
วธีิปฏบิัตริาชการทางปกครอง

สําหรับงานทะเบียน

ธีรภทัร มอีารีย์

ปลดัอาํเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 

ทีท่าํการปกครองอาํเภอหนองแซง จังหวดัสระบุรี
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วตัถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ศึกษาอบรมสามารถ

๑. เข้าใจสาระสําคญัของการใช้กฎหมายวธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง   

ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบัตงิานทะเบียน

๒. เข้าใจแนวทางปฏิบัตติามกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการ 

โต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเทจ็จริง การอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์

๓. เข้าใจหลกัสําคญัของอาํนาจทางปกครองของนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่

๔. เข้าใจหลกัสําคญัของการสอบสวนข้อเทจ็จริงและการวนิิจฉัย           

ความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามกฎหมายด้านการทะเบียน
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ขอบเขตการศึกษา

๑. ศึกษาสาระสําคญัของกฎหมาย ประกอบด้วย

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิม่เตมิ 

ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๑๐ วรรคส่ี)

พ.ร.บ.วธีิปฏิบัตริาชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการโต้แย้งหรือช้ีแจง  

ข้อเทจ็จริง การอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์คาํส่ังของนาย

ทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๑

๒. ตวัอย่างกรณศึีกษาทีสํ่านักทะเบียนหารือแนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบั

การอุทธรณ์คาํส่ังนายทะเบียน 3



สาระสําคญัของกฎหมายว่าด้วยวธีิปฏิบัตริาชการ

ทางปกครอง

เหตุผลในการตรากฎหมาย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้อาํนาจทางปกครอง

• กาํหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนการดาํเนินงานทางปกครอง

• รอบคอบและไม่ผดิพลาด ทาํให้เกดิความไว้วางใจฝ่ายปกครอง

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

• มกีระบวนการพจิารณาทางปกครองทีเ่ป็นธรรม

• มโีอกาสต่อสู้ป้องกนัสิทธิของตน
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เจ้าหน้าทีท่างปกครอง ตามมาตรา ๕ พระราชบัญญตัวิธีิปฏิบัตริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หมายความว่า

“ บุคคล คณะบุคคล หรือนิตบุิคคล ซ่ึงใช้อาํนาจหรือได้รับมอบหมายให้

ใช้อาํนาจทางปกครองของรัฐในการดาํเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตาม

กฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจดัตั้งขึน้ในระบบราชการ รัฐวสิาหกจิหรือ

กจิการอ่ืนของรัฐ หรือไม่กต็าม”

ต้องเป็นการใช้อํานาจทางปกครองของรัฐ เช่น การใช้อาํนาจทาง

ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร อาท ิการแจ้งเกดิ แจ้ง

ตาย หรือการเพิม่ช่ือในทะเบียนบ้าน เป็นต้น แต่ไม่รวมถงึอํานาจนิติ

บัญญติัและอํานาจตุลาการ
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คู่กรณทีางการปกครอง หมายความวา่

“ผูย้ืน่คาํขอหรือผูค้ดัคา้นคาํขอ ผูอ้ยูใ่นบงัคบัหรือจะอยูใ่นบงัคบัของคาํสัง่ทาง

ปกครอง และผูซ่ึ้งไดเ้ขา้มาในกระบวนการทางปกครอง เน่ืองจากสิทธิของผูน้ั้น

จะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคาํสัง่ทางปกครอง”

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ บญัญติัวา่ 

บุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณใีนการพจิารณาทาง

ปกครองได้ตามขอบเขตทีสิ่ทธิของตนถูกกระทบกระเทอืนหรืออาจถูก

กระทบกระเทอืนโดยมิอาจหลกีเลีย่งได้

สรุป ทุกคนทีมี่สิทธิเกีย่วข้องกบัเร่ืองทีพ่จิารณาย่อมเป็นคู่กรณไีด้ทัง้น้ัน ไม่ว่าจะ

ยืน่เข้าเองหรือเจ้าหน้าทีเ่รียกเข้ามา และไม่ว่าสิทธืของผู้ น้ันจะถูก

กระทบกระเทอืนมากน้อยเพยีงใด
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สิทธิของ “คู่กรณ”ี

๑. สิทธิได้รับแจ้งผลกระทบต่อสิทธิ (ม.๓๐)

๒. สิทธิมีทนายความหรือทีป่รึกษา (ม.๒๓)

๓. สิทธิแต่งตั้งผู้ทาํการแทน (ม.๒๔, ๒๕)

๔. สิทธิได้รับคาํแนะนําและได้รับแจ้งสิทธิในกระบวนพจิารณา     

(ม.๒๗)

๕. สิทธิตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที ่(ม.๓๑, ๓๒)

๖. สิทธิได้รับทราบเหตุผลของคาํส่ังทางปกครอง (ม.๓๗)

๗. สิทธิได้รับแจ้ง สิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งคาํส่ังฯ (ม.๔๐)
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การให้สิทธิโต้แย้ง (หลกัฟังความสองฝ่าย)
กรณีท่ีคาํสัง่ฯ อาจกระทบสิทธิของคู่กรณีตอ้งใหคู่้กรณีมีโอกาสท่ีจะไดท้ราบ
ขอ้เทจ็จริงอยา่งเพียงพอ และมีโอกาสโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน

ขอ้ยกเวน้ของหลกัฟังความสองฝ่าย

o จาํเป็นรีบด่วนเน่ินชา้จะเสียหายร้ายแรง กระทบประโยชน์สาธารณะ

o จะมีผลทาํใหร้ะยะเวลาท่ีกฎหมาย/ กฎกาํหนดไวใ้นการทาํคาํสัง่ฯ ตอ้งล่าชา้

o เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีคู่กรณีใหไ้ว้

o โดยสภาพเห็นไดช้ดัวา่การใหโ้อกาสไม่อาจกระทาํได้

o เม่ือเป็นมาตรการบงัคบัทางปกครอง

หา้มใหโ้อกาสขา้งตน้ ถา้จะก่อใหเ้กิดผลเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ
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หลกักฎหมายว่าด้วยกระบวนการพจิารณาทางปกครอง

๑. การเขา้สู่กระบวน

พิจารณาทางปกครอง

คู่กรณี เจา้หนา้ท่ี

๒ การพิจารณาทาง

ปกครอง

หลกัารพิจารณาตอ้งมี

ประสิทธิภาพ

หลกัการพิจารณา

โดยเปิดเผย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๓. การออกคาํสัง่

ทางปกครอง

หลกัวา่ดว้ยแบบ

ของคาํสัง่ทาง

ปกครอง

หลกัวา่ดว้ยการ

แจง้หรือการ

ประกาศคาํสัง่ทาง

ปกครอง

๔. การทบทวนคาํสัง่

ทางปกครอง

การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

เลก็นอ้ย (ม. ๔๓)

การอุทรธ์คาํส่ัง 

(ม.๔๔)

การเพิกถอดคาํสั่งฯ 

(ม. ๔๙ - ๕๓)

การขอใหพ้ิจารณา

ใหม่ (ม.๕๔)

๕. การบงัคบัตาม

คาํสัง่ทางปกครอง

สัง่ใหช้าํระเงิน

สัง่ใหก้ระทาํหรือละ

เวน้กระทาํ
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การพจิารณาทางปกครอง หมายความว่า การเตรียมการและ

การดาํเนินการของเจ้าหน้าทีเ่พ่ือจัดให้มีคาํส่ังทางปกครอง

• หลกัการไม่ยดึแบบพธีิ

• หลกัความรวดเร็วและอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน

• หลกัการใช้ภาษาไทย

• หลกัการพสูิจน์ความจริงและการควบคุมดูแลการ

พจิารณาโดยเจ้าหน้าที ่ 
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๑. หน่วยงานของรัฐต้องจดัทาํคู่มือประชาชน 

ประกอบด้วย หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข

(ถ้าม)ี ในการย่ืนคาํขอ ขั้นตอนและระยะเวลา     

ในการพจิารณาอนุญาต

(มาตรา ๗ พรบ.อาํนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘)
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๒. เจ้าหน้าทีผู้่รับคาํขอต้องตรวจสอบความถูกต้อง

ของคาํขอและครบถ้วนของเอกสาร หากเอกสาร   

ไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้ย่ืนคาํขอทราบทนัท ีหรือ

ภายใน ๗ วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับคาํขอ

ถ้ากรณเีจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้ย่ืนคาํขอไม่ส่งเอกสาร

เพิม่เตมิให้เจ้าหน้าทีภ่ายในทีก่าํหนด หรือทีอ่นุญาต

ให้คาํขอน้ันตกไป
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ให้ถือว่าผู้ย่ืนคาํขอไม่ประสงค์ทีจ่ะดาํเนินการตาม

คาํขอให้เจ้าหน้าทีส่่งเอกสารคืนให้ผู้ย่ืนคาํขอ

พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคาํขอและ

บันทกึการดาํเนินการดงักล่าวไว้ หรือจะย่ืนคาํขอ

ใหม่กไ็ด้ แต่ในกรณทีีก่ฎหมายกาํหนดไว้ให้ต้องย่ืน

คาํขอใหม่ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด ผู้ย่ืนคาํขอ

จะต้องย่ืนคาํขอใหม่ภายในระยะเวลาดงักล่าว ..

(มาตรา ๒๗ พรบ.วปิกครองฯ และ มาตรา ๘ 

มาตรา ๙ พรบ.อาํนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘)
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๓. ผู้อนุญาตต้องดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

กาํหนดเวลาทีร่ะบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน

และแจ้งให้ผู้ย่ืนคาํขอทราบภายใน ๗ วนั นับแต่

วนัทีพ่จิารณาเสร็จ และหากยงัพจิารณาไม่เสร็จ 

ให้แจ้งเป็นหนังสือในผู้ย่ืนคาํขอทราบถงึเหตุแห่ง

ความล่าช้าทุก ๗ วนั จนกว่าจะพจิารณาแล้วเสร็จ
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พร้อมทั้งส่งสําเนาการแจ้งดงักล่าวให้

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการทราบทุกคร้ัง 

และกรณทีีไ่ม่แจ้ง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทาํการหรือ

ละเว้นกระทาํการ เพ่ือให้เกดิความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 

เว้นแต่จะเป็นเฉพาะเหตุสุดวสัิย

มาตรา ๑๐ พรบ.อาํนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔. กรณมีีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคบัใด ออกใช้

บังคบัและมีผลต้อเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ วธีิการ 

เง่ือนไข ทีป่รากฏในคู่มือประชาชน มิให้ใช้บังคบักบั

การย่ืนคาํขอไว้ก่อนทีจ่ะมีการออกกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ มิให้ใช้บังคบักบัการย่ืนคาํขอไว้ก่อนทีจ่ะมี

การออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคบัดงักล่าว 

เว้นแต่บัญญตัิไว้เป็นอย่างอ่ืนได้กแ็ต่เฉพาะกรณทีี่

เป็นคุณต่อผู้ย่ืนคาํขอเท่าน้ัน

(มาตรา ๑๑ พรบ.อาํนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘)
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๕. คาํส่ังทางปกครอง หากมไิด้มกีฎหมายหรือกฎกาํหนด

ระยะเวลาในการออกคาํส่ังทางปกครองในเร่ืองน้ันไว้เป็น

ประการอ่ืน ให้เจ้าหน้าทีอ่อกคาํส่ังทางปกครองน้ันให้

แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั นับแต่วนัทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้รับคาํขอ 

และเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ให้เป็นหน้าทีข่องผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไปของ

เจ้าหน้าทีน้ั่นจะกาํกบัดูแลให้เจ้าหน้าทีด่าํเนินการให้

เป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด

(มาตรา ๓๙/๑ พรบ. วปิกครองฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไข 

ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๗)



คาํส่ังทางปกครอง

๑. ลกัษณะทัว่ไป

๑. การใช้อาํนาจตามกฎหมายของ

เจ้าหน้าที ่เช่น การส่ังการ การ

อนุญาต การอนุมตั ิการวนิิจฉัย

อุทธรณ์

๒. มผีลสร้างนิตสัิมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล/ กระทบสถานภาพของ

สิทธิหรือหน้าทีข่องบุคคล

๓. มผีลเฉพาะกรณี และ

๔. เป็นการกระทาํทีม่ผีลไปสู่

ภายนอกโดยตรง

๒. กฎกระทรวงฉบับที่ 12

๑. การดาํเนินการเกีย่วกบัการจัดหาหรือให้สิทธิ

ประโยชน์ในกรณีดงันี้

การส่ังรับหรือไม่รับคาํเสนอขายรับจ้าง 

แลกเปลีย่น ให้เช่า ซ้ือ เช่า หรือให้สิทธิ

ประโยชน์

การอนุมัติส่ังซ้ือ จ้าง แลกเปลีย่น เช่า ขาย ให้

เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์

การส่ังยกเลกิกระบวนการพจิารณาคาํเสนอ

หรือการดาํเนินการอ่ืนใดในลกัษณะเดยีวกนั

การส่ังให้เป็นผู้ทิง้งาน

๒. การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา
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การอุทธรณ์คาํส่ังทางปกครอง

“ กรณทีีม่ีกฎหมายเฉพาะบัญญัตใิห้คาํส่ังทางปกครองใดมี

ขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้แล้วเช่นใด 

คู่กรณกีต้็องปฏิบัตติามขั้นตอนและระยะเวลาทีก่ฎหมาย

เฉพาะน้ันบัญญัตไิว้ มาตรา ๓ วรรคสอง พระราชบัญญัติ

วธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ”
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การย่ืนอทุธรณ์และกาํหนดระยะเวลาอทุธรณ์

คาํส่ังทางปกครอง

• ผู้มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ (มาตรา ๔๔)

• ผู้ทีจ่ะรับอุทธรณ์คาํส่ัง (มาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง)

• กาํหนดระยะเวลาอุทธรณ์คาํส่ังทางปกครอง 

(มาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง)
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รูปแบบของคาํอุทธรณ์

คาํอุทธรณ์ต้องทาํเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเทจ็จริงหรือข้อกฎหมายที่

อ้างองิประกอบด้วย (มาตรา ๔๔ วรรคสอง)

การพจิารณาอุทธรณ์

ให้เจ้าหน้าทีพ่จิารณาคาํอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกนิ

สามสิบวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับอุทธรณ์ ในกรณทีีเ่ห็นด้วยกบัคาํอุทธรณ์ไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วนกใ็ห้ดาํเนินการเปลีย่นแปลงคาํส่ังทางปกครองตาม

ความเห็นของตนภายในกาํหนดเวลาดังกล่าวด้วย (มาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง)

ถ้าไม่เห็นด้วยกบัคาํอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกใ็ห้รายงานถึงผู้มีอาํนาจ

พจิารณาอุทธรณ์ภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง และต้องพจิารณาภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจําเป็นให้ขยายได้อกีไม่เกนิสามสิบ

วนันับแต่วนัทีค่รบกาํหนดดังกล่าว (มาตรา ๔๕ วรรคสอง)
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ระยะเวลาและอายุความ
• การพจิารณาออกคาํส่ังทางปกครองและการบังคบัตามคาํส่ังทางปกครอง

จําเป็นต้องมีระยะเวลาเข้ามาเกีย่วข้อง การนับระยะเวลาหากกาํหนดเป็นวนั 

สัปดาห์ เดือน หรือปี มิให้นับวนัแรกแห่งระยะเวลารวมเข้าไปด้วย เว้นแต่จะได้

เร่ิมการในวนัน้ันหรือมีกาํหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยเจ้าหน้าที ่(มาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง)

• ถ้ากาํหนดเวลาทีส้ั่นกว่าวนั ให้ใช้ตามกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ คือนับระยะเวลา

โดยละเอยีดเป็นช่ัวโมง นาท ีตามความเป็นจริง

• ในกรณทีีวั่นสุดท้ายของกาํหนดเวลาเป็นวันหยดุและเป็นเร่ืองทีเ่จ้าหน้าทีต้่องมี

หน้าทีต้่องกระทาํการน้ัน ให้นับวันหยดุรวมเข้ากบัระยะเวลาด้วยเพือ่มิให้ยดืเวลา

การปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที ่(มาตรา ๖๔ วรรคสอง) 22



• ระยะเวลาทีก่าํหนดไว้ในคาํส่ังของเจ้าหน้าที ่อาจพจิารณาขยาย

ได้ โดยกาํหนดให้มผีลย้อนหลงั ถ้าการส้ินสุดตามระยะเวลาจะ

ก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรม (มาตรา ๖๕)

• ผู้ทีต้่องกระทาํการใดภายในเวลาทีก่าํหนดไม่สามารถกระทาํการ

ภายในเวลาดงักล่าวได้โดยมใิช่ความผดิของตน เจ้าหน้าที่อาจ

ขยายระยะเวลาดาํเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดทีก่ล่าวมาแล้วเสีย

ใหม่ได้   ทั้งนี ้ต้องย่ืนขอภายในสิบห้าวนันับแต่พฤตกิารณ์น้ันได้

ส้ินสุดลง (มาตรา ๖๖)
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อายุความ

โดยปกตอิายุความฟ้องคดย่ีอมนับเดนิไปตลอดเวลา แต่หาก

ผู้ได้รับคาํส่ังทางปกครองหรือผู้ถูกบังคบัทางปกครองไม่พอใจ

คาํส่ังหรือคาํบังคบัดงักล่าวได้ย่ืนอุทธรณ์ตามกฎหมายนีห้รือย่ืน

คาํขอต่อคณะกรรมการการวนิิจฉัยข้อพพิาทหรือคณะกรรมการ

วนิิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฏีกา 

อายุความย่อมสะดุดหยุดลง คือ ไม่นับเดนิระหว่างน้ันจนกว่าจะ

มกีารพจิารณาถึงทีสุ่ด (ไม่กระทบถึงอายุความในการฟ้องคดต่ีอ

ศาลปกครอง) มาตรา ๖๗
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การแจ้ง

การแจ้งอาจกระทาํด้วยวาจา

การแจ้งกระทาํเป็นหนังสือ

การแจ้งเป็นหนังสือจะมีผลตั้งแต่ส่งหนังสือให้ถงึผู้รับ ไม่ว่าจะส่ง

ต่อหน้าผู้รับน้ันหรือส่งไปยงัภูมิลาํเนา ซ่ึงรวมไปถงึทีอ่ยู่ทีไ่ด้ให้ไว้ต่อ

เจ้าหน้าทีด้่วย ในกรณทีีผู้่รับไม่ยอมรับ หรือไม่พบผู้รับและได้มีการวาง

หรือปิดหนังสือน้ันไว้ต่อหน้าเจ้าพนักงาน กถื็อว่าได้รับแจ้งแล้ว
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กฎกระทรวง ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญตัวิธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  กาํหนดเจ้า

พนักงานทีจ่ะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพือ่แจ้งคาํส่ัง

ทางปกครอง การนัดพจิารณา หรือการอื่นทีจ่ะต้องแจ้งให้ผู้ทีเ่กีย่วข้อง

ทราบ ในกรณทีีผู่้ รับไม่ยอมรับหรือไม่มผีู้ รับ) ประกอบด้วย เจ้า

พนักงานตาํรวจ ข้าราชการส่วนกลาง เจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบ

ในเขตพืน้ที ่อาท ิกาํนัน แพทย์ประจาํตาํบล สารวตัรกาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วนท้องถิน่หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

ข้าราชการประจาํอาํเภอหรือจงัหวดั
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การส่งทางไปรษณย์ีตอบรับ และในกรณจีาํเป็น การส่งทางโทรสาร 

กเ็ป็นวธีิการทีก่ฎหมายรับรองด้วย 

(มาตรา ๗๑ และ มาตรา ๗๔)

ได้รับแจ้งเม่ือครบกาํหนด ๗ วนันับแต่วนัส่งสําหรับกรณี

ภายในประเทศ

ได้รับแจ้งเม่ือครบกาํหนด ๑๕ วนันับแต่วนัส่งสําหรับกรณส่ีงไปยงั

ต่างประเทศ

เว้นแต่จะมีการพสูิจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือ

หลงัจากวนัน้ัน
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การปิดประกาศไว้ ณ ทีท่าํการของเจ้าหน้าทีแ่ละทีว่่าการอาํเภอทีผู้่รับมี

ภูมิลาํเนากส็ามารถกระทาํได้ หากเป็นกรณทีีมี่ผู้รับเกนิ ๕๐ คน สําหรับการ

ประกาศหนังสือพมิพ์ซ่ึงแพร่หลายในท้องถ่ินกส็ามารถกระทาํได้ในกรณทีีไ่ม่

รู้ตัวผู้รับหรือภูมิลาํเนาหรือในกรณทีีมี่ผู้รับเกนิ ๑๐๐ คน

(มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓)

กรณปิีดประกาศ หรือประกาศในหนังสือพมิพ์ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเม่ือล่วง

พ้นระยะเวลา ๑๕ วนันับแต่วนัทีไ่ด้แจ้งโดยวธีิดงักล่าว
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การบังคบัทางปกครอง

สาระสําคญัในภาพรวม กฎหมายปกครองทีใ่ห้อาํนาจเจ้าหน้าทีข่องรัฐมี

อาํนาจออกคาํส่ัง ออกใบอนุญาตหรือใช้มาตรการฝ่ายปกครองใด ๆ กเ็พ่ือให้

วตัถุประสงค์ของการตรากฎหมายน้ัน ๆ บรรลุวตัถุประสงค์ โดยทัว่ไปแล้วการที่

เจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองจะใช้มาตรการใด ๆ กบัประชาชนในลกัษณะการบังคบัการ

ต่าง ๆ น้ันเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองจะต้องออกนิติกรรมทางปกครองให้ประชาชนผู้

ปฏิบัติตามกฎหมายได้ทราบล่วงหน้าก่อน หากผู้รับนิติกรรมทางปกครองไม่เห็น

ด้วยหรือมีข้อโต้แย้งคดัค้าน กช็อบทีจ่ะโต้แย้งคดัค้านตามขั้นตอนทีก่ฎหมาย

กาํหนดไว้ได้ แต่ถ้าไม่ใช้สิทธิดังกล่าวภายในกาํหนดเวลา เจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองก็

ชอบทีจ่ะใช้มาตรการต่าง ๆ ทีก่ฎหมายกาํหนดไว้ให้บังคบัการให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายน้ัน ๆ ต่อไป
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จบสาระสําคญัภาค วปิกครองทีจ่ะเป็นพืน้ฐานการศึกษากฎกระทรวง กาํหนด

หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเทจ็จริง การอุทธรณ์

และการพจิารณาอุทธรณ์คาํส่ังของนายทะเบียน 

พ.ศ.๒๕๕๑
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กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการโต้แย้งหรือช้ีแจง

ข้อเทจ็จริง การอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์คาํส่ังของ

นายทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๑

ขอบเขตสาระสําคญั

• หน่ึง หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการโต้แย้งหรือช้ีแจง

ข้อเทจ็จริง

• สอง การอุทธรณ์

• สาม การพจิารณาอุทธรณ์คาํส่ังของนายทะเบียน
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ทีม่าของกฎกระทรวง

• กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการโต้แย้งหรือ

ช้ีแจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์คาํส่ังนาย

ทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๑

• มาตรา ๗ และ มาตรา ๑๐ วรรคส่ี พระราชบัญญัตกิารทะเบยีน

ราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑

• มาตรา ๓ พระราชบัญญตัวิธีิปฏิบัตริาชการทางการปกครอง พ.ศ.

๒๕๓๙
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หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการโต้แย้ง

หรือช้ีแจงข้อเทจ็จริง

กรณทีี ่๑ นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ส่ังระงับการ

เคลือ่นไหวรายการทะเบียนราษฎรไว้ก่อน โดยมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

การดาํเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทกึ หรือการลงรายการเพ่ือจดัทาํ

หลกัฐานทะเบียนราษฎรใดดาํเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ระเบียบหรืออาํพรางข้อเทจ็จริง หรือมีรายการข้อความผดิไปจากความ

เป็นจริง (ต้องเป็นเหตุอันควรสงสัยทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของความสุจริตมใิช่

เป็นการกลัน่แกล้ง)

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑)
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วธีิการแจ้งคาํส่ังของนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

หน่ึง  มีหนังสือแจ้งภายใน ๓ วนั นับแต่วนัทีม่ีคาํส่ัง

สอง   คู่กรณมีีโอกาสโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเทจ็จริงภายใน ๓๐ วนั นับแต่

วนัทีไ่ด้รับแจ้งคาํส่ัง

(การนับวนั การส่ง นําวปิกครองมาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาใช้)

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒ วรรคหน่ึง)
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การแจง้ให้ทาํเป็นหนังสือ โดยอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย

๑. ข้อเทจ็จริงหรือเหตุผลทีท่าํให้เช่ือว่ามกีารกระทาํโดยมชิอบ

๒. ข้อกฎหมายหรือระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

๓. ข้อพจิารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพนิิจ

๔. สิทธิในการแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้ดาํเนินการโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเทจ็จริงแทน (เช่น ตั้ง

ทนายความ หรือผู้ทีต่นไว้วางใจโดยต้องมหีนังสือมอบหมายหรือมอบอาํนาจให้

ดาํเนินการแทน)

๕. สิทธิในการขอดูเอกสารทีจ่ําเป็นสําหรับการโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเทจ็จริงเพ่ือป้องกนัสิทธิ

ของตน (เช่นขอดูเอกสารทีอ่ยู่ในความครอบครองของราชการที่ต้องเกีย่วข้องกบัเร่ืองที่

กระทบสิทธิของตนและเป็นเอกสารทีจ่ําเป็นเพราะตนไม่อาจจะทราบได้จากแหล่งข้อมูล

อ่ืน ๆ ) (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒ วรรคสอง)
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การโต้แย้งหรือช้ีแจงของคู่กรณ ี

เม่ือคู่กรณไีด้รับหนังสือแล้วต้องดาํเนินการดงันี้

๑. จะช้ีแจงเป็นหนังสือลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน

๒. หรือจะโต้แย้งหรือช้ีแจงด้วยวาจากไ็ด้โดยนายทะเบียนอาํเภอ

หรือนายทะเบียนท้องถิน่บันทกึคาํช้ีแจงไว้และให้คู่กรณลีง

ลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)
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การพิจารณาขอ้โตแ้ยง้หรือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงของนายทะเบียนอาํเภอ

หรือนายทะเบียนทอ้งถ่ิน (ให้พจิารณาภายใน ๓๐ วัน) มี ๒ กรณีคือ

๑. นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินพิจารณาแลว้หากขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้

ช้ีแจงของคู่กรณีรับฟังไดว้า่มิไดด้าํเนินการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกใ็หส้ัง่ยกเลิก

การระงบัและดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรในเร่ืองนั้น ๆ

๒. แต่ถา้คู่กรณีไม่โตแ้ยง้หรือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงภายในกาํหนด โดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

หรือโตแ้ยง้หรือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงแลว้โดยไม่มีเหตุผล แต่ไม่ช้ีแจงเหตุผลหรือแสดง

พยานหลกัฐาน หรือช้ีแจงเหตุผลหรือพยานหลกัฐานแลว้รับฟังไม่ได ้ใหน้าย

ทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินสัง่ไม่รับแจง้ จาํหน่ายรายการทะเบียน หรือ

สัง่เพิกถอนหลกัฐานทะเบียนกรณีดงักล่าว

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔)
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หากนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินดาํเนินการตาม

กฎกระทรวงฯ ขอ้ ๔ แลว้ถือวา่เป็นคาํส่ังทางปกครองท่ีนาย

ทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินจะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี

๑. แจ้งคาํส่ังให้คูกรณทีราบเป็นหนังสือภายใน ๗ วนันับแต่วนัทีม่ีคาํส่ัง

๒. ระบุเหตุผลอย่างน้อยประกอบด้วย

- ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั

- ข้อกฎหมายทีอ้่างองิและข้อพจิารณาข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพนิิจ

- สิทธิในการอทุธรณ์ การยืน่อทุธรณ์ และระยะเวลาการอทุธรณ์

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ วรรคสอง)
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สรุปขั้นตอนการส่ังระงบัการเคล่ือนไหวรายการ

ทะเบียนราษฎร

(หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๓๐๙.๑/ว. ๖๑ 

ลว. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒)

๑. นายทะเบียนได้รับแจ้งหรือได้รับการร้องเรียนจากบุคคล 

หน่วยงาน หรือส่ือมวลชน หรือนายทะเบียนตรวจสอบว่า 

การจดัทาํหลกัฐานทะเบียนราษฎร ดาํเนินการไปโดยมชิอบ

ด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดย อาํพรางข้อเทจ็จริง หรือ   

มข้ีอความผดิไปจากความเป็นจริง
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๒. นายทะเบียนรวบรวมพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง      

พร้อมจดัทาํความเห็นเสนอนายอาํเภอเพ่ือพจิารณา

๓. นายอาํเภอพจิารณาว่า เห็นควรส่ังระงบัการเคล่ือนไหว

ทางทะเบียนหรือไม่

๔. นายอาํเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ส่ังระงบัการ

เคล่ือนไหวทางทะเบียนราษฎรน้ันไว้ก่อน

๕. นายทะเบียนแจ้งคาํส่ังให้คู่กรณทีราบภายใน ๓ วนั  

นับแต่วนัทีม่คีาํส่ังระงบัการเคล่ือนไหวทางทะเบียน
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๖.  คู่กรณโีต้แย้ง/แสดงพยานหลกัฐานภายใน ๓๐ วนั

นับแต่วนัทีไ่ด้รับคาํส่ังระงบัการเคล่ือนไหวทาง  

ทะเบียน

๗. นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบยีนท้องถิน่ แล้วแต่

กรณ ีส่ังจาํหน่ายรายการทะเบียน หรือเพกิถอน

หลกัฐานทะเบียนราษฎรน้ัน และดาํเนินการตาม

กฎหมาย (เป็นคาํส่ังทางปกครอง)



ผลของการส่ังระงบัการเคล่ือนไหวทางทะเบียน 

จะเกีย่วข้องเฉพาะในส่วนของงานทะเบียน

ราษฎร โดยเฉพาะการแจ้งย้ายทีอ่ยู่ และมผีล

ผูกพนัต่อเจ้าของรายการทะเบียนราษฎรทีถู่ก

คาํส่ังระงบัการเคล่ือนไหวเท่าน้ัน
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กรณทีีส่อง นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริงตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑ แล้วปรากฎพยานหลกัฐานชัดว่ามี

การกระทาํความผดิตามกฎหมาย หรือปรากฎหลกัฐานทางทะเบียนเช่ือ

ได้ว่าการมีช่ือและรายการในเอกสารทะเบียนราษฏรของผู้ใดเป็นการ

แอบอ้างใช้ช่ือหรือรายการบุคคลผู้อ่ืน ให้นายทะเบียนอาํเภอหรือนาย

ทะเบียนท้องถิน่ส่ังไม่รับแจ้ง จาํหน่ายรายการทะเบียน หรือเพกิถอน

หลกัฐานทะเบียนดงักล่าวโดยเร็ว และดาํเนินการแก้ไขข้อความหรือ

ปรับปรุงรายการทะเบียนให้ถูกต้อง แล้วดาํเนินการตามกฎกระทรวงฯ 

ข้อ ๕ วรรคสอง

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ วรรคหน่ึง)
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การอทุธรณ์

การอุทธรณ์ของคู่กรณ ีให้อุทธรณ์คาํส่ังของนายทะเบียนอาํเภอ

หรือนายทะเบียนท้องถิน่โดยทาํเป็นหนังสือ ให้ระบุข้อโต้แย้งและ

ข้อเทจ็จริงหรือข้อกฎหมายทีอ้่างองิประกอบด้วย

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ วรรคสาม)

ข้อสังเกต หนังสือแจ้งต้องระบุระยะเวลาอุทธรณ์ให้คู่กรณต้ีองอุทธรณ์

ภายใน ๑๕ วนันับแต่วนัทีต่นได้รับแจ้งคาํส่ังดงักล่าว
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หากการแจ้งคาํส่ังของนายทะเบียนมไิด้ระบุระยะเวลา

อุทธรณ์ให้คู่กรณทีราบจะส่งผลอย่างไร

๑. กรณทีีค่าํส่ังทางปกครองมิได้ระบุระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์

ระยะเวลาการอุทธรณ์น้ันจะเร่ิมนับใหม่ตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง

๒. ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาทีอ่าจอุทธรณ์ได้มีระยะเวลา

ส้ันกว่า ๑ ปีให้ขยายเป็น ๑ ปี นับแต่วนัทีไ่ด้รับคาํส่ังทางปกครอง
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การพิจารณาอุทธรณ์คาํสัง่ของนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียน

ทอ้งถ่ินตอ้งพิจาราณาโดยไม่ชกัชา้ แต่ต้องไม่เกนิ ๓๐ วันนับแต่

วันทีไ่ด้รับอทุธรณ์ แยกเป็น

๑. กรณีเห็นดว้ย             เปล่ียนแปลง แกไ้ขทั้งหมดหรือบางส่วน

๒. กรณีไม่เห็นดว้ย           รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยงันายทะเบียน

จงัหวดัหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ภายใน ๓ วันนบัแต่วนัท่ีพิจารณา

อุทธรณ์เป็นท่ียติุ

๓. นายทะเบียนจงัหวดัหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร พิจารณาอุทธรณ์

ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานฯ แต่ถา้มีเหตุจาํเป็นใหข้ยายเวลาการ

พิจารณาออกไปอีกไดไ้ม่เกิน ๓๐ วนันบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลา

(ทั้งน้ีก่อนครบกาํหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตอ้งมีหนงัสือแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์

ทราบก่อนครบกาํหนดเวลาดงักล่าว) (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖) 46



การพจิารณาอุทธรณ์ของนายทะเบียนจังหวดัหรือ

นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

กรณเีห็นด้วยกบัคาํอุทธรณ์ (อทุธรณ์ฟังขึน้) ให้แจ้งนาย

ทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบภายใน ๓ วันนับ

แต่วันทีก่ารพจิารณายติุ เพ่ือแก้ไข เปลีย่นแปลงตามความเห็น

ของนายทะเบียนจังหวดัหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗ วรรคหน่ึง)
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การพจิารณาอุทธรณ์ของนายทะเบียนจังหวดั

หรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

กรณไีม่เห็นด้วยกบัคาํอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

(อุทธรณ์ฟังไม่ขึน้)  แจ้งนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่

เพ่ือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๓ วนันับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งจากนาย

ทะเบียนจงัหวดัหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗ วรรคสอง)

(ระยะเวลาทีน่ายทะเบียนจงัหวดัหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

แจ้งถงึนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ กฎหมายไม่ระบุ

ระยะเวลา กค็วรต้องแจ้งโดยเร็ว) 
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การแจ้งคาํส่ังไม่เห็นด้วยกบัอุทธรณ์ของนายทะเบียนจังหวดั

หรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ต้องระบุเหตุผลอย่างน้อย

ประกอบด้วย

๑. ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั

๒. ข้อกฎหมายทีอ้่างองิ

๓. ข้อพจิารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพนิิจ

๔. สิทธิในการย่ืนคาํฟ้องและระยะเวลาการย่ืนคาํฟ้องต่อศาลปกครอง

ไว้ในหนังสือแจ้งด้วย (ดูกฎหมายวปิกครองประกอบ)

(กฎกระทรวงฯข้อ ๗ วรรคสอง)
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กรณศึีกษา

๑. คดแีม่อาย : คดปีกครองประวตัศิาสตร์ คาํส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๑/

๒๕๔๗ (ลงวนัที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗)

๒. คดย้ีายหมู่บ้านม้งแม่ตะละไม่ชอบ คาํพพิากษาศาลปกครองจังหวดั

เชียงใหม่ เม่ือวนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

๓. กรณสํีานักทะเบียนกลาง หารือคณะกรรมการวธีิปฏิบัตริาชการทางการ

ปกครอง ตามมาตรา ๓๐ พ.ร.บ.วธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

เร่ืองการเพกิถอนรายการทะเบียนหรือหลกัฐานทางทะเบียนราษฎร
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โจทก์กรณีศึกษา

คาํถามข้อ ๑ สาํนกัทะเบียนเทศบาลตาํบลโพนงาม อาํเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี 
ไดรั้บแจง้ยา้ยราษฎรเขา้มาในทะเบียนบา้นเลขท่ี ๙๙ หมู่ท่ี ๑ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จงัหวดั
อุบลราชธานี ซ่ึงมีนายสมหมาย ชอบทาํดี เป็นเจา้บา้น ต่อมาสาํนกัทะเบียนเทศบาลฯ 
ตรวจสอบบา้นเลขท่ีขา้งตน้พบวา่มีราษฎรยา้ยเขา้มาในทะเบียนบา้นเป็นจาํนวนมาก จนเป็น
เหตุอนัควรสงสัยวา่จะยา้ยเขา้มาเพ่ือหวงัผลในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะมีข้ึน
ในช่วงตน้ปีหนา้ จึงทาํใหน้ายทะเบียนเทศบาลตาํบลโพนงามไดมี้การสั่งระงบัการ
เคล่ือนไหวทางทะเบียนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดงันั้น  ในฐานะท่าน
เป็นนายทะเบียนเทศบาลตาํบลโพนงาม จะตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายต่อไปอยา่งไรบา้ง  
ใหอ้ธิบายขั้นตอนอยา่งละเอียดและหากขอ้เทจ็จริงในกรณีน้ีปรากฏวา่นายสมหมายฯ ไดมี้
หนงัสือโตแ้ยง้เพ่ือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงใหน้ายทะเบียนเทศบาลตาํบลโพนงามในวนัสุดทา้ยของ
กาํหนดระยะเวลา แต่เป็นวนัเสาร์ซ่ึงเป็นวนัหยดุทาํการงานสาํหรับเจา้หนา้ท่ี นายสมหมายฯ 
จึงมายืน่หนงัสือฯ ในวนัจนัทร์แต่นายทะเบียนฯ เห็นวา่เป็นการยืน่คาํโตแ้ยง้ฯ เกินระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ จึงไม่รับหนงัสือโตแ้ยง้ฯ นั้นถูกตอ้งหรือไม่ อีกทั้งถา้ในระหวา่งการ
สั่งระงบัการเคล่ือนไหวทางทะเบียน หากนายสมหมายฯ ตอ้งการขอมีบตัรประจาํตวั
ประชาชน หรือขอดาํเนินการใด ๆ ท่ีไม่ใช่การทะเบียนราษฎรของนายสมหมายฯเอง จะ
สามารถดาํเนินการไดห้รือไม่  ใหอ้ธิบายพร้อมยกเหตุผลประกอบ 51



คาํถามข้อ ๒ กรณีตามคาํถามขอ้ ๑ ถา้หากสาํนกัทะเบียนเทศบาลตาํบลโพนงาม 

ยงัมิไดรั้บการแจง้ยา้ยเขา้มาในทะเบียนบา้นเลขท่ี ๙๙ หมู่ท่ี ๑ ต.โพนงาม           

อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี ท่ีมีนายสมหมาย ชอบทาํดี เป็นเจา้บา้นเพราะได้

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้ปรากฏพยานหลกัฐานชดัวา่การแจง้ยา้ยเขา้มาดงักล่าว

เป็นการกระทาํความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยสาธารณสุข ประกอบกบัน่าเช่ือวา่

เป็นการแจง้ยา้ยราษฎรเขา้มาเป็นจาํนวนมาก จนเป็นเหตุอนัควรสงสยัวา่จะ     

ยา้ยเขา้มาเพื่อหวงัผลในการเลือกตั้งอีกดว้ย นายทะเบียนเทศบาล ต.โพนงาม     

จึงมีคาํสัง่ไม่รับแจง้การยา้ยเขา้ดงักล่าว ดงันั้น ในฐานะท่ีท่านเป็นนายทะเบียน

เทศบาล ต.โพนงาม จะตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายอยา่งไรบา้ง ใหอ้ธิบาย

ขั้นตอนอยา่งละเอียด

52



ข้อคดิสําหรับการทาํงาน

ยดึหลกักฎหมายมาก่อนความถูกใจ

เป็นผู้รักษาความยุตธิรรมมิใช่รักษาตวับทกฎหมาย

ซ่ือสัตย์สุจริตดาํรงชีวติแบบพอดแีละพอเพยีง

ขอบคุณและโชคดีทุกท่านครับ

ธีรภทัร  มีอารีย์

๐๖๓๒๐๘๗๗๒๙
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