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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน 
พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๓๔ และมาตรา ๑๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการดําเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือ

การลงรายการเพื่อจัดทําหลักฐานทะเบียนราษฎรใดดําเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ 
หรือโดยอําพรางข้อเท็จจริง หรือมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่ามีการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ทะเบียนราษฎรในลักษณะดังกล่าวจริง ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสั่งระงับการ
เคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรกรณีนั้นไว้ก่อน 

 
ข้อ ๒  ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีคําสั่งตามข้อ ๑ แล้ว 

ให้แจ้งคําสั่งให้คู่กรณีทราบภายในสามวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง เพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสโต้แย้งหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริงของตนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

การแจ้งคําสั่งตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็นหนังสือ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ข้อเท็จจริงหรือเหตุผลที่ทําให้เชื่อว่ามีการกระทําโดยมิชอบ 
(๒) ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
(๔) สิทธิในการแต่งต้ังบุคคลอ่ืนให้ดําเนินการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงแทน 
(๕) สิทธิในการขอดูเอกสารที่จําเป็นสําหรับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อ

ป้องกันสิทธิของตน 
 
ข้อ ๓  การโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อ ๒ คู่กรณีต้องชี้แจงเหตุผลหรือแสดง

พยานหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าการสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องโดย
อาจทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน หรือจะโต้แย้งหรือชี้แจงด้วยวาจาก็ได้โดยให้นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นบันทึกคําช้ีแจงไว้และให้คู่กรณีลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๙๖ ก/หน้า ๒๖/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
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ข้อ ๔  ถ้าคู่กรณีไม่โต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๒ โดยไม่

มีเหตุอันสมควร หรือโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ไม่ช้ีแจงเหตุผลหรือแสดงพยานหลักฐาน หรือ
ช้ีแจงเหตุผลหรือแสดงพยานหลักฐานแล้วแต่รับฟังไม่ได้ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นสั่งไม่รับแจ้ง จําหน่ายรายการทะเบียน หรือสั่งเพิกถอนหลักฐานทะเบียนกรณีดังกล่าว 

 
ข้อ ๕  ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ แล้วปรากฏพยานหลักฐานชัดว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐาน
ทางทะเบียนซึ่งเชื่อได้ว่าการมีช่ือและรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรของผู้ใดเป็นการแอบอ้าง
ใช้ช่ือหรือรายการบุคคลของผู้ อ่ืน ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสั่งไม่รับแจ้ง 
จําหน่ายรายการทะเบียน หรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนดังกล่าวโดยเร็ว และดําเนินการแก้ไข
ข้อความหรือปรับปรุงรายการทะเบียนให้ถูกต้อง 

ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งคําสั่งตามข้อ ๑ หรือคําสั่งตาม
ข้อ ๔ ให้คู่กรณีทราบเป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่งโดยให้ระบุเหตุผลซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนใน
การใช้ดุลพินิจสิทธิในการอุทธรณ์ การยื่นคําอุทธรณ์ และระยะเวลาการอุทธรณ์ไว้ด้วย 

การอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นต้องทําเป็น
หนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 

 
ข้อ ๖  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้

อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือแก้ไขรายการทะเบียนราษฎรและ
หลักฐานทะเบียนราษฎรของคู่กรณีให้ถูกต้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียน
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในสามวันนับแต่วันที่การพิจารณาคําอุทธรณ์เป็นที่ยุติ เพื่อ
พิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ให้นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีหนังสือแจ้งให้ผู้
อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลา 

 
ข้อ ๗  ในกรณีที่นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็นด้วยกับ

คําอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ ให้แจ้งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับ
แต่วันที่การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นที่ยุติ เพื่อให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือแก้ไขรายการ
ทะเบียนราษฎรหรือหลักฐานทะเบียนราษฎรของคู่กรณีให้เป็นไปตามความเห็นของนายทะเบียน
จังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยเร็ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยกับคํา
อุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แจ้งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อแจ้งคํา
วินิจฉัยดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
จังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี โดยให้ระบุเหตุผลซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้
ดุลพินิจ รวมถึงสิทธิในการยื่นคําฟ้องและระยะเวลาการยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองไว้ในหนังสือแจ้ง
ด้วย 

 
ข้อ ๘  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ในส่วนที่ ไม่ ไ ด้ กําหนดไว้ใน

กฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้การโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่ง
ของนายทะเบียนกรณีมีคําสั่งไม่รับแจ้ง จําหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียนราษฎร 
หรือดําเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนที่เกิดจากการดําเนินการซึ่งปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า
การดําเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดําเนินการจัดทําทะเบียนต่าง ๆ 
ดําเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจาก
ความเป็นจริง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 
ปริญสินีย์/ปรบัปรุง 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
 


