์ทีM  10 สิงหาคม 2552 เวลา 13.15-16.20 น. ณ ห้องประชุม 221 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 

 

 โครงการเสวนาวิชาการ Monday Meeting  

ว่าด้วยบคุคลที�มีปัญหาสถานะบคุคล  

แนวคิด 

จากแนวคิดจาก รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร รองศาสตราจารย์ประจําคณะ

นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการทีM จะสร้างประชาคมนักวิจัยสายนิติศาสตร์ทั]งในระดับดุษฎี

บัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต และระดับบัณฑิต ให้มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ จึงได้ผลักดันให้เกิดโครงการ

เสวนาวิชาการ Monday Meeting เพืM อเป็นการเปิดพื] นทีM การแลกเปลีM ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างจุดเชืM อม

ระหว่างนิติศาสตร์และสงัคม อาท ิการเงิน การค้าการลงทุน IT  เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

เนืM องจากคณะทาํงานตระหนักว่า ท่ามกลางสถานการณ์คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติทีM ปรากฏตัวอยู่ใน

สังคมไทย มีคําถามจํานวนหนึM ง ทั]งทีM เป็นคาํถามคล้ายๆ เดิมหรือคาํถามใหม่ๆ ทั]งจากตัวคนไร้รัฐไร้

สัญชาติเองและจากสังคมไทย ว่าสิทธิต่างๆ ของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาตินั]นมีอยู่จริงหรือไม่, มีอยู่อย่างไร, จะ

สามารถใช้หรือบังคับใช้สทิธดัิงกล่าวได้อย่างไร ฯลฯ 

คณะทาํงานฯ ในฐานะบุคคลและองค์กรทีM ทาํงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไร้รัฐไร้

สัญชาติ เราพบว่า ประเทศไทยมีความพยายามทีM จะดาํรงความเป็นนิติรัฐ (Legal State) และนิติธรรม 

(Rule of Law) กฎหมายและนโยบายทีM เป็นอยู่ (Positive law and policy) มีความมุ่งหมายแห่งการ

คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของบุคคลในฐานะมนุษย์คนหนึM ง เพืM อเอื] ออาํนวยให้มนุษย์คนหนึM งๆ 

สามารถพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพและไปให้ไกลเท่าทีM จะไปถึงการมีศักดิuศรีแห่งความเป็น

มนุษย์อย่างเตม็ภาคภูมิ เจตนารมณ์ดังกล่าวนี] ย่อมถูกปรับใช้กับบุคลทุกคน ไม่เว้นแม้แต่คนไร้รัฐ ไร้

สญัชาติ 

อย่างไรกดี็ คณะทาํงานฯ เหน็ว่า ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายนั]นจะเกิดขึ]นได้กต่็อเมืM อ

เกิดความรู้ความเข้าใจต่อข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมายรวมถึงนโยบายทีM เกีM ยวข้อง และใช้องค์ความรู้เป็นตัว

ขับเคลืM อน ผลักดันต่อไป พื]นทีM ทางวิชาการจึงนับว่าเป็นอกีหนึM งกลไกสาํคัญของการแลกเปลีM ยนความรู้ และ

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจทีM ชัดเจนใหม่ๆ ให้กับสังคมไทย อันเป็นทีM มาของเสวนาวิชาการในวันจันทร์ 

(Monday Meeting) 
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เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Monday Meeting  ครั]งทีM  3 หัวข้อ “สิทธิในทรัพย์สิน (Right to property) ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ศึกษากรณีสิทธิทาง

การเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  จัดโดยโครงการบางกอกคลีนิกเพืM อการให้คาํปรึกษาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล (ภายใต้

กองทุนศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), สถาบันวิจัยและพัฒนาเพืM อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT), Stanford HAAS 

Center for Public Service (Stanford University), วันจันทร์ทีM  10 สิงหาคม 2552 เวลา 13.15-16.20 น. ณ ห้องประชุม 221 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 

 

องคก์รรบัผดิชอบ 

• ประชาคมนักศึกษาปริญญาโทและเอกเพืM อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการประชากร 

• สถาบันวิจัยและพัฒนาเพืM อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT) 

• โครงการบางกอกคลีนิกเพืM อการให้คาํปรึกษาด้านสถานะและสทิธขิองบุคคล (BKK legal clinic) 

(ภายใต้กองทุนศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

คณะทาํงาน 

 

1.รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจิตรา สายสนุทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. อาจารย์ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล SWIT 

3. คุณปิM นแก้ว อุ่นแก้ว SWIT 

4. อาจารย์อจัฉรา สทุธสินุทรินทร์ บางกอกคลินิก 

5. อาจารย์กติิวรญา รัตนมณ ี บางกอกคลินิก 

6. อาจารย์บงกช นภาอมัพร บางกอกคลินิก 

 

วตัถุประสงค ์

1. เป็นพื] นทีM สาธารณะทางวิชาการขอการแลกเปลีM ยนความรู้ ความคิดเห็นต่อข้อเทจ็จริง ข้อ

กฎหมาย รวมถึงนโยบายทีM เกีM ยวข้องกบัสทิธขิองคนไร้รัฐไร้สญัชาติ 

2. เป็นพื]นทีM การทาํงานพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคองค์กร

พัฒนาเอกชน องค์กรอสิระ องค์กรวิชาชีพ สืM อมวลชน ฯลฯ รวมถึงคนไร้รัฐไร้สญัชาติผู้เป็นคนต้นเรืM อง 

 3. นําไปสู่การร่วมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ความเข้าใจทีM ชัดเจนต่อสิทธิคนไร้รัฐ ไร้

สญัชาติ 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

 เสวนาวิชาการในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ (Monday Meeting) 
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สถานที�  

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อาจมีการปรับเปลีM ยนตามความเหมาะสมของหัวข้อ) 

ผลที�คาดว่าจะไดร้บั 

 1. เกิดพื] นทีM ทางวิชาการทีM เครือข่าย/ภาคี ร่วมกันสร้างและพัมนาองค์ความรู้เกีM ยวกับสิทธิของคน

ไร้รัฐไร้สญัชาติ 

 2. การส่งต่อองค์ความรู้ทีM เกิดขึ]น ต่อภาคส่วนต่างๆ ทีM เกีM ยวข้อง รวมถึงสังคมไทย เพืM อการปรับ

ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจของสงัคมไทยต่อสทิธขิองคนไร้รัฐไร้สญัชาติ 
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4. 

เอกสารแนะนาํโครงการช่วยเหลือบุคคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติในการใช้

ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบไปรษณียไ์ทย 
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ในการใชธุ้รกรรมทางการเงินผ่านระบบไปรษณียไ์ทย 

 

หลกัการและเหตุผล 

 ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ทาํการสาํรวจทางทะเบียนกับบุคคลผู้ไร้สัญชาติไทยเป็นจาํนวนมาก และได้

บรรจุบุคคลเหล่านั]นลงในทะเบียนประวัติ ซึM งอนุญาตให้บุคคลเหล่านี] อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชัMวคราว 

เพืM อรอการพิสูจน์สัญชาติไทยต่อไป และได้ให้บัตรประจาํตนผู้ไร้สัญชาติไทยไว้เป็นหลักฐาน การทีM บุคคล

เหล่านี] ได้รับอนุญาตให้อาศัยในประเทศไทย โดยไม่มีสัญชาติใดๆ ทาํให้สิทธิหลายอย่างถูกละเลย 

โดยเฉพาะสทิธใินทรัพย์สนิ 

เนืM องจากการทาํธุรกรรมกับองค์กรต่างๆ เช่นไปรษณีย์ไทย ต้องอาศัยแสดงตนทีM น่าเชืM อถือ เช่น

บัตรประชาชน บุคคลผู้ไร้สัญชาติซึM งมีเพียงบัตรประจาํตัวผู้ไร้สัญชาติไทย จึงไม่สามารถทาํธุรกรรมเช่น 

การขอรับเงินจากธนาณัติได้ แม้ว่าการขอรับเงินจะเป็นสทิธมินุษยชน ว่าด้วยเรืM องการครอบครองทรัพย์สิน 

ตามทีM ระบุไว้ในข้อตกลง International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ทีM ประเทศไทย

ได้ทาํไว้กับสหประชาชาติ ความไม่เข้าใจในปัญหาเกีM ยวกับสิทธิของบุคคลไร้สัญชาติ ทาํให้ระเบียบของ

องค์กรทีM ออกมา ไม่ครอบคลุมสทิธขิองกลุ่มบุคคลดังกล่าว บุคคลไร้สัญชาติ จึงไม่สามารถใช้บริการส่งเงิน

จากไปรษณีย์ได้ และต้องอาศัยระบบส่งเงินผิดกฎหมาย ซึM งเกบ็ค่าบริการทีM ไม่เป็นธรรม ความผิดพลาดนี]

ต้องได้รับการแก้ไข เพืM อทีM บุคคลไร้สัญชาติเหล่านี]  จะได้รับสิทธิทีM พึงมีในการเป็นมนุษย์ และประเทศไทย

จะได้ไม่รับความเสยีหาย จากการถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงดังกล่าว 

 

วตัถุประสงค ์

1. สร้างความเข้าใจเกีM ยวกบัสถานการณ์ของปัญหาบุคคลไร้สญัชาติกบัไปรษณีย์ไทย 

2. สร้างความเข้าใจทีM ถูกต้องเกีM ยวกบัสทิธมินุษยชนกบัไปรษณีย์ไทย 

3. ผลักดันให้นโยบายของไปรษณีย์ไทยครอบคลุมสทิธขิองกลุ่มบุคคลไร้สญัชาติ 

 

 

 

 



หนา้ 14 

 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Monday Meeting  ครั]งทีM  3 หัวข้อ “สิทธิในทรัพย์สิน (Right to property) ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ศึกษากรณีสิทธิทาง

การเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  จัดโดยโครงการบางกอกคลีนิกเพืM อการให้คาํปรึกษาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล (ภายใต้
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ผลที�คาดว่าจะไดร้บั 

1. บุคคลไร้สญัชาติสามารถใช้บริการ รับ-ส่ง เงิน ในราคาทีM เป็นธรรมผ่านระบบธนาณัติได้ 

2. บุคคลไร้สัญชาติมีความเป็นอยู่ทีM ดีขึ] น จากการลดภาระรายจ่ายจากระบบ รับ-ส่ง เงินทีM ไม่เป็น

ธรรม 

3. นโยบายใหม่ทีM ครอบคลุมสิทธิของบุคคลไร้สัญชาติ ของไปรษณีย์ไทย สร้างความตระหนักให้กับ

องค์กรอืM นในสงัคม 

 

ขั�นตอนการดําเนนิงาน 

1. จากการสอบถามผู้ทีM มีประสบการณ์จากการทาํงานกับองค์กรอิสระทีM ทาํงานกับกลุ่มบุคคลไร้

สัญชาติ เช่น UNESCO, Stanford University for International Development ทาํให้ผู้ทาํ

โครงการตระหนักถึงปัญหา จึงยืM นขอทุน Hass Fellowship เพืM อดาํเนินโครงการ 

2. ติดต่อ คุณสินี จักรธานนท์ ผู้อาํนวยการมูลนิธิ อาโชก้า ผู้ทีM มีประสบการณ์กับการทาํงานกับชาว

ไทยภูเขา ซึM งส่วนมากไม่มีสัญชาติไทย ซึM งคุณสินีได้ติดต่อมูลนิธิกระจกเงาให้ผู้ทาํโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิM ม 

3. ติดต่อกระจกเงาซึM งมีสาํนักงานอยู่ในพื] นทีM ทีM มีปัญหาอยู่จริง ผู้ทาํโครงการได้ติดต่อเพืM อขอลงพื] นทีM

กับทางมูลนิธิเพืM อเกบ็ข้อมูล และสอบถามปัญหากับทางชาวบ้านในหมู่บ้าน และทางไปรษณีย์

ในพืM นทีM  

4. ติดต่อไปรษณีย์ไทย เพืM อแจ้งปัญหาให้ทราบ ซึM งไปรษณีย์ไทยให้ความร่วมมืออย่างมาก ทีM จะปรับ

นโยบายให้เอื]อกบักลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ โดยอนุญาตให้ใช้บัตรประจาํตัวผู้ไร้สัญชาติไทยแสดงตน

ได้ หากแต่ว่า ไปรษณีย์ต้องการเอกสารรับรองเพิM ม 

5. ติดต่อกรมการปกครอง เพืM อขอเอกสารรับรองว่าบัตรประจาํตัวผู้ไร้สัญชาติสามารถใช้เป็นบัตร

แสดงตนเพืM อใช้สทิธทิางการเงินได้ 

6. ผู้ทาํโครงการได้ติดต่ออาจารย์พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร และได้เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์ และ

นักศึกษาภาคนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึM งทีM ประชุมเหน็ควรว่า ควรจะมีการจัดประชุม

หารือ ทางวิชาการกับไปรษณีย์ไทย กรมการปกครอง และผู้เกีM ยวข้องอืM นๆ เพืM อทาํความเข้าใจ

เกีM ยวกบัสทิธขิองบุคคลไร้สญัชาติตามกฎหมาย 
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7. ประชุมหารือในวันจันทร์ทีM  10 สิงหาคม 2552 เพืM อสร้างความเข้าใจในเรืM องสิทธิของบุคคลไร้

สญัชาติ กบัทุกฝ่าย เพืM อทีM จะหาข้อสรุปการแก้กฏระเบียบทีM ถูกต้องต่อไป 

8. ลงพื]นทีM ประชาสมัพันธเ์มืM อการแก้กฏระเบียบสาํเรจ็ลุล่วง 

 

องคก์รรบัผดิชอบ 

Stanford HAAS Center for Public Service (HAAS Summer fellowship program) 

 

ที�ปรึกษาโครงการ 

รศ.ดร.พันธุท์พิย์  กาญจนะจิตรา สายสนุทร 
คุณสนีิ จักรธรานนท ์ 
Mr. Jeffrey Hawthorne 
Mr. Nicholas Hope  
Mrs. Melanie Edwards 
Mr. Patrick Windham 
Mrs. Angini Kochar 
Mrs. Therese Caouette 
Mr. David Feingold 

 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

1. คุณวิริยา วิจิตรวาทการ นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) 

วิชาเอกคณะ Urban Studies วิชาโท เศรษฐศาสตร์ 

2. คุณกิตติประภา จิวะสันติการ นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford 

University) คณะเศรษฐศาสตร์ 

3. คุณชนปทิน ไพบูลย์พลาย้อย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทกซัส (The University of Texas at 

Austin) คณะวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม 
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5.  

รายชื� อผูเ้ขา้ร่วมโครงการประชมุวิชาการ  

Monday Meeting ครั�งที�  3 
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รายชื� อผูเ้ขา้ร่วมโครงการประชุมวิชาการ (Monday Meeting) ครั�งที�  3 

หวัขอ้ “สิทธิในทรพัยสิ์น (Right to property) ของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ 

ศึกษากรณีสิทธิทางการเงินและการใชบ้ริการธนาณติัของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ 

วันจันทร์ทีM  10 สงิหาคม 2552 เวลา 13.00-16.35 น. 
ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 

 

ภาควิชาการ  

1. รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจิตรา สายสนุทร รองศาสตราจารย์ประจาํคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. ผศ.ดร.สมเกยีรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาํคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดี คณะสาธารณสขุสาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. อาจารย์กติิวรญา รัตนมณ ี ผู้ช่วยทางวิชาการ รศ.ดร.พันธุท์พิย์ฯ 
5. คุณกติติประภา จิวะสนัติการ  นักศึกษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
6. คุณวิริยา วิจิตรวาทการ 
 

นักศึกษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

7. คุณชนปทนิ ไพบูลย์พลาย้อย นักศึกษาปริญญาตรี The University of Texas at 
Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา 

8. อาจารย์บงกช นภาอมัพร นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนาสงัคม บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
และผู้ประสานงานคณะทีM ปรึกษา ICCPR Country 

Report ภายใต้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

9. คุณมณวีรรณ สงิห์ทอง ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะทีM ปรึกษา ICCPR Country 
Report ภายใต้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

10. คุณปรากรณ ์สริิพรโอภาส นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ 
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11. คุณปุณฑวิชญ์ ฉัตรมงคลชาติ นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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12. คุณทพิาญาณ ศรีสถิตธรรม  นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล 
13. คุณลักขณา  เสง็หะพันธ ์ นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
14. คุณณชัธนฉัตร์  วงษ์บุญกุล นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
15. คุณอุดมศักดิu   นิรมลพิศาล นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
16. คุณภัทร  เติมวรรธนภัทร นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
17. คุณฟองจันทร์ สขุเสน่ห์ นั ก ศึ กษาป ริญญาต รี  คณะสั ง คม วิทย าแล ะ

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
18. คุณพงศภัค ใจธญั                 นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
19. คุณพจนีย์ สหีาภาค               นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
20. คุณณพัฒน์ หะรินสตุ นักศึกษาปริญญาตรี 

University of Pennsylvania,USA 

21. คุณศุภกมล ฉัตรศุภกุล นักศึกษาปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

22. คุณสรีิธร อศัวนภ นักศึกษาปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

23. คุณสปุระกติ พรหมมาวัน นักศึกษาปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

24. คุณวิทวัท เติมกลิM นจันทร์ นักศึกษาปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

25. คุณวันทนา ใสสะอาด นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

26. คุณวรรษวรรณ นิวาตวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

27. คุณศิวานุช สร้อยทอง นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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Center for Public Service (Stanford University), วันจันทร์ทีM  10 สิงหาคม 2552 เวลา 13.15-16.20 น. ณ ห้องประชุม 221 คณะนิติศาสตร์ 
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ภาคราชการ 
28. คุณอาํนวย ทองอนันต์ สาํนักเลขาธกิารสภาความมัMนคงแห่งชาติ 
29. คุณอุทยั  โชคอาํนวยชัย หัวหน้าส่วนวิชาการกฎหมาย 

บริษัทไปรษณย์ีไทย จาํกดั  
30. คุณสาํราญ  เดชอรุณ หัวหน้างานบริการธนาณัติในประเทศและบริการตั�ว

แลกเงินไปรษณย์ี บริษัทไปรษณย์ีไทย จาํกดั  
31. คุณธารทพิย์  เพชรพงษ์  หัวหน้างานบริการตัวแทนธนาคาร 

บริษัทไปรษณย์ีไทย จาํกดั  
32. คุณอฒัฐาสทิธิu   ปานดาํ           เจ้าหน้าทีM ส่วนระบบงานและพัฒนาบริการการเงิน 

บริษัทไปรษณย์ีไทย จาํกดั 
ภาคองคก์รพฒันาเอกชน  

33. คุณเตือนใจ ดีเทศน์ มูลนิธพัิฒนาชุมชนและเขตภเูขา จังหวัดเชียงราย 
34. อาจารย์วีระวัฒน์ ตันปิชาติ มูลนิธพิิทกัษ์ประชาชาติ  
35. คุณสนีิ จักรธรานนท ์ ผู้อาํนวยการมูลนิธอิโชกา 
36. อาจารย์ดรุณ ีไพศาลพาณชิย์กุล ผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเพืM อเฝ้าระวัง

สภาวะไร้รัฐ (SWIT) และนักศึกษาปริญญาเอก 
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 20 

 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Monday Meeting  ครั]งทีM  3 หัวข้อ “สิทธิในทรัพย์สิน (Right to property) ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ศึกษากรณีสิทธิทาง

การเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  จัดโดยโครงการบางกอกคลีนิกเพืM อการให้คาํปรึกษาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล (ภายใต้

กองทุนศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), สถาบันวิจัยและพัฒนาเพืM อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT), Stanford HAAS 

Center for Public Service (Stanford University), วันจันทร์ทีM  10 สิงหาคม 2552 เวลา 13.15-16.20 น. ณ ห้องประชุม 221 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

เอกสารประกอบการประชมุ 
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กองทุนศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), สถาบันวิจัยและพัฒนาเพืM อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT), Stanford HAAS 
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6.1 กฎหมายระหว่างประเทศที� เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิในทรพัยส์ินของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ 

• ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948  
 (Universal Declaration of Human Rights -UDHR) 
 
ขอ้ 6  
ทุก ๆ คนมีสทิธทิีM จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลในกฎหมายไม่ว่า ณ ทีM ใด 

Article 6. 

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. 

 
ขอ้ 7 
ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิทีM จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกันโดย

ปราศจากการเลือกปฏบัิติใดๆ ทุกคนมีสิทธิทีM จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทยีมกันจากการเลือกปฏบัิติใดๆ 
อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏญิญา และจากการยุยงให้เกดิการเลือกปฏบัิติดังกล่าว 

Article 7. 
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection 

of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this 
Declaration and against any incitement to such discrimination. 

 
ขอ้ 17 
(1) ทุกคนมีสทิธทิีM จะเป็นเจ้าของทรัพย์สนิโดยลาํพังตนเอง เช่นเดียวกบัโดยร่วมกบัผู้อืM น 
(2) บุคคลใดๆจะถูกริบทรัพย์สนิโดยพลการไม่ได้ 
Article 17. 
(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. 
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property 
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• กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)  
 
ขอ้ 16 
บุคคลทุกคนมีสทิธิทีM จะไดรั]บการยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทีM ทุกสถาน 

Article 16 
Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law. 
 

ขอ้  26 
บุคคลทั]งปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิทีM จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทยีมกันโดย

ปราศจากการเลือกประติบัติใด ๆ ในกรณีนี] ให้มีกฎหมายห้ามการเลือกประติบัติใด ๆ และให้หลักประกัน
คุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและมีผลจริงจังเพืM อให้ปลอดจากการเลือกประติบัติอันเนืM องมาจาก
เชื] อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเหน็ทางการเมืองหรืออืM น ๆ เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม 
ทรัพย์สนิ  

Article 26 
All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal 

protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all 
persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, 
sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other 
status. 
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• กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ค.ศ.1966 
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights – ICESCR)  
 
ขอ้ 2 
2. รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี] รับประกันให้มีการใช้สิทธิ ซึM งกาํหนดไว้ในกติกาฉบับนี] โดยปราศจาก

การเลือกปฏบัิติชนิดใดๆ ทีM เกีM ยวกับเชื] อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเหน็ทางการเมืองหรือทางอืM น
ชาติหรือสงัคมอนัเป็นทีM มาดั]งเดิม ทรัพย์สนิ กาํเนิด หรือสถานะอืM น 

3. ประเทศทีM กาํลังพัฒนา โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจแห่งชาติตนตามควร อาจ
พิจารณากาํหนดว่าจะประกนัสทิธทิางเศรษฐกจิซึM งรับรองไว้ในกติกาฉบับนี]แก่ผู้ทีM ไม่ใช่คนในชาติเพียงใด 

Article 2 
2. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights 

enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, 
colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth 
or other status. 

3. Developing countries, with due regard to human rights and their national economy, may 
determine to what extent they would guarantee the economic rights recognized in the present 
Covenant to non-nationals. 

 
ขอ้ 5 
1. ข้อความต่างๆ ตามกติกาฉบับนี] ไม่เปิดช่องทีM จะแปลโดยนัยว่าสิทธิใด ๆ แก่รัฐ กลุ่มชุมชนหรือ

บุคคลใด ๆ ทีM จะประกอบกจิกรรมหรือกระทาํการใดๆ อันมุ่งต่อการทาํลายสิทธิและเสรีภาพใด ๆ บรรดา
ทีM รับรองไว้ในทีM นี]  หรือการจาํกดัขอบเขตเกนิกว่าบทบัญญัติในกติกาฉบับนี]   

2. การจาํกัดตัดทอนหรือการทาํลายความเสืM อมเสียแก่สิทธิมนุษยชนขั]นพื] นฐานใดๆ ทีM ได้รับรอง
หรือมีอยู่ในประเทศใดๆ ตามกฎหมาย อนุสัญญา ข้อบังคับหรือธรรมเนียม จะกระทาํไม่ได้โดยข้ออ้างว่า
กติกาฉบับนี] มิได้รับรองสทิธดัิงกล่าวหรือแม้แต่อยู่ในขอบเขตทีM น้อยกว่า 
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Article 5 
1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or 

person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of 
the rights or freedoms recognized herein, or at their limitation to a greater extent than is provided 
for in the present Covenant. 

2. No restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights recognized 
or existing in any country in virtue of law, conventions, regulations or custom shall be admitted on 
the pretext that the present Covenant does not recognize such rights or that it recognizes them to a 
lesser extent. 
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• ปฏิญญาของสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิของชนเผ่าพื� นเมือง ค.ศ.2007 
(UN Declaration on the Rights of Indigenous People- UNDRIP) 
 
ขอ้ 1 
ชนเผ่าพื]นเมืองมีสทิธอิย่างสมบูรณ์ ตามสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื]นฐานทั]งหลาย ทั]งทีM เป็นสิทธิ

รวมหมู่และสทิธขิองบุคคล ดังทีM ได้รับการยอมรับในกฎบัตรของสหประชาชาติ, ปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 

Article 1 
Indigenous peoples have the right to the full enjoyment, as a collective or as individuals, of 

all human rights and fundamental freedoms as recognized in the Charter of the United Nations, the 
Universal Declaration of Human Rights and international human rights law. 

 
ขอ้2 
ชนเผ่าพื] นเมืองและบุคคลทีM เป็นชนเผ่าพื] นเมืองนั]นมีเสรีภาพทีM เท่าเทยีมกับหมู่คนหรือบุคคลอืM น 

และมีสิทธิทีM จะใช้สิทธิของพวกเขาอย่างเป็นอิสระปราศโดยจากการเลือกปฏบัิติในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิM งบนพื]นฐานของความชนเผ่าพื]นเมืองโดยกาํเนิดหรือโดยอตัลักษณ์ของพวกเขา 

Article 2 
Indigenous peoples and individuals are free and equal to all other peoples and individuals 

and have the right to be free from any kind of discrimination, in the exercise of their rights, in 
particular that based on their indigenous origin or identity. 

 
ข้อ 17 
1. บุคคลทีM เป็นชนเผ่าพื]นเมืองรวมทั]งชนเผ่าพื] นเมืองมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ทุกประการตามทีM ระบุใน

กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ 
Article 17 
1. Indigenous individuals and peoples have the right to enjoy fully all rights established 

under applicable international and domestic labour law. 
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 ขอ้ 43 
สิทธิต่างๆทีM เป็นทีM ยอมรับในทีM นี] ก่อให้เกิดมาตรฐานขั]นตํMาของการอยู่รอด, ศักดิuศรี และความ

เป็นอยู่ทีM ดีของผู้คนในโลกนี]  
Article 43 
The rights recognized herein constitute the minimum standards for the survival, dignity and 

well-being of the indigenous peoples of the world. 
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6.2 กฎหมายไทยที� เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิในทรพัยส์ินของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ 

 

• รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 

หมวด 1 
บททั�วไป 

มาตรา 4 ศักดิuศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง 
 

หมวด 3 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

ส่วนที�  1 
บททั�วไป 

มาตรา 26 การใช้อาํนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคาํนึงถึงศักดิuศรีความเป็นมนุษย์
สทิธแิละเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี]  

มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพทีM รัฐธรรมนูญนี] รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั]งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายทั]งปวง 

มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิuศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สทิธแิละเสรีภาพของตนได้เท่าทีM ไม่
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืM น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

บุคคลซึM งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีM รัฐธรรมนูญนี] รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี] เพืM อใช้สทิธทิางศาลหรือยกขึ]นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพืM อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี] ได้
โดยตรงหากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรืM องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ตามทีM รัฐธรรมนูญนี] รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สทิธแิละเสรีภาพในเรืM องนั]นเป็นไปตามทีM กฎหมายบัญญัติ 
 

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความใน
หมวดนี]  
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มาตรา 29 การจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีM รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทาํมิได้เว้น
แต่โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพืM อการทีM รัฐธรรมนูญนี]กาํหนดไว้และเท่าทีM จาํเป็น 
และจะกระทบกระเทอืนสาระสาํคัญแห่งสทิธแิละเสรีภาพนั]นมิได้ 

กฎหมายตามวรรคหนึM งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทัMวไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึM งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึM งเป็นการเจาะจง ทั]งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทีM ให้อาํนาจใน
การตรากฎหมายนั]นด้วย 

บทบัญญัติในวรรคหนึM งและวรรคสองให้นํามาใช้บังคับกับกฎทีM ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 
 

ส่วนที�  2 
ความเสมอภาค 

มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเทา่เทยีม
กนั 

ชายและหญิงมีสทิธเิทา่เทยีมกนั 
การเลือกปฏบัิติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรืM องถิM นกาํเนิด เชื]อชาติ 

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรือสงัคม 
ความเชืM อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเหน็ทางการเมืองอนัไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได้ 

มาตรการทีM รัฐกาํหนดขึ]นเพืM อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธแิละเสรีภาพได้
เช่นเดียวกบับุคคลอืM น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏบัิติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
 

ส่วนที�  5 
สิทธิในทรพัยสิ์น 

มาตรา 41 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการ
จาํกดัสทิธเิช่นว่านี] ย่อมเป็นไปตามทีM กฎหมายบัญญัติ 

การสบืมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไปตามทีM กฎหมาย
บัญญัติ 
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• พระราชบญัญติั ว่าดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 

 

ภาค 1 
บทเบด็เสร็จทั�วไป 

 
มาตรา 6 ถ้าจะต้องใช้กฎหมายสัญชาติบังคับ และบุคคลมีสัญชาติตั]งแต่สองสัญชาติขึ]นไป

อนัได้รับมาเป็นลาํดับ ให้ใช้กฎหมายสญัชาติทีM บุคคลนั]นได้รับครั]งสดุท้ายบังคับ 
ถ้าจะต้องใช้กฎหมายสัญชาติบังคับ และบุคคลมีสัญชาติตั]งแต่สองสัญชาติขึ]นไปอันได้รับมาคราว

เดียวกนั ให้ใช้กฎหมายสัญชาติของประเทศซึM งบุคคลนั]นมีภมิูลาํเนาอยู่บังคับ ถ้าบุคลนั]นมีภมิูลาํเนาอยู่ใน
ประเทศอืM นนอกจาประเทศซึM งตนมีสัญชาติสังกัดอยู่ ให้ใช้ฎหมายภูมิลําเนาในเวลายืM นฟ้องบังคับ ถ้า
ภมิูลาํเนาของบุคคลนั]นไม่ปรากฏ ให้ใช้กฎหมายของประเทศซึM งบุคคลนั]นมีถิM นทีM อยู่บังคับ 

ในกรณีใดๆ ทีM มีการขัดกันในเรืM องสัญชาติของบุคคล ถ้าสัญชาติหนึM งสัญชาติใดซึM งขัดกันนั]นเป็น
สญัชาติไทย กฎหมายสญัชาติซึM งจะใช้บังคับได้แก่กฎหมายแห่งประเทศสยาม 

สาํหรับบุคคลผู้ไร้สญัชาติ ให้ใช้กฎหมายภมิูลาํเนาของบุคคลนั]นบังคับ ถ้าภมิูลาํเนาของบุคคลนั]น
ไม่ปรากฏ ให้ใช้กฎหมายของประเทศซึM งบุคคลนั]นมีถิM นทีM อยู่บังคับ 

ถ้าในการใช้กฎหมายสัญชาติบังคับ จะต้องใช้กฎหมายท้องถิM น กฎหมายเหล่าประชาคม หรือ
กฎหมายศาสนา แล้วแต่กรณี กใ็ห้ใช้กฎหมายเช่นว่านั]นบังคับ 

 
ภาค 3 

หนี�  
มาตรา 13 ปัญหาว่าจะพึงใช้กฎหมายใดบังคับสาํหรับสิM งซึM งเป็นสาระสาํคัญหรือผลแห่ง

สัญญานั]นให้วินิจฉัยตามเจตนาของคู่กรณี ในกรณีทีM ไม่อาจหยัMงทราบเจตนาชัดแจ้งหรือโดยปริยายได้ ถ้า
คู่สัญญามีสัญชาติอันเดียวกัน กฎหมายทีM จะใช้บังคับ กไ็ด้แก่กฎหมายสัญชาติอันร่วมกันแห่งคู่สัญญา ถ้า
คู่สญัญาไม่มีสญัชาติอนัเดียวกนั กใ็ห้ใช้กฎหมายแห่งถิM นทีM สญัญานั]นได้ทาํขึ]น 

ถ้าสัญญานั]นได้ทาํขึ] นระหว่างบุคคลซึM งอยู่ห่างกันโดยระยะทาง ถิM นทีM ถือว่าสัญญานั]นได้เกิดเป็น
สัญญาขึ]นคือถิM นทีM คาํบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ ถ้าไม่อาจหยัMงทราบถิM นทีM ว่านั]นได้ กใ็ห้ใช้กฎหมายแห่ง
ถิM นทีM จะพึงปฏบัิติตามสญัญานั]น 

สัญญาย่อมไม่เป็นโมฆะ ถ้าได้ทาํถูกต้องตามแบบอันกาํหนดไว้ในกฎหมายซึM งใช้บังคับแก่ผลแห่ง
สญัญานั]น 
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มาตรา 14 หนี] ซึM งเกิดจากการจัดการงานนอกสัMง หรือลาภมิควรได้ ให้บังคับตามกฎหมาย
แห่งถิM นทีM ข้อเทจ็จริงอนัเป็นเหตุให้เกดิหนี] นั]นได้เกดิขึ]น 

มาตรา 15 หนี] ซึM งเกิดจากการละเมิด ให้บังคับตามกฎหมายแห่งถิM นทีM ข้อเทจ็จริงซึM งทาํให้เป็น
การละเมิดนั]นได้เกดิขึ]น 

ความในวรรคก่อนไม่ใช้แก่บรรดาข้อเทจ็จริงทีM เกดิขึ]นในต่างประเทศ ซึM งไม่เป็นการละเมิดตาม
กฎหมายสยาม 

กรณีจะเป็นอย่างไรกต็าม ฝ่ายทีM ต้องเสยีหายจะเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทน หรือทางแก้อย่างใด
ไม่ได้นอกจากทีM กฎหมายสยามยอมให้เรียกร้องได้ 

 

ภาค 4 

ทรพัย ์

มาตรา 16 ใ ห้ ใ ช้กฎหมายแห่งถิM นทีM ท รัพ ย์สิน ตั] งอ ยู่ บั ง คับแก่ สั งหา ริมท รัพย์และ
อสงัหาริมทรัพย์ 

อย่างไรกดี็ ในกรณีการส่งสังหาริมทรัพย์ออกนอกประเทศ ให้ใช้กฎหมายสัญชาติของเจ้าของ
ทรัพย์บังคับแก่ทรัพย์นั]นตั]งแต่เวลาส่งทรัพย์ออกนอกประเทศ  

มาตรา 17 สังหาริมทรัพย์ใดๆ ซึM งได้ย้ายทีM ไปในระหว่างฟ้องคดีเกีM ยวกับทรัพย์สินนั]น ให้คง
บังคับตามกฎหมายแห่งถิM นทีM ทรัพย์สนินั]นตั]งอยู่ในขณะยืM นฟ้อง 

 

• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

ลกัษณะ ๒ บุคคล 

หมวด ๑ บุคคลธรรมดา 

ส่วนที�  ๑ สภาพบุคคล 

มาตรา 15  สภาพบุคคลย่อมเริM มแต่เมืM อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ]นสดุลงเมืM อตาย  

ทารกในครรภ์มารดากส็ามารถมีสทิธต่ิางๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก 
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• พระราชบญัญติัไปรษณีย ์พุทธศกัราช 2477 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี]  ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เหน็เป็นอย่างอืM น… 

(11) “ธนาณัติ” หมายความว่า ตราสารซึM งทีM ทาํการไปรษณีย์แห่งหนึM ง สัMงให้ทีM ทาํการไปรษณีย์อีก
แห่งหนึM งจ่ายเงิน… 

มาตรา 51 โดยอนุมัติของรัฐมนตรี อธบิดีอาจวางระเบียบว่าด้วยธนาณัติและจ่ายเงินตามธนาณัติ 
กบัทั]งบุคคลทีM จะจ่ายหรือรับเงินตลอดถึงเวลาและวิธจ่ีาย 
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6.3 คู่มือการใชบ้ริการไปรษณีย์3 ในส่วนที� เกี�ยวขอ้งกบัการแสดงตน  

เพื�อทําธุรกรรมทางการเงินของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ 

 

 

                                                           
3

 ที� มา : หนงัสือคู่มือการใชบ้ริการไปรษณีย ์จดัทําโดย บริษทัไปรษณียไ์ทย จํากดั  เมื� อ พ.ศ. 2550 

http://www.thailandpost.com/download/file/%E4%BB%C3%C9%B3%D5%C2%EC%20%E0%C5%E

8%C13.pdf  
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6.4 หนงัสือตอบจากกรมไปรษณียไ์ทย 
ที�  ปณท รบ. (รง.4)/1862 ลว 13 กรกฎาคม 2552 
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6.5 หนงัสือ มท.0309.1/8511 ลว 28 กรกฎาคม 2552 
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6.6 หนงัสือ มท.0309.1/ว 14 ลว 24 มกราคม 2551 
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6.8 คําถามจากบริษทัไปรษณียไ์ทย จํากดั 

 
 
1.  บตัรประจําตวัคนซึ� งไม่สญัชาติไทย (สําหรบักลุ่มแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองที�

กระทรวงแรงงานอนุญาตใหทํ้างาน) บตัรประจําตวับุคคลที� ไม่มีสถานะทางทะเบียน สามารถขอเปิด
บญัชีเงินฝากธนาคารไดห้รือไม่ และจะตอ้งใชเ้อกสารอย่างอื� นประกอบอะไรเพิ�มเติมอีกหรือไม่ ? 

 
2. เลขที�  13 หลกั ที� ออกใหโ้ดยส่วนการทะเบียนราษฎร เมื� อบนัทึกหรือเก็บไวเ้ป็น

หลกัฐานแลว้ นั�นสามารถตรวจเช็คที�อยู่ใดไดบ้า้ง เช่นที� อยู่อาศยั ที� อยู่ที� ทํางาน ? 
 
3.  กรณีเกิดปัญหาในการรบัเงินไปแลว้ และตอ้งการติดต่อกบัเจา้ของบตัร ทางบริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จํากดั จะสามารถตามตวัไดห้รือไม่ หรือสามารถติดตามสอบถามที� อยู่จากกรมการ
ปกครองไดเ้ช่นเดียวกบัขอ้มูลในบตัรประชาชนของคนไทยหรือไม่ (รวมถงึกรณีบตัรหมดอายุดว้ย) ? 

 
4.  กรณีบตัรหาย ทางสํานกัทะเบียน กรมการปกครอง ออกใบอะไรใหเ้ป็นหลกัฐาน

ชั�วคราวแทน หรือทําใหม่ใหเ้ลย ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 65 

 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Monday Meeting  ครั]งทีM  3 หัวข้อ “สิทธิในทรัพย์สิน (Right to property) ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ศึกษากรณีสิทธิทาง

การเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  จัดโดยโครงการบางกอกคลีนิกเพืM อการให้คาํปรึกษาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล (ภายใต้

กองทุนศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), สถาบันวิจัยและพัฒนาเพืM อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT), Stanford HAAS 

Center for Public Service (Stanford University), วันจันทร์ทีM  10 สิงหาคม 2552 เวลา 13.15-16.20 น. ณ ห้องประชุม 221 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 

 

6.9 คําตอบจากหน่วยงานที� เกี�ยวขอ้ง 
1. คําตอบจากอาจารยวี์นสั สีสุข ส่วนการทะเบยีนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
From: อาจารยวี์นสั สีสุข ส่วนการทะเบยีนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
Sent: Sunday, August 09, 2009 9:18 PM 
To: รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจิตรา สายสนุทร อาจารย์ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และคณะ 
Subject: คําถามจากไปรษณีย ์- เกี� ยวกบัการรบัรองสิทธิในการส่งรบัเงินทางธนาณติัของคนไรร้ฐัคน
ไรส้ญัชาติในประเทศไทย 
  
คาํตอบสาํหรับคาํถามของไปรษณีย์ 

ขอ้ 1. ลาํพังแค่บัตรประจาํตัวคนซึM งไม่มีสัญชาติไทยกน่็าจะใช้เป็นหลักฐานได้แล้ว แต่
เนืM องจากบัตรประจําตัวของคนบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติทีM ทาํก่อนปี 2552 
กาํหนดให้มีอายุการใช้ 6 ปี เว้นแต่ผู้ถือบัตรพ้นจากสถานะการได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
เนืM องจากไม่ไปรายงานตัวเพืM อต่อทะเบียน ซึM งตามระเบียบฯ กาํหนดให้คนทีM พ้นสถานะดังกล่าวต้องส่งบัตร
คืนนายทะเบียน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครส่งคืน ดังนั]น ไปรษณีย์อาจกาํหนดให้ใช้ ท.ร.38/ก หรือ 
ท.ร.38 ประกอบด้วยกไ็ด้ (ข้อมูลน่าจะ updateมากกว่า) 

ขอ้ 2. เลข 13 หลักสาํหรับคนซึM งไม่มีสัญชาติไทยกเ็ช่นเดียวกับเลข 13 หลักของคนไทย 
คือสามารถตรวจสอบได้เฉพาะทีM อยู่ตามทะเบียนเท่านั]น ซึM งไปรษณีย์สามารถขอตรวจรายการได้ทีM สาํนัก
ทะเบียนทัMวประเทศ 

ขอ้ 3. กรณีเกิดปัญหาทีM จะต้องติดตามตัว กค็งต้องใช้วิธีติดต่อไปตามทีM อยู่ตามทะเบียน
ซึM งมีเลขทีM บ้านอยู่แล้ว แต่กอ็าจมีปัญหาคนไม่อยู่ตามทะเบียนซึM งกเ็ป็นปัญหาเช่นเดียวกบัคนไทยเหมือนกัน 
ถึงอย่างไรกมี็เจ้าบ้านอยู่คงต้องสอบถามความเคลืM อนไหวจากเจ้าบ้าน 

ขอ้ 4. กรณีบัตรหาย กาํหนดให้เจ้าของบัตรต้องขอทาํบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันทีM
บัตรหาย แต่เนืM องจากการผลิตบัตรประจาํตัวคนซึM งไม่มีสญัชาติไทยไม่สามารถผลิตได้ทีM สาํนักทะเบียนทีM ขอ
ทาํบัตรเนืM องจากเครืM องผลิตบัตรทีM อาํเภอถูกปรับการใช้งานสาํหรับบัตร smart cardข้อมูลการทาํบัตรของ
คนซึM งไม่มีสญัชาติไทยจะถูกส่งไปยังศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดเพืM อผลิตบัตร จึงจาํเป็นต้อง
ใช้เวลาพอสมควรจึงจะได้รับบัตร อย่างไรกต็ามผู้ทีM บัตรหายสามารถใช้ ท.ร.38/1 หรือ ท.ร.38 ข ซึM งมีรูป
ถ่ายของเจ้าของรายการบุคคลปรากฏอยู่ด้วย เพืM อเป็นหลักฐานแสดงตัวได้ 

หวังว่าคงทาํความเข้าใจกบัผู้เกีM ยวข้องได้นะครับ... 
 
อาจารย์วีนัส สสีขุ 
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2. คําตอบจากอาจารยจิ์รานุวฒัน ์ธญัญะเจริญ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
From: อาจารยจิ์รานุวฒัน ์ธญัญะเจริญ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
Sent: Monday, August 10, 2009 9:36 AM 
To: รศ.ดร.พันธุท์พิย์ กาญจนะจิตรา สายสนุทร อาจารย์ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และคณะ 
Subject: คําถามจากไปรษณีย ์- เกี� ยวกบัการรบัรองสิทธิในการส่งรบัเงินทางธนาณติัของคนไรร้ฐัคน
ไรส้ญัชาติในประเทศไทย 
  
เรียน อาจารย์แหววทีM เคารพครับ 

ต้องขออภัยอาจารย์ทีM ตอบ mail ช้าครับ เพราะไม่ได้เปิด mail ในช่วงเสาร์-อาทติย์ทีM ผ่านมา 
สาํหรับประเดน็การใช้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารโดยใช้บัตรประจาํตัวคนซึM งไม่สัญชาติไทย 

(สาํหรับกล่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทีM กระทรวงแรงงานอนุญาตให้ทาํงาน) บัตรประจาํตัวบุคคล
ทีM ไม่มีสถานะทางทะเบียน จะสามารถทาํได้หรือไม่ หรือจะต้องใช้เอกสารอย่างอืM นประกอบอะไรเพิM มเติม
อกีหรือไม่ นั]น  ขอเรียนอาจารย์ดังนี]ครับ 

1. ในส่วนของหลักเกณฑ์ของ ธปท. นั]น  กาํหนดเพียงว่า ให้สถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้า
ทีM จะขอเปิดบัญชีเงินฝาก แจ้งข้อมูลเกีM ยวกับตนอย่างละเอียด โดยในกรณีลูกค้าทีM ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย
นั]น  ได้กาํหนดไว้อย่างกว้างๆ ว่า จะต้องมีเอกสารได้แก่ หนังสือเดินทาง ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าว 
หรือเอกสารหลักฐานแสดงตนทีM ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรทีM น่าเชืM อถือ (ประกาศ ธปท. ทีM  
สนส.77/2551 ข้อ 5.3.5) ทั]งนี]  โดยมีหลักการเพืM อให้ลูกค้าแสดงตนตามหลักเกณฑข์อง ปปง. 

2. ในทางปฏิบัติของการเปิดบัญชีของคนต่างด้าว  คงขึ]นอยู่กับสถาบันการเงินเองว่า จะรับ
เอกสารใดในการเปิดบัญชี  ซึM งเท่าทีM ทราบ เรืM องนี]  ได้เคยมีการหารือกันแล้ว ระหว่างสมาคมธนาคารไทย
และหน่วยงานทีM เกีM ยวข้อง (ประมาณ พ.ย.2551) แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป และไม่ทราบว่า ได้มีการหารือกันต่อ
หรือไม่ และข้อสรุปเป็นอย่างไร 

 จึงเรียนมาเพืM อโปรดทราบข้อมูลซึM งน่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างครับ 
 ด้วยความเคารพอาจารย์เป็นอย่างสงู 
 
  

อาจารย์จิรานุวัฒน์ ธญัญะเจริญ 
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6.10 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที�  สนส.77/2551  

เรื� องการกําหนดใหส้ถาบนัการเงินปฏิบติัในเรื� องการรบัฝากเงินหรือรบัเงินจากประชาชน 
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6.11 สถานะทางกฎหมายของบริษทัไปรษณียไ์ทย จํากดั4 
 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด หรือทีM เราเรียกกันจนติดปากว่า ไปรษณีย์นั]น เดิมทีคือ กรม
ไปรษณีย์ มีหน้าทีM เปิดรับฝาก ส่งจดหมายหรือหนังสือ ตั]งขึ] นเมืM อวันทีM  4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 โดยเป็น
การเปิดให้บริการเป็นการทดลองในเขตพระนครและธนบุรี ตั]งอยู่บริเวณตึกใหญ่ริมแม่นํ]าเจ้าพระยาตอน
ปากคลองโอ่งอ่าง ด้านทิศเหนือ (ปัจจุบันถูกรื] อเพืM อใช้ทีM สร้าง สะพานคู่ขนานกับสะพานพุทธ) ทีM ทาํการ
แห่งแรกนี] ใช้เป็น ทีM ทาํการไปรษณีย์สาํหรับจังหวัดพระนคร ด้วยเรียกกันว่า "ไปรษณียาคาร" แต่ด้วยงาน
บริการไปรษณีย์นั]นเป็นงานทางด้านสืM อสาร อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับงานโทรเลขซึM งดาํเนินการมาก่อนอยู่
แล้ว ดังนั]นเพืM อความสะดวกแก่การดาํเนินงาน ในปีพ.ศ. 2441พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเห็น เป็นสมควรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมหน่วยงานทั]งสองเข้าด้วยกันเรียกว่า"
กรมไปรษณีย์โทรเลข" ซึM งต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารและทีM ดินริมถนน เจริญกรุงเป็นทีM ทาํการและเรียกกัน
โดยทัMวไปว่า "ทีM ทาํการไปรษณีย์กลาง"  การไปรษณีย์ เป็นบริการสาธารณะจาํเป็นต้องมีระเบียบข้อบังคับ
เพืM อให้ประชาชนผู้ใช้บริการและ เจ้าหน้าทีM ผู้ดาํเนินบริการทราบและถือปฏิบัติ ดังนั]นต่อมารัฐบาลจึงได้
ตรากฏหมายขึ]นใน ปี พ.ศ. 2428เรียกว่า "พระราชบัญญัติการไปรษณีย์ไทย จุลศักราช 1248" และ ในปี 
พ.ศ. 2440 ได้ออกพระราชกาํหนดไปรษณีย์ ร.ศ.116 ยกเลิก พระราชบัญญัติฉบับแรกและใช้พระราช
กาํหนดนี]ตลอดมา จนกระทัMงปีพ.ศ. 2477 ได้ทาํการปรับเปลีM ยนกฎหมายทีM ใช้บังคับกับการไปรษณีย์ โดย
อาศัย "พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477"5 

พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 ดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับกรมไปรษณีย์โทรเลขเรืM อยมา 
กระทัMงเมืM อปีพ.ศ.2519 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 แต่ก็
หามีผลทาํให้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 ตกไปไม่ พระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้
ต่อไปเทา่ทีM ไม่ขัดหรือแย้งกบับทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 

ผลของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 นี]  มีผลให้เกิด
การจัดตั]ง “การสืM อสารแห่งประเทศไทย”ตามมา โดยผลของมาตรา 7 และให้กรมไปรษณีย์โทรเลข นั]น
เปลีM ยนเป็นการสืM อสารแห่งประเทศไทย โดยอาศัยอาํนาจตามความแห่งบทบัญญัติในมาตรา 4 (1)  ดังนั]น
การสืM อสารแห่งประเทศไทยจึงเป็นนิติบุคคล ทีM มีวัตถุประสงค์เพืM อดาํเนินการและนาํมาซึM งความเจริญของ
กจิการไปรษณีย์และโทรคมนาคม เพืM อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดาํเนินธุรกิจอันเกีM ยวกับกิจการ
ไปรษณีย์และโทรคมนาคมและธุรกิจอืM นทีM ต่อเนืM องใกล้เคียงกันหรือซึM งเป็นประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์
                                                           

4 โดย นายปรากรณ์ สริิพรโอภาส นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมืM อวันทีM  11 สงิหาคม 2552 จาก http://gotoknow.org/blog/tumetc/286133 

5 http://www.thailandpost.com/about_history.asp 
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และโทรคมนาคม ทั]งนี]  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอาํนาจหน้าทีM ของนิติบุคคลอืM นโดยเฉพาะ และ
การสืM อสารแห่งประเทศไทยนั]น ดําเนินการต่างๆโดยอาศัยอํานาจตามความแห่งพระราชบัญญัติ
การสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 และพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 และนอกจาก
การสืM อสารแห่งประเทศไทย จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้วยังมีฐานะ เป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติ วิธกีารงบประมาณ พ.ศ. 2506 อกีด้วย 

ต่อมาเมืM อรัฐเมืM อมีความจําเป็นต้องเปลีM ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ จากรูปแบบเดิมทีM เป็น
รัฐวิสาหกจิประเภทองค์การของรัฐตามทีM มีกฎหมายจัดตั]งขึ]น ให้เปลีM ยนเป็นรูปแบบบริษัทจาํกัดหรือบริษัท
มหาชนจาํกัด แต่ยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหนึM ง โดยมีการเปลีM ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็น
ทุนของบริษัททีM รัฐถือหุ้นทั]งหมด และยังคงให้มีอาํนาจหน้าทีM เช่นเดิม รวมทั]งให้พนักงานมีฐานะเป็น
เช่นเดียวกบัทีM เคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกจิเดิม และเพืM อให้เกิดความคล่องตัวในการดาํเนินกิจการและเป็น
พื] นฐานเบื] องต้นทีM จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรธุรกิจอย่างเตม็รูปแบบให้กระทาํได้โดยสะดวก6 จึง
ได้มีการตราพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2542  นี] ขึ]น 

ดั ง นั] น เ มืM อ วั นทีM  8 กรกฎาคม 2546 คณะ รั ฐมนต รี มีม ติ  เ รืM อ ง  ก ารแปลงสภาพ
การสืM อสารแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จาํกดั อนัมีผลทาํให้พระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ในฐานะกฎหมายจัดตั]งนั]นมี
ผลยกเลิก ตั]งแต่วันทีM  14 สงิหาคม 2546 ตามความในมาตรา 3แห่ง พระราชกฤษฎีกา กาํหนดเงืM อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ซึM งออกโดยอาศัยอาํนาจตามความใน
มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2542 และโดยผลของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงมีผลทาํให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เมืM อวันทีM  14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2546 อันมีผลเป็นการจดทะเบียนก่อตั]งสภาพบุคคลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั]งการดาํเนินกิจการของบริษัท กเ็ป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ อนัปรากฏตามหลักการในมาตรา 22แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2542  

แม้ว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะได้จดทะเบียนก่อตั]งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ อันมีผลทาํให้การดาํเนินการต่างๆของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกัด เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว 
เช่นเดียวกันกับนิติบุคคลอืM นๆทีM ได้จดทะเบียนก่อตั]งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จาํกัด เป็นบริษัททีM ได้แปลงสภาพจากทุนมาเป็นหุ้น ซึM งแต่เดิมมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ อัน

                                                           
6 หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2542  
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อาจส่งผลให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกดั ยังคงมีอาํนาจหรือสิทธิประโยชน์อืM นใดตามกฎหมายต่างๆทีM ยังคง
มีผลบังคับใช้ 

เมืM อพิจารณาในทางข้อกฎหมายแล้วพบว่ากฎหมายทีM ยังคงมีผลให้อาํนาจและสิทธิประโยชน์
ต่างๆแก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัดนั]น ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2519 และพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 

ในส่วนของพระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 นั]นพบว่า 
ก า รสืM อ ส า รแ ห่ งประ เทศไทย  ซึM ง ไ ด้ จั ด ตั] งต ามพระร า ช บัญญั ติก า ร สืM อ ส า รฯ นั] น  จ ริ งอ ยู่ ทีM  
การสืM อสารแห่งประเทศไทย ภายหลังจะได้ถูกแปรสภาพเป็นบริษัท กสท. โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 
และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกัด ตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แต่กห็าทาํ
ใ ห้  อํานาจและสิทธิประ โยชน์ของบ ริ ษัท  ไปรษณี ย์ ไทย จํากัด  ทีM มีอ ยู่ตามพระราชบัญญั ติ
การสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 หายไปไม่ โดยผลของ มาตรา 26 วรรคต้น แห่งพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ในฐานะทีM พระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 เป็น
กฎหมายทีM มีบทบัญญัติให้อาํนาจและสทิธปิระโยชน์ต่างการสืM อสารแห่งประเทศไทยในขณะนั]นนัMนเอง 

จริงอยู่ทีM พระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 จะถูกยกเลิกโดยอาศัย
ค ว า มต า มม าต ร า  3แ ห่ งพ ร ะ ร า ช ก ฤษ ฎี ก า  กํ า หนด เ งืM อ น เ ว ล า ยก เ ลิ ก กฎหม า ย ว่ า ด้ ว ย
การสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 กต็าม แต่เนืM องจากว่าเดิมนั]นการสืM อสารแห่งประเทศไทย มี
อํ า น า จ  ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ น  มี สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ ร ว มทั] ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ต า ม  พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ
การสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519ในฐานะกฎหมายจัดตั] ง ดังนั]นแล้วโดยผลของมาตรา 28
วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2519 จึงยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปตามระยะเวลาทีM กาํหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกา กาํหนดอาํนาจ 
สิทธิ  และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณี ย์ไทย จํากัด พ.ศ. 2546 แม้ว่าพระราชบัญญัติ
การสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 จะถูกยกเลิกโดยเงือนเวลาทีM กาํหนดไว้ใน มาตรา 3 แห่งพระราช
กฤษฎีกา กาํหนดเงืM อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ซึM งออกตาม
ความในมาตรา 28 วรรคต้นแห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2542 กต็าม 

ดังนั]นแล้ว อาํนาจ หรือการได้รับยกเว้น หรือการมีสทิธพิิเศษหรือได้รับความคุ้มครองใดๆ ทีM
มีอยู่ตามพระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกัดจึงยังคง
มีอยู่ต่อไป จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับใหม่ออกมากาํหนดเงืM อนเวลายกเลิกหรือจาํกัด การใช้อาํนาจและสิทธิ
ประโยชน์อืM นใดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกัด ตามพระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2519 

ต่อมาในส่วนของพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 นั]นยังคงมีผลใช้บังคับเรืM อยมา 
แม้กระทัMงเมืM อมีการตราพระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 กห็าทาํให้พระราชบัญญัติ
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ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477นั]นสิ]นผลไปไม่ จริงอยู่แม้ว่าต่อมาจะได้มีการแปรสภาพของรัฐวิสาหกิจ โดยเปลีM ยน
ทุนของการสืM อสารแห่งประเทศไทยเป็นหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ และโอนกิจการในส่วนทีM
เกีM ยวกับกิจการไปรษณีย์ของการสืM อสารแห่งประเทศไทยไปให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกัด ทั]งหมด ซึM ง
ส่งผลต่อพระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 อันมีผลให้ต้องยกเลิกพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยผลของมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กําหนดเงืM อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วย
การสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 แต่กห็ามีบทบัญญัติใดๆกาํหนดไว้ชัดแจ้งถึงการให้มีผลเป็นการ
ยกเลิกพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 ตามพระราชบัญญัติการสืM อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 
ไปไม่ ดังนั]นอาํนาจ หรือการได้รับยกเว้น หรือการมีสิทธิพิเศษหรือได้รับความคุ้มครองใดๆ ของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จาํกัด ทีM เคยมีอยู่เดิมในฐานะการสืM อสารแห่งประเทศไทย ซึM งปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ
ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 อาํนาจและสิทธิดังกล่าวกยั็งคงมีผลใช้บังคับต่อไปโดยผลแห่งมาตรา 4 ของพระ
ราชกฤษฎีกา กาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกัด พ.ศ. 2546 ซึM งออกตาม
ความแห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 26  เช่น ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จาํกดั เรืM องตั]งทีM ทาํการไปรษณีย์สนิธร เป็นต้น 

(ห ม า ย เ ห ตุ  :  สํ า ห รั บ ก ฎ ห ม า ย ทีM ใ ช้  ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ทีM  http://cid-

34aecf67dad59657.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public?uc=1&isFromRichUpload=1) 
 

 




