
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
การแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทาํให้ทันสมัย 

ซึ่งข้อมูลทะเบยีนประวัติราษฎร และการอทุธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา 
๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“นายทะเบียนจังหวัด” หมายความรวมถึงนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 

 
หมวด ๑ 

การแก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้ทนัสมัยซึ่งข้อมลูทะเบียนประวัติราษฎร 
   

 
ข้อ ๒  ผู้จะยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียน

ประวัติราษฎรได้ต้องเป็น 
(๑) เจ้าของประวัติ 
(๒) ผู้แทนโดยชอบธรรม ในกรณีเจ้าของประวัติเป็นผู้เยาว์ 
(๓) ผู้อนุบาล ในกรณีเจ้าของประวัติเป็นคนไร้ความสามารถ 
(๔) ผู้พิทักษ์ ในกรณีเจ้าของประวัติเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถที่ศาลสั่งให้ผู้

พิทักษ์เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถนั้น 
(๕) ทายาทเจ้าของประวัติ ในกรณีเจ้าของประวัติตาย 
(๖) ผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลตาม (๑) - (๕) หรือ 
(๗) ผู้มีหน้าที่แจ้งการต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่กฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่ต้องแจ้ง 
 
ข้อ ๓  การขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียน

ประวัติราษฎรให้ทําได้เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดและตาย สถานะการสมรส ช่ือคู่สมรส 
ศาสนา วุฒิการศึกษา หรือข้อมูลอ่ืนที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อมีเอกสารของทางราชการหรือสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องมาแสดงประกอบ เว้น
แต่เป็นกรณีการขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ให้เป็นไปตามที่เจ้าของประวัติแสดงความจํานง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๖๑ ก/หน้า ๑๙/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 
 

เอกสารของทางราชการตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงเอกสารของหน่วยงาน
ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีคํารับรองของกงสุลไทยหรือของเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่รับรองเอกสารของประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่ออกเอกสารนั้น 

 
ข้อ ๔  บุคคลตามข้อ ๒ ซึ่งประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้ทันสมัยซึ่งข้อมูล

ทะเบียนประวัติราษฎรตามข้อ ๓ ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน โดยจะยื่นที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือ
สํานักทะเบียนท้องถิ่นก็ได้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ 

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให้
ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนของเจ้าของประวัติ ในกรณีที่เจ้าของประวัติมิได้เป็นผู้ย่ืนคําขอ 

(๓) เอกสารการทะเบียนราษฎรที่ผู้ย่ืนคําขอประสงค์จะให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้
ทันสมัย 

(๔) หลักฐานการเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ในกรณีที่
เจ้าของประวัติเป็นผู้เยาว์และผู้ย่ืนคําขอไม่ใช่บิดาหรือมารดาของผู้เยาว์นั้น 

(๕) คําสั่งศาลแต่งต้ังให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่เจ้าของประวัติเป็นคนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (ถ้ามี) 

(๖) หนังสือมอบอํานาจกรณีเป็นผู้รับมอบอํานาจตามข้อ ๒ (๖) 
(๗) เอกสารของทางราชการหรือสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๓ 
 
ข้อ ๕  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๔ แล้ว

ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอให้แล้ว
เสร็จและออกใบรับให้ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐานภายในวันเดียวกับที่ได้รับคําขอ ในกรณีที่คําขอที่ย่ืน
ไว้ไม่ถูกต้อง ให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนที่จะแนะนําให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไขให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอมีเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๔ ไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียน
รับคําขอและออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอนําเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนในใบรับดังกล่าวให้ระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นเพิ่มเติมไว้ให้ชัดเจน
ด้วย 

เมื่อได้รับคําขอถูกต้องและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนส่ง
เรื่องให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับคําขอถูกต้องและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน 

ในการพิจารณาคําขอ ให้นายทะเบียนสอบสวนผู้ย่ืนคําขอหรือบุคคลอื่นซึ่งสามารถ
ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ขอดําเนินการ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอมิใช่เอกสารหรือหลักฐานฉบับจริงให้
นายทะเบียนทําเรื่องขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือหลักฐานนั้นไปยังส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ออกเอกสารและหลักฐานดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ระยะเวลาสิบห้าวันตามวรรคสามมิให้นับ
ระยะเวลาระหว่างการขอตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าวรวมด้วย 

 



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 
 
 

ข้อ ๖  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเห็นว่าข้อมูลที่ขอแก้ไข
เพิ่มเติมหรือทําให้ทันสมัยเป็นข้อมูลที่แท้จริง ให้ดําเนินการตามคําขอโดยเร็ว โดยดําเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือทําให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลในเอกสารการทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูลการทะเบียนในระบบ
คอมพิวเตอร์ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด และถ้าเอกสารการทะเบียนราษฎรนั้น
ออกให้หรือจัดเก็บไว้ที่สํานักทะเบียนอื่นซึ่งไม่ใช่สํานักทะเบียนที่รับคําขอดังกล่าว ให้นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งสํานักทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้
ทันสมัยซึ่งข้อมูลในเอกสารการทะเบียนราษฎรตามคําขอ 

ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าไม่อาจ
ดําเนินการตามคําขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่มีคําสั่งโดยให้ระบุเหตุผล พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๗ ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย แต่ใน
กรณีที่อาจทําได้บางส่วน ถ้าผู้ย่ืนคําขอแจ้งเป็นหนังสือให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้ทันสมัย
ซึ่งข้อมูลในส่วนที่ดําเนินการได้ ก็ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการไปตาม
ความประสงค์นั้น 

เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการตามคําขอทั้งหมดหรือ
บางส่วนแล้วให้แจ้งให้นายทะเบียนจังหวัดทราบตามแบบรายงานที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
และให้นายทะเบียนจังหวัดมีหน้าที่กํากับดูแลให้การดําเนินการของนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง 

 
ข้อ ๗  ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีคําสั่งไม่ดําเนินการ

ตามคําขอทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ย่ืนคําขอมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นได้โดยย่ืนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คําสั่ง 

หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งจะยื่นต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นส่งหนังสืออุทธรณ์ให้นายทะเบียน
จังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

 
ข้อ ๘  ให้นายทะเบียนจังหวัดพิจารณาคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ

แต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ก็ให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งและแจ้งนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นให้ดําเนินการตามคําขอโดยเร็วโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๖ วรรคหนึ่ง 
ในกรณีที่เห็นว่าคําสั่งของนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นชอบแล้ว ให้สั่งยกอุทธรณ์ 

ให้นายทะเบียนจังหวัดแจ้งคําสั่งตามวรรคหนึ่งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่มีคําสั่งและในกรณีที่มีคําสั่งยกอุทธรณ์ ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองไว้ด้วย 

คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายทะเบียนจังหวัดให้เป็นที่สุด 
 
ข้อ ๙  ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร เอกสารการทะเบียน

ราษฎรและฐานข้อมูลการทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ ตามกฎกระทรวงนี้ ให้นายทะเบียนอําเภอ



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 
 
 

หรือนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ลงชื่อ ตําแหน่ง และวันเดือนปีในการแก้ไขเพิ่มเติม
กํากับไว้ด้วย  ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
หมวด ๒ 

การลบข้อมูลในทะเบียนประวัติราษฎร 
   

 
ข้อ ๑๐  การขอลบข้อมูลใด ๆ ในทะเบียนประวัติราษฎรให้กระทําได้แต่เฉพาะเมื่อมี

หลักฐานแสดงว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริง โดยให้นําความในข้อ ๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๑  เมื่อได้รับคําขอและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนส่ง

เรื่องให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาทําความเห็นเสนอต่อนายทะเบียน
ประจําสํานักทะเบียนกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอและมีเอกสารและหลักฐานถูกต้อง 
และให้นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลางพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่องจากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 

ในกรณีที่นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลางพิจารณาคําขอ เอกสารและ
หลักฐานแล้วเห็นว่าข้อมูลที่ขอลบเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ให้ดําเนินการลบข้อมูลในฐานข้อมูล
การทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ตามคําขอและแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบพร้อมทั้งแจ้งให้นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องลบข้อมูลตามคําขอเฉพาะในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่
เกี่ยวข้อง โดยให้นําข้อ ๖ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลางเห็นว่าไม่อาจลบข้อมูลให้ตามคํา
ขอได้ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและ
ระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ด้วย 

ผู้ย่ืนคําขอลบข้อมูลผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของนายทะเบียนประจําสํานัก
ทะเบียนกลางตามวรรคสาม ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการทะเบียนกลางได้ และให้นําความในข้อ 
๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามข้อนี้ นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลางให้
หมายถึงนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลางที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
ข้อ ๑๒  เมื่อได้มีการลบข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรแล้ว ให้นาย

ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลางบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบที่
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 โดยท่ีมาตรา ๑๔ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให้การแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทําให้ทันสมัย
ซึ่งข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

เอกฤทธิ์/ผู้ตรวจ 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
ปริญสินีย์/ปรบัปรุง 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 


