
ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง 
ว่ำดว้ยกำรคุ้มครองและจัดกำรข้อมูลทะเบียนประวัตริำษฎร 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
กำรทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  มำตรำ  ๑๒  ก ำหนดให้ส ำนักทะเบียนกลำง 
จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรและปรับปรุงข้อมูลดังกล่ำวให้ตรงกับควำมเป็นจริงอยู่เสมอ   
และมำตรำ  15  วรรคสอง  และวรรคสำม  ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงอำจอนุญำตให้ 
ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรได้ 

ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในกำรเก็บรักษำและควบคุมข้อมูลกำรทะเบียนรำษฎร  กำรตรวจสอบ
พิสูจน์ตัวบุคคลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนรำษฎร  กำรให้บริกำรประชำชนในกำรขอตรวจ   
คัดเอกสำรข้อมูล  และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทะเบียนรำษฎรให้ถูกต้อง  และกำรอนุญำตให้ส่วนรำชกำร
และหน่วยงำนของรัฐเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่  ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  เหมำะสม  
และเกิดประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องออกระเบียบเพ่ือก ำหนดกำรปฏิบัติที่ว่ำด้วยกำรคุ้มครองและจัดกำร
ข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎร  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๘/๒  (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรทะเบียนรำษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมำยที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล
ซึ่งมำตรำ  32  วรรคสอง  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยบัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจ
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย  ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรคุ้มครองและจัดกำร
ข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ส่วนรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนรำชกำรตั้งแต่ระดับกรมหรือเทียบเท่ำและหน่วยงำน 

ของรัฐอื่นที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
“ข้อมูลทะเบียนรำษฎร”  หมำยควำมว่ำ  ข้อมูลของบุคคลที่แสดงออกในรูปของเอกสำร  ภำพ  

หรือข้อมูลดิจิทัลโดยมีรำยกำรตำมที่ปรำกฏในทะเบียนบ้ำน  เช่น  ชื่อตัว  ชื่อรอง  ชื่อสกุล  วันเดือนปีเกิด  
เลขประจ ำตัวประชำชน  สัญชำติ  สถำนะเจ้ำบ้ำน  ชื่อบิดำ  ชื่อมำรดำ  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน  เป็นต้น  
ทะเบียนกำรเกิด  ทะเบียนกำรตำย  รวมถึงทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย” 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“ข้อมูลทะเบียนประวัตริำษฎร”  หมำยควำมว่ำ  ข้อมูลของบุคคลที่แสดงออกในรูปของเอกสำร  
ภำพหรือข้อมูลดิจิทัลโดยมีรำยกำรตำมที่ปรำกฏในข้อมูลทะเบียนรำษฎรและข้อมูลอื่นที่บ่งบอกถึง
สถำนภำพและตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของทะเบียนประวัติ  เช่น  ภำพใบหน้ำ  ลำยพิมพ์นิ้วมือ  สถำนภำพ
กำรสมรส  ชื่อคู่สมรส  ชื่อบุตร  ชื่อบุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม  ศำสนำ  วุฒิกำรศึกษำ  อำชีพ  
ภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบ้ำน  ผลกำรตรวจสำรพันธุกรรมหรือ  ดีเอ็นเอ  เป็นต้น 

“เจ้ำของข้อมูล”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลทะเบียนรำษฎร  หรือข้อมูล
ทะเบียนประวัติรำษฎร 

“ผู้ควบคุมข้อมูล”  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักทะเบียนกลำง  รวมถึง  ส ำนักทะเบียนจังหวัด  ส ำนักทะเบยีน
กรุงเทพมหำนคร  ส ำนักทะเบียนอ ำเภอ  ส ำนักทะเบียนท้องถิ่น  และส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ 
ซึ่งเป็นผู้จัดท ำ  เก็บ  รวบรวม  และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล  รวมถึงกำรใช้ข้อมูลทะเบียนรำษฎรหรือข้อมูล
ทะเบียนประวัติรำษฎรร่วมกับส ำนักทะเบียนกลำง   

“ผู้รับข้อมูล”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลทะเบียนรำษฎรหรือข้อมูล
ทะเบียนประวัติรำษฎรจำกผู้ควบคุมข้อมูล  และน ำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ 

“ฐำนข้อมูลทะเบียนกลำง”  หมำยควำมว่ำ  ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร  ฐำนข้อมูล 
ทะเบียนครอบครัว  ฐำนข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล  และฐำนข้อมูลทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน 

“เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์”  หมำยควำมว่ำ  กำรเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนรำชกำร 
หรือหน่วยงำนของรัฐกับส ำนักทะเบียนกลำงเพ่ือใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงและฐำนข้อมูลประชำชน
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐนั้น 

ข้อ ๔ ข้อมูลทะเบียนรำษฎร  และข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรเป็นข้อมูลส่วนบุคคล   
จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลหรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนเจ้ำของข้อมูล  
หรือเปิดเผยได้ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้เท่ำนั้น  แต่กำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะท ำให้เกิดควำมเสียหำย
แก่เจ้ำของข้อมูลหรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนมิได้ 

กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตำมวรรคหนึ่งจะท ำเป็นหนังสือ  หรือเป็นข้อควำมอยู่ในค ำร้อง  
หรือค ำขอ  หรือแสดงออกในลักษณะอื่นก็ได้  เช่น  ยินยอมมอบบัตรประจ ำตัวประชำชนให้แก่เจ้ำพนักงำน
หรือผู้มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยเพ่ือน ำไปตรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ถือบัตรตำมวิธีกำรที่กรมกำรปกครองก ำหนด  
เป็นต้น 

ข้อ ๕ บุคคลดังต่อไปนี้  มีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมูลทะเบียนรำษฎรโดยกำรขอตรวจ   
คัด  หรือคัดและรับรองส ำเนำข้อมูลทะเบียนรำษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่น 

(๑) เจ้ำของข้อมูลหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจำกเจ้ำของข้อมูล 
(๒) บุคคลอื่นใดที่กล่ำวอ้ำงให้เชื่อได้ว่ำมีส่วนได้เสียกับเจ้ำของข้อมูลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
ข้อ ๖ บุคคลดังต่อไปนี้  มีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรโดยกำรขอตรวจ  

คัด  หรือคัดและรับรองส ำเนำข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่น 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๑) เจ้ำของข้อมูลหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจำกเจ้ำของข้อมูล 
(๒) ผู้แทนโดยชอบธรรม  ในกรณีเจ้ำของข้อมูลเป็นผู้เยำว์ 
(๓) ผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมค ำสั่งศำล  ในกรณีเจ้ำของข้อมูลเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ   

หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๔) ทำยำทเจ้ำของข้อมูล  กรณีเจ้ำของข้อมูลเสียชีวิตหรือเป็นคนสำบสูญ 
(5) บุคคลอื่นใดที่กล่ำวอ้ำงให้เชื่อได้ว่ำมีส่วนได้เสียโดยตรงกับเจ้ำของข้อมูล 
ข้อ ๗ นอกจำกกำรเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลตำมข้อ  ๕  และข้อ  ๖  แล้ว  กำรเปิดเผย 

ข้อมูลทะเบียนรำษฎรหรือข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎร  ดังต่อไปนี้  สำมำรถด ำเนินกำรได้เท่ำที่จ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรโดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลหรือผู้มีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทน 

(๑) เพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนำยทะเบียน  เจ้ำพนักงำน  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร  กฎหมำยว่ำด้วยบัตรประจ ำตัวประชำชน  กฎหมำยว่ำด้วยชื่อบุคคล  
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียนครอบครัว  กฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ  และกฎหมำยอื่น 

(๒) เพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอันเกี่ยวกับกำรให้บริกำรภำครัฐ  กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย  ควำมมั่นคงของชำติ  กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย  
และกระบวนกำรยุติธรรม 

(๓) เพื่อกำรศึกษำ  วิจัย  หรือเพ่ือประโยชน์แก่กำรสถิติ 
กำรเปิดเผยข้อมูลทะเบียนรำษฎรหรือข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรตำมวรรคหนึ่ง  ถ้ำผู้ควบคุมข้อมูล

หรือนำยทะเบียนผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนรำษฎรเห็นว่ำควรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล  
ให้แจ้งผู้ขอข้อมูลด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลก่อนจึงจะเปิดเผยได้  แต่กำรเปิดเผยข้อมลู
ดังกล่ำวต้องไม่เป็นกำรน ำข้อมูลไปใช้ในทำงธุรกิจหรือในเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวกับหน้ำที่รำชกำรหรือ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของข้อมูล 

ข้อ ๘ กำรขอให้เปิดเผยข้อมลูกำรทะเบยีนรำษฎรโดยกำรขอตรวจ  คัด  หรือคัดและรับรอง
ส ำเนำข้อมูลทะเบียนรำษฎรหรือข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำง  ให้บุคคล  
ตำมข้อ  ๕  และข้อ  ๖  และส่วนรำชกำรตำมข้อ  ๗  ยื่นค ำขอพร้อมด้วยหลักฐำนต่อนำยทะเบียน   
ณ  ส ำนักทะเบียนกลำง  ส ำนักทะเบียนจังหวัด  ส ำนักทะเบียนกรุงเทพมหำนคร  ส ำนักทะเบียนอ ำเภอ  
ส ำนักทะเบียนท้องถิ่น  (เขต  เทศบำล  และเมืองพัทยำ)  ส ำนักทะเบียนสำขำหรือส ำนักทะเบียน  
ส่วนแยกในลักษณะของศูนย์บริกำรอ ำเภอยิ้ม  หรือหน่วยบริกำรงำนทะเบียนรำษฎรที่เรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่น  
แห่งใดก็ได้ 

นอกจำกกำรยื่นค ำขอตำมวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้ขอเปิดเผยข้อมูลอำจยื่นค ำขอผ่ำนระบบ
คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกำรเชื่อมโยงข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์และสำรสนเทศตำมที่ส ำนักทะเบียนกลำง
ก ำหนดก็ได้  ยกเว้นส่วนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์  ให้เป็นไปตำมวิธีกำร  
ที่ส่วนรำชกำรนั้นก ำหนด 
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ข้อ ๙ ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง  อำจอนุญำตให้ส่วนรำชกำรเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ได้ 
โดยส่วนรำชกำรนั้นต้องแจ้งเป็นหนังสือขออนุญำตต่อผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงโดยระบุเหตุผล  
ควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของกำรใช้ข้อมูล  ประเภทของข้อมูลที่จะขอเชื่อมโยง   
และวิธีปกป้องคุ้มครองข้อมูลมิให้ถูกละเมิด  และจะใช้ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงได้ต่อเมื่อ 
ส่วนรำชกำรนั้นได้มีหนังสือตอบรับกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ส ำนักทะเบียนกลำงก ำหนด 

ข้อ 10 ส่วนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์  จะต้องรับผิดชอบกำรติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งระบบสื่อสำรเพ่ือรับหรือส่งข้อมูลที่ตรวจสอบโดยเป็นผู้จัดหำอุปกรณ์ 
พร้อมค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ในกำรตรวจสอบฐำนข้อมูลทะเบียนกลำง  และพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์  
ให้สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนได้ 

ข้อ 11 ส่วนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์  ต้องอนุญำตให้ส ำนักทะเบียนกลำง
พัฒนำโปรแกรมเพื่อตรวจสอบข้อมูลประชำชนจำกฐำนข้อมูลของส่วนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กำรบริกำรภำครัฐ 

ข้อ 12 ส่วนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์  จะต้องจัดให้มีกำรลงทะเบียน
เจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่ได้รับมอบหมำยให้เข้ำถึงข้อมูลทะเบียนรำษฎรหรือข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎร 
กับส ำนักทะเบยีนกลำงเพ่ือก ำหนดรหัสเจ้ำหนำ้ที่และขอบเขตกำรเข้ำถึงข้อมูลตำมวธิกีำรที่ส ำนักทะเบียนกลำง
ก ำหนด 

ข้อ 13 กำรด ำเนินกำรตำมข้อ  ๙  ส ำนักทะเบียนกลำงจะร่วมมือกับส่วนรำชกำรก ำหนด
ประเภทของข้อมูลที่อนุญำตให้ส่วนรำชกำรใช้ประโยชน์  ระบบกำรตรวจสอบข้อมูล  กำรวำงระบบ
ควบคุมรักษำควำมลับข้อมูลส่วนบุคคล  และก ำหนดชั้นควำมลับของข้อมูลที่เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำร
จะเข้ำถึงข้อมูล 

ส่วนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์  ต้องจัดท ำบัญชีควบคุมกำรเข้ำถึง 
และใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงของเจ้ำหน้ำที่ตำมที่ส ำนักทะเบียนกลำงก ำหนดเพ่ือให้
ตรวจสอบได้ว่ำใครเข้ำไปตรวจหรือเปิดเผยข้อมูลของใคร  เมื่อใด  และน ำข้อมูลไปใช้เพ่ือกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรนัน้หรือไม่  โดยผู้ควบคมุข้อมูลจะตอ้งตรวจรำยงำนกำรเข้ำถงึและกำรใช้ประโยชน์
จำกฐำนข้อมูลทะเบยีนกลำงเปน็ประจ ำทุกวนั  ทั้งนี้  ให้จัดเก็บบัญชีดงักล่ำวไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมปี 

ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลกำรเข้ำถึง
และใช้ประโยชน์ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงให้เป็นไปเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยเคร่งครัด
และจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบหำกเกิดควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติโดยมิชอบของบุคคล  
ตำมวรรคหนึ่งตำมควรแก่กรณี 
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ข้อ ๑4 ให้ส ำนักทะเบียนกลำงจัดเก็บข้อมูลกำรเข้ำตรวจหรือคัดข้อมูลจำกฐำนข้อมูล
ทะเบียนกลำงของเจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวเพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบ  
ได้ตลอดเวลำว่ำใคร  สังกัดส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใด  เข้ำไปตรวจหรือเปิดเผยข้อมูลของใคร   
เมื่อใดบ้ำง  เพ่ือเป็นมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลของบุคคลและตรวจสอบลงโทษผู้กระท ำละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
โดยให้จัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของส ำนักทะเบียนกลำงเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมปี  จึงจะขออนุมัติ
ลบข้อมูลดังกล่ำวได้ 

ข้อ 15 ส่วนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จะต้องใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์  
ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่แจ้งในหนังสือขออนุญำตเท่ำนั้น  และจะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่เจ้ำของข้อมูล  และห้ำมมิให้น ำข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทำงธุรกิจหรือในเรื่องอื่น  
ที่ไม่เกี่ยวกับหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหรือตำมวัตถุประสงค์ที่ร้องขอ 

ข้อ ๑6 กรณีบุคคลร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกำรเข้ำตรวจและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ท ำให้ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำย  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลด ำเนินกำร  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบกำรเข้ำตรวจข้อมูลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงของบุคคลตำมข้อร้องเรียน  
จำกระบบคอมพิวเตอร์ของส ำนักทะเบียนกลำง  และสอบสวนให้ปรำกฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุผล 
ในกำรเข้ำตรวจข้อมูลดังกล่ำว  และกำรเปิดเผยข้อมูลไปให้ผู้ใดหรือหน่วยงำนใดบ้ำง   

(2) หำกผลกำรตรวจสอบพบว่ำเจ้ำหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ  ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกำรขอตรวจข้อมูลหรือไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรหรือเจ้ำของข้อมูลนั้น  ให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลถอดถอนเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นไม่ให้เข้ำถึงข้อมูลในฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงเป็นเวลำสองปีติดต่อกัน  
และแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงทรำบ  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ ำเป็นจะต้องให้เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวเข้ำถึงข้อมูล
ในฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงก่อนเวลำที่ก ำหนด  ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องแจ้งเหตุจ ำเป็นไปยังผู้อ ำนวยกำร
ทะเบียนกลำง  และต้องมีหนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำของบุคคลนั้นส่งไปพร้อมด้วย 

(3) กรณีบุคคลร้องเรียนต่อส ำนักทะเบียนกลำงขอให้ตรวจสอบผู้เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล   
ให้ส ำนักทะเบียนกลำงตรวจสอบข้อมูลจำกระบบคอมพิวเตอร์แล้วท ำหนังสือแจ้งส่วนรำชกำร 
หรือหน่วยงำนที่ตรวจพบตำม  (๑)  ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแจ้งผลให้ส ำนักทะเบียนกลำงทรำบ
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  เพื่อจะได้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 

กรณีบุคคลที่ร้องเรียนเรื่องกำรถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท ำให้ เกิดควำมเสียหำย   
และเรียกร้องให้รับผิดทำงละเมิดหรือฟ้องร้องต่อศำลในทำงปกครอง  ทำงแพ่งและทำงอำญำ  ให้เป็น
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงและด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่  รวมถึงควำมรับผิดทำงละเมิดในทำงปกครอง  ทำงแพ่ง  หรือทำงอำญำตำมผลของคดี  
ทั้งต่อบุคคลภำยนอก  และส ำนักทะเบียนกลำง  กรมกำรปกครอง   
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ข้อ 17 ส ำนักทะเบียนกลำงอำจระงับกำรใช้ประโยชน์ฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงของส่วนรำชกำร
ที่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เป็นกำรชั่วครำวหรืออำจเปลี่ยนแปลงวิธีกำรเข้ำถึงข้อมูล   
และกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงได้ตำมที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งส่วนรำชกำร  
ที่เกี่ยวข้องให้ทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 

กรณีส่วนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ต้องกำรบอกเลิกกำรใช้ประโยชน์
ฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงจะต้องแจ้งให้ส ำนักทะเบียนกลำงทรำบเป็นหนังสือล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  
ก่อนเลิกกำรใช้ประโยชน์ฐำนข้อมูลทะเบียนกลำง  และจะต้องยินยอมให้ส ำนักทะเบียนกลำงตรวจสอบ
ข้อมูลของส่วนรำชกำรนั้นกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะมีกำรกระท ำที่เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักทะเบียนกลำง 

หำกส่วนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบนี้  และท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยร้ำยแรงแก่รำชกำรหรือบุคคลภำยนอก  ส ำนักทะเบียนกลำงจะยกเลิกหรือระงับ 
กำรใช้ประโยชน์ฐำนข้อมูลทะเบียนกลำง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำก็ได้ 

ข้อ 18 กรณีเจ้ำของบัตรยินยอมมอบบัตรประจ ำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card)  
ให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเข้ำถึงข้อมูลของตนในหน่วยควำมจ ำ  ( IC  CHIP)  บนบัตรหรือในฐำนข้อมูล
ทะเบียนกลำงโดยผ่ำนเครื่องอ่ำนบัตรหรือโดยวิธีอื่นใด  ให้ถือว่ำเจ้ำของบัตรได้ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นั้น   

ข้อ 19 ในกำรปฏิบัติงำนทะเบียนและบัตรประจ ำตัวประชำชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์   
ที่เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงให้นำยทะเบียน  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  และเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติงำนทะเบียนและบัตรประจ ำตัวประชำชนจะต้องลงทะเบียนเพ่ือก ำหนดรหัส 
กำรใช้งำนตำมวิธีกำรที่ส ำนักทะเบียนกลำงก ำหนด  และจะต้องเก็บรักษำรหัสของตนให้เป็นควำมลับ  
หำกมีกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบหรือมีควำมเสียหำยใด ๆ  เกิดขึ้นอันเนื่องจำกกำรใช้รหัสนั้น  เจ้ำของรหัส
ต้องรับผิดชอบทุกกรณี 

ให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนทะเบียนและบัตรประจ ำตัวประชำชน  อำทิ  นำยอ ำเภอ  
ผู้อ ำนวยกำรเขต  ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลทะเบี ยนกลำง 
ให้เป็นไปเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยเคร่งครัดและจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบหำกเกิดควำมเสียหำย
อันเกิดจำกกำรปฏิบัติโดยมิชอบของบุคคลตำมวรรคหนึ่งตำมควรแก่กรณี 

ข้อ 20 ให้ส ำนักทะเบียนกลำงจัดเก็บเอกสำรทะเบียนและเอกสำรรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลที่อยู่ในควำมรับผิดชอบหรืออยู่ในกำรเก็บรักษำของส ำนักทะเบียนไว้ 
ในฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงให้ครบถ้วน  โดยใช้เลขประจ ำตัวประชำชนเป็นดัชนีในกำรจัดเก็บและค้นหำข้อมูล  
และเพ่ือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลบุคคลที่อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรและประโยชน์ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ  ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงอำจแจ้งส่วนรำชกำรที่มีข้อมูล 
ทั้งที่เป็นเอกสำรหรือข้อมูลดิจิทัล  ให้จัดส่งข้อมูลที่มีอยู่ให้ส ำนักทะเบียนกลำง   
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ข้อ 21 ให้ส ำนักทะเบียนกลำงด ำเนินกำรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูลทะเบียน
ประวัติรำษฎรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอตำมหลักฐำนของส ำนักทะเบียนอ ำ เภอ  ส ำนักทะเบียนท้องถิ่น  
และส่วนรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องโดยเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักทะเบียน  
หรือส่วนรำชกำรนั้น  และสนับสนุนให้มีกำรเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล
ทะเบียนกลำงอย่ำงถูกต้อง  เหมำะสม  และสอดคล้องกับภำรกิจของส่วนรำชกำร 

ข้อ 22 ให้ส ำนักทะเบียนกลำงท ำข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรให้ทันสมัย  โดยกำรแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม  จ ำหน่ำย  หรือยกเลิก  แล้วแต่กรณี  ส ำหรับข้อมูลที่มีลักษณะตำมเงื่ อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รำยกำรบุคคลที่มีอำยุครบ  15  ปีบริบูรณ์  แต่มีค ำน ำนำมว่ำเด็กชำยหรือเด็กหญิง   
ให้เปลี่ยนแปลงค ำน ำนำมเป็นนำยหรือนำงสำว  แล้วแต่กรณี 

(2) รำยกำรบุคคลที่มีค ำน ำนำมไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย  เช่น  ด็อกเตอร์  นักโทษชำย   
พลทหำร  ท้ำว  เป็นต้น  ให้แก้ไขเป็น  นำย  นำง  หรือนำงสำว  แล้วแต่กรณี   

(3) รำยกำรบุคคลที่มีค ำสั่งศำลให้เป็นคนสำบสูญ  ให้จ ำหน่ำยรำยกำรบุคคลนั้น 
(4) รำยกำรของคนต่ำงด้ำวที่เดินทำงออกจำกประเทศไทยโดยไม่ได้แจ้งกำรขอกลับเข้ำมำ  

ในประเทศไทย  (Re-entry)  ให้จ ำหน่ำยรำยกำรบุคคลนั้น 
(5) บุคคลที่มีเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน  13  หลัก  แต่ไม่มี

รำยกำรบุคคลในฐำนข้อมูลฯ  ให้เพ่ิมชื่อและรำยกำรบุคคลนั้น 
(6) รำยกำรบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้ำนกลำงติดต่อกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบปีโดยไม่มี 

กำรเคลื่อนไหวทำงทะเบียนรำษฎร  ให้จ ำหน่ำยรำยกำรบุคคลนั้น 
(๗) รำยกำรบุคคลที่แจ้งกำรย้ำยที่อยู่ออกจำกทะเบียนบ้ำนเป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำห้ำปี  

โดยไม่ได้ย้ำยเข้ำทะเบียนบ้ำนใด  ให้เพ่ิมรำยกำรบุคคลนั้นไว้ในทะเบียนบ้ำนกลำงของส ำนักทะเบียน  
ที่แจ้งย้ำยออก  และหำกรำยกำรบุคคลดังกล่ำวอยู่ในทะเบียนบ้ำนกลำงติดต่อกันเป็นเวลำเกินกว่ำห้ำปี
โดยไม่มีกำรเคลื่อนไหวทำงทะเบียน  ให้จ ำหน่ำยรำยกำรบุคคลนั้น 

(๘) รำยกำรบุคคลที่มีอำยุตั้งแต่  100  ปี  โดยไม่มีกำรเคลื่อนไหวทำงทะเบียนและไม่พบ
รำยกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์  (Smart  card)  ให้จ ำหน่ำยรำยกำรบุคคลนั้น 

(๙) รำยกำรเกี่ยวกับบ้ำนและเลขที่บ้ำน  ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีสภำพเป็นบ้ำนแล้ว  ให้จ ำหน่ำย
เลขที่บ้ำน  และเพ่ิมรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนของบ้ำนเลขที่นั้นไว้ในทะเบียนบ้ำนกลำงของส ำนักทะเบียน  
ที่บ้ำนตั้งอยู่ 
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(10) กรณีอื่น ๆ  ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
เมื่อส ำนักทะเบียนกลำงได้ท ำข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรให้ทันสมัยตำมวรรคหนึ่งแล้ว   

ให้แจ้ งส ำนักทะเบียนและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องทรำบตำมวิธีกำรที่ส ำนักทะเบียนกลำงก ำหนด   
และหำกบุคคลดังกล่ำวประสงค์จะอุทธรณ์กำรด ำเนินกำรของส ำนักทะเบียนกลำง  ให้ยื่นอุทธรณ์ผ่ำน  
นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบ้ำน  ทะเบียนบ้ำนกลำง  
หรือทะเบียนประวัติ  เพื่อส่งค ำอุทธรณ์พร้อมหลักฐำนให้ส ำนักทะเบียนกลำงพิจำรณำ 

ข้อ 23 เมื่อตรวจพบข้อมูลทะเบียนรำษฎรหรือข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรที่จัดท ำขึ้น   
มีควำมผิดพลำดหรือไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงโดยเกิดจำกกำรส ำคัญผิดในข้อเท็จจริง  คัดลอก 
หรือบันทึกผิด  หรือเกิดจำกสำเหตุอื่นใดซึ่งไม่ใช่เป็นกำรทุจริต  ให้นำยทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้อง  
ตำมวิธีกำรที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงก ำหนด  แต่ถ้ำข้อมูลที่ผิดพลำดหรอืไม่ถกูตอ้งเกิดจำกกำรกระท ำทุจรติ  
ให้นำยทะเบียนจ ำหน่ำยข้อมูลดังกล่ำว  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์แก่รำชกำรและประชำชน  
ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงอำจก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเป็นอย่ำงอื่นก็ได้  หรือหำกเจ้ำของข้อมูล 
มีควำมประสงค์จะขอให้จัดท ำขอ้มูลใหม่  ให้ยื่นค ำร้องพร้อมพยำนหลักฐำนต่อนำยทะเบียน  ณ  ส ำนักทะเบียน
ที่มีภูมิล ำเนำหรือที่มีชื่อในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร 

นำยทะเบียนตำมวรรคหนึ่ง  หมำยถึง  นำยทะเบียนอ ำเภอ  นำยทะเบียนท้องถิ่น  และนำยทะเบียน
ประจ ำส ำนักทะเบียนกลำง  แล้วแต่กรณี  โดยถ้ำนำยทะเบียนประจ ำส ำนักทะเบียนกลำงเป็นผู้แก้ไข 
หรือจ ำหน่ำยข้อมูล  ให้แจ้งนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทรำบด้วย 

ข้อ 24 กำรขอคืนรำยกำรทะเบียนบคุคลที่ถกูจ ำหน่ำย  ให้เป็นหน้ำที่ของนำยทะเบียนอ ำเภอ  
และนำยทะเบียนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  จะต้องตรวจสอบพยำนหลักฐำนให้แน่ชัดว่ำรำยกำรทะเบียนที่ขอคืน  
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  มิใช่เป็นข้อมูลที่เกิดจำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยให้รวบรวมส ำเนำค ำร้อง  
และพยำนหลักฐำนเท่ำที่จ ำเป็นส่งให้ส ำนักทะเบียนกลำงด ำเนินกำรเพ่ือคืนรำยกำร 

ส ำนักทะเบียนกลำงอำจพิจำรณำคืนรำยกำรทะเบียนที่ถูกจ ำหน่ำยตำมผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก็ได้โดยให้แจ้งส ำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องทรำบและตรวจสอบอีกครั้ง  หำกพบว่ำรำยกำรที่คืนให้นั้น
เป็นรำยกำรที่ไม่ถูกต้อง  ให้นำยทะเบียนด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้วแจ้งส ำนักทะเบียนกลำงทรำบ 

ข้อ 25 ให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงรักษำกำรตำมระเบียบนี้  และมีอ ำนำจตีควำม 
และวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  8  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ร้อยต ำรวจโท  อำทติย ์ บุญญะโสภตั 
ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง 
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