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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริง 

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคาํส่ังของนายทะเบยีน 
พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๑๐ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการดําเนินการแจง การรับแจง การบันทึก 

หรือการลงรายการเพื่อจัดทําหลักฐานทะเบียนราษฎรใดดําเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
ระเบียบ หรือโดยอําพรางขอเท็จจริง หรือมีรายการขอความผิดจากความเปนจริง เมื่อนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินตรวจสอบขอเท็จจริงแลวปรากฏหลักฐานเชื่อไดวามีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรในลักษณะดังกลาวจริง ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถ่ินสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรกรณีนั้นไวกอน 

 
ขอ ๒  ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินมีคําส่ังตามขอ ๑ 

แลว ใหแจงคําส่ังใหคูกรณีทราบภายในสามวันนับแตวันที่มีคําส่ัง เพ่ือใหคูกรณีมีโอกาสโตแยง
หรือช้ีแจงขอเท็จจริงของตนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

การแจงคําส่ังตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือ โดยอยางนอยตองประกอบดวย 
(๑) ขอเท็จจริงหรือเหตุผลที่ทําใหเช่ือวามีการกระทําโดยมิชอบ 
(๒) ขอกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของ 
(๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
(๔) สิทธิในการแตงตั้งบุคคลอื่นใหดําเนินการโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริงแทน 
(๕) สิทธิในการขอดูเอกสารที่จําเปนสําหรับการโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือ

ปองกันสิทธิของตน 
 
ขอ ๓  การโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริงตามขอ ๒ คูกรณีตองช้ีแจงเหตุผลหรือ

แสดงพยานหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาการสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนนั้นเปนไปโดยไม
ถูกตองโดยอาจทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือเปนหลักฐาน หรือจะโตแยงหรือช้ีแจงดวยวาจาก็ได
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๙๖ ก/หนา ๒๖/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
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โดยใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินบันทึกคําช้ีแจงไวและใหคูกรณีลงลายมือช่ือ
เปนหลักฐาน 

 
ขอ ๔  ถาคูกรณีไมโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริงภายในกําหนดเวลาตามขอ ๒ โดย

ไมมีเหตุอันสมควร หรือโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริงแตไมช้ีแจงเหตุผลหรือแสดงพยานหลักฐาน 
หรือช้ีแจงเหตุผลหรือแสดงพยานหลักฐานแลวแตรับฟงไมได ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถ่ินสั่งไมรับแจง จําหนายรายการทะเบียน หรือส่ังเพิกถอนหลักฐานทะเบียนกรณี
ดังกลาว 

 
ขอ ๕  ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามขอ ๑ แลวปรากฏพยานหลักฐานชัดวามีการกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือ
ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนซึ่งเช่ือไดวาการมีช่ือและรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรของ
ผูใดเปนการแอบอางใชช่ือหรือรายการบุคคลของผูอ่ืน ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถ่ินสั่งไมรับแจง จําหนายรายการทะเบียน หรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนดังกลาวโดยเร็ว 
และดําเนินการแกไขขอความหรือปรับปรุงรายการทะเบียนใหถูกตอง 

ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแจงคําส่ังตามขอ ๑ หรือคําส่ัง
ตามขอ ๔ ใหคูกรณีทราบเปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําส่ังโดยใหระบุเหตุผลซึ่งอยาง
นอยประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาและ
ขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจสิทธิในการอุทธรณ การยื่นคําอุทธรณ และระยะเวลาการอุทธรณไว
ดวย 

การอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินตองทําเปน
หนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย 

 
ขอ ๖  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินพิจารณาคําอุทธรณของผู

อุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคํา
อุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําส่ังหรือแกไขรายการทะเบียน
ราษฎรและหลักฐานทะเบียนราษฎรของคูกรณีใหถูกตองภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย 

ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังนายทะเบียนจังหวัดหรือนาย
ทะเบียนกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ภายในสามวันนับแตวันที่การพิจารณาคําอุทธรณเปนที่ยุติ 
เพ่ือพิจารณาอุทธรณดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาอุทธรณใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร มี
หนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ ใหขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 

 



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 
 

ขอ ๗  ในกรณีที่นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็นดวย
กับคําอุทธรณของผูอุทธรณ ใหแจงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินทราบภายในสาม
วันนับแตวันที่การพิจารณาเรื่องดังกลาวเปนที่ยุติ เพ่ือใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําส่ังหรือแกไข
รายการทะเบียนราษฎรหรือหลักฐานทะเบียนราษฎรของคูกรณีใหเปนไปตามความเห็นของนาย
ทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยเร็ว 

ในกรณีที่นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครไมเห็นดวยกับ
คําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหแจงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินเพื่อแจง
คําวินิจฉัยดังกลาวเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนาย
ทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี โดยใหระบุเหตุผลซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาและขอสนับสนุน
ในการใชดุลพินิจ รวมถึงสิทธิในการยื่นคําฟองและระยะเวลาการย่ืนคําฟองตอศาลปกครองไวใน
หนังสือแจงดวย 

 
ขอ ๘  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการอุทธรณในสวนที่ไมไดกําหนดไวใน

กฎกระทรวงนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พลตํารวจเอก โกวิท  วฒันะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



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 :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหการโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริง การอุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนกรณีมีคําส่ังไมรับแจง จําหนายรายการทะเบียน 
เพิกถอนหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือดําเนินการแกไขขอความรายการทะเบียนที่เกิดจากการ
ดําเนินการซึ่งปรากฏหลักฐานเชื่อไดวาการดําเนินการแจง การรับแจง การบันทึก หรือการลง
รายการเพื่อดําเนินการจัดทําทะเบียนตาง ๆ ดําเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือ
โดยอําพราง หรือโดยมีรายการขอความผิดจากความเปนจริง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 


