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   พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕34 

(แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562) 
 

      มาตรา 4  
      “การทะเบียนราษฎร” หมายความว่า งาน
ทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งการ
จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
 

       “ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความว่า 
ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปี
เกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิล าเนา สถานะการ
สมรส วุฒิการศึกษา ชื่อบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญ
ธรรม ชื่อคู่สมรส และชื่อบุตร และข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็น
เพ่ือการด าเนินงานทะเบียนต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติ
นี้ 
 

      มาตรา ๖  ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจ หรือคัด
ส ำเนำรำยกำร หรือให้นำยทะเบียนคัดและรับรองซึ่ง
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคน
ตำย ได้ที่ส ำนักทะเบียนในวันเวลำรำชกำร 

     ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรขอคัดส ำเนำ 

   พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 
พ.ศ. ๒478 

(แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2533) 
 

     มาตรา ๙  ผู้มีส่วนได้เสียจะขอดูทะเบียน
ได้โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ถ้าขอส าเนา
รายการในทะเบียนซึ่งนายทะเบียนรับรอง 
ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจด
ทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561) 
 

ข้อ 5 “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมำยควำมว่ำ 

(๑) คู่กรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันในทะเบียน
ครอบครัว 

(๒) คู่สมรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำน ผู้ปกครอง 
ผู้อนุบำล ผู้พิทักษ์ บุตรบุญธรรม หรือผู้รับ
บุตรบุญธรรม ของบุคคลตำม (๑) 

(๓) ผู้ซึ่งนำยทะเบียนเห็นว่ำมีหรืออำจมี

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจดทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551 
(แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม  ถึ งฉบั บ ที่  2  พ .ศ . 
2561) 
 

    ข้อ ๓๓  ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นำย
ทะเบียนกลำง หรือนำยทะเบียนจังหวัด 
หรือนำยทะเบียนท้องที่  ท ำส ำเนำและ
รับ รอ งส ำ เน ำรำยกำรใน ฐำน ข้ อมู ล
ทะเบียนชื่อบุคคลได้ที่ส ำนักทะเบียนกลำง 
ส ำนักทะเบียนจังหวัด ส ำนักทะเบียน
ท้องที่อ ำเภอ กิ่งอ ำเภอ หรือส ำนักงำนเขต
แห่ งใดแห่ งหนึ่ งก็ ได้  ในวันและเวลำ
รำชกำร 

 

    ข้อ ๓๔  ผู้ มีส่ วนได้ เสี ยจะขอท า
ส า เนาและรับ รองส ำ เน ำรำยกำรใน
ฐำนข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ได้แก่ ค ำขอ 
(ช . ๑ ) ท ะ เบี ย น ชื่ อ ส กุ ล  (ช . ๒ /๑ ) 
ทะเบียนชื่อตัวชื่อรอง (ช. ๓/๑) ทะเบียน
ร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. ๔/๑) ทะเบียนเปลี่ยน

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วย
การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
พ.ศ. 2554  
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4 พ.ศ. 
2561) 
   ข้ อ  4  ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย
โดยตรง หมำยควำมรวมถึง คู่สมรส 
บุพกำรี และผู้สืบสันดำนของผู้ถือ
บัตร 
 

   ข้อ ๓๖  ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจะ
ขอตรวจหลักฐำน รำยกำร หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรหรือจะขอให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยเอกสำรหรือ
คัดและรับรองส ำเนำข้อมูลดังกล่ำว 
ให้ยื่นค ำขอต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ใน
วั น เว ล ำ ร ำ ช ก ำ ร  ณ  ส ถ ำ น ที่ 
ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ส ำนักบริกำรที่  ๑  ส ำนัก
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หรือคัดและรับรองส ำเนำรำยกำรเกี่ ยวกับบัตร
ประจ ำตัวหรือรำยกำรทะเบียนรำษฎรอ่ืนที่จัดท ำตำม
พระรำชบัญญัตินี้ส ำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยด้วย
โดยอนุโลม 

     เมื่อได้รับค ำขอตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วให้
นำยทะเบียนด ำเนินกำรโดยเร็ว 
 

มาตรา ๑๔   บุคคลผู้มีหน้ำที่แจ้งกำรต่ำง ๆ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ เจ้ำของประวัติซึ่ง
ปรำกฏในข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรตำมมำตรำ ๑๒ 
หรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีเจ้ำของประวัติเป็น
ผู้ เยำว์ ผู้อนุบำลในกรณี เจ้ำของประวัติ เป็นคนไร้
ควำมสำมำรถหรือทำยำทเจ้ำของประวัติ หรือผู้รับ
มอบอ ำนำจจำกบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น อำจขอให้นำย
ทะเบียนด ำเนินกำรได้ที่ส ำนักทะเบี ยนในวันเวลำ
รำชกำร ดังนี้ 

(๑) คัดและรับรองเอกสำรข้อมูลทะเบียนประวัติ
รำษฎร ตำมมำตรำ ๑๒ และเสียค่ำธรรมเนียมตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติม ลบ หรือท ำให้ทันสมัยซึ่งข้อมูล
ใด ๆ ในข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรเพ่ือให้เกิดควำม
ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 

ประโยชน์ ส่ วน ได้ เสี ย เกี่ ย วกั บท ะ เบี ยน
ครอบครัวนั้น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

 

   ข้อ ๔๖  เมื่อนำยทะเบียนได้รับค ำร้องของ
ผู้มีส่วนได้ เสียซึ่ งขอดูทะเบียนครอบครัว       
ที่นำยทะเบียนได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้      
ให้นำยทะเบียนด ำเนินกำรให้โดยไม่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียม 

   ถ้ำผู้ร้องประสงค์จะขอคัดส ำเนำและให้ 
นำยทะเบียนรับรองส ำเนำทะเบียนนั้นให้  
นำยทะเบียนเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำ
ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

  

   ข้อ ๔๗  เมื่อนำยทะเบียนได้รับค ำร้องตำม
ข้อ ๔๖ วรรคหนึ่ง แต่ส ำนักทะเบียนอ ำเภอนั้น
มิได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ หรือไม่ทรำบ
แน่ชัดว่ำได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ ณ 
ส ำนักทะเบียนอ ำเภอใด ให้นำยทะเบียน
สอบถำมไปยั งส ำนั กทะเบี ยนกลำงตำม
แนวทำงที่อธิบดีกรมกำรปกครองก ำหนด แล้ว
แจ้งให้ผู้ร้องทรำบ 

  

   ข้อ ๔๘  เมื่อนำยทะเบียนกลำงได้รับค ำร้อง

ชื่อสกุล (ช. ๕/๑) ทะเบียนอนุญำตให้ร่วม
ใช้ชื่อสกุล (ช. ๖/๑) ทะเบียนรับรองเป็นผู้
มีสิทธิอนุญำตให้ผู้ อ่ืนร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. 
๗/๑) ทะเบียนรับรองกำรขอเปลี่ยนชื่อตัว
ของคนต่ำงด้ำว (ช. ๘/๑) ทะเบียนรับรอง
กำรขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่ำงด้ำว 
(ช. ๙/๑) ให้ยื่นค ำขอตำมแบบ ช. ๑ ต่อ
นำยทะเบียนกลำงหรือนำยทะเบียน
จังหวัด หรือนำยทะเบียนท้องที่ และให้
นำยทะเบียนกลำง หรือนำยทะเบียน
จั ง ห วั ด  ห รื อ น ำ ย ท ะ เบี ย น ท้ อ ง ที่ 
ด ำเนินกำรดังนี้ 

(๑ ) เรี ย ก ต ร ว จ บั ต ร ป ร ะ จ ำ ตั ว
ประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ 

(๒) เรียกตรวจหลักฐำนแสดงกำรเป็น
ผู้มีส่วนได้เสีย 

(๓ ) ต รวจสอบค ำขอกับ รำยกำร
ทะเบียนบ้ำนในฐำนข้อมูลกำรทะเบียน
รำษฎร 

(๔) ตรวจสอบชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล 
ที่ขอคัดและส ำเนำรำยกำรกับฐำนข้อมูล

บ ริ ห ำรก ำรท ะ เบี ย น  ก รม ก ำร
ปกครอง ตั้ งอยู่ ที่ วั งไชยำ ถนน
น ค ร ส ว ร ร ค์  เ ข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหำนคร และส ำนักบริกำร
ที่  ๒  ส ำนั กบริหำรกำรทะเบียน 
กรมกำรปกครอง ตั้ งอยู่ที่อำคำร
กรมกำรปกครอง คลอง ๙ ถนน   
ล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 
     (๒) ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด 
ทุกจังหวัด 

(๓ )  ส ำ นั ก ง ำ น ป ก ค ร อ ง       
แ ล ะ ท ะ เ บี ย น  ส ำ นั ก ป ลั ด
กรุงเทพมหำนคร 

(๔ ) ที่ ว่ ำก ำรอ ำ เภ อห รื อ กิ่ ง
อ ำเภอ และส ำนักงำนเขตทุกแห่ง 

(๕) ศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ 

(๖) ส ำนักงำนหรือที่ท ำกำรของ
อ งค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น ที่
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้ น ได้ รับกำรแต่ งตั้ งเป็น
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำ
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เมื่อได้รับค ำขอตำม (๒) ให้นำยทะเบียนมีค ำสั่ง

โดยเร็ว ค ำสั่งของนำยทะเบียนที่ไม่รับค ำขอหรือไม่
ด ำเนินกำรตำมค ำขอทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้คู่กรณียื่น
อุทธรณ์ ต่ อนำยทะเบี ยนจั งหวัด  น ำยทะเบี ยน
กรุงเทพมหำนคร หรือผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำง 
แล้วแต่กรณี ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรับทรำบค ำสั่ ง
จำกนำยทะเบียน 

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม ลบ 
หรือท ำให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียน
ประวัติ รำษ ฎ ร และกำรอุท ธรณ์ ให้ ก ำหนด ใน
กฎกระทรวง  
 

     มาตรา ๑๕  ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ
อำจขอให้นำยทะเบียนจัดส่งส ำเนำเอกสำรข้อมูล
ทะเบียนประวัติรำษฎรได้  ทั้งนี้ เฉพำะเพ่ือกำรอัน
จ ำเป็นแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนของรัฐนั้น 

     หำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐมีควำม
ประสงค์จะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎร ผู้อ ำนวยกำรทะเบียน
กลำงอำจอนุญำตให้เชื่อมโยงได้เฉพำะข้อมูลที่จ ำเป็น
แก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ปรำกฏภำยในทะเบียนบ้ำน 

ขอดูหรือขอส ำเนำรำยกำรในทะเบียนซึ่งนำย
ทะเบียนรับรอง ให้นำยทะเบียนกลำงถือ
ปฏิบัติตำมข้อ ๔๖ โดยอนุโลม 

  

   ข้อ ๔๙  กำรรับรองรำยกำรจำกฐำนข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์  ให้นำยทะเบียนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตำมที่อธิบดีกรมกำร
ปกครองก ำหนดประทับหรือเขียนข้อควำมใน
ตอนล่ำงของรำยกำรดังกล่ำวว่ำ “ขอรับรองว่ำ
เป็ น ร ำ ย ก ำ ร จ ำก ฐ ำน ข้ อ มู ล ท ะ เบี ย น
ครอบครัว” แล้วลงลำยมือชื่อและวันเดือนปีที่
รับรองก ำกับไว้ 

การคัด หรือคัดและรับรองรายการทะเบียน
ครอบครัวตามวรรคหนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสียจะ
ขอให้นายทะเบียนคัด หรือคัดและรับรอง
รายการทะเบียนครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ
ตามที่กรมการปกครองก าหนดก็ได้ 
 

 

 

ทะเบียนชื่อบุคคล 
เมื่อนำยทะเบียนกลำง หรือนำย

ทะเบียนจังหวัด หรือนำยทะเบียนท้องที่
เห็นว่ำถูกต้อง ให้สั่งอนุญำตในค ำขอ และ
ท ำส ำเนำรำยกำร โดยให้ประทับหรือระบุ
ข้อควำมว่ำ “รับรองว่ำเป็นรำยกำรจำก
ฐำนข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล” แล้วให้นำย
ทะเบียนกลำง หรือนำยทะเบียนจังหวัด 
หรือนำยทะเบียนท้องที่ลงลำยมือชื่อและ
วงเล็บชื่อ พร้อมวันเดือนปีที่ท ำส ำเนำไว้ใน
เอกสำรดังกล่ำวด้วย หำกไม่อนุญำตให้
นำยทะเบียนกลำง หรือนำยทะเบียน
จังหวัด หรือนำยทะเบียนท้องที่ แจ้งผู้ยื่น
ค ำขอทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรพร้อม
เหตุผล 
    1  การท าส าเนาและรับ รองส า เน า
รายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
ตามวรรคหนึ่งผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นาย
ทะเบียนกลาง นายทะเบียนจังหวัด หรือ
นายทะเบียนท้องที่  ท าส าเนารายการ
ทะเบียนชื่อบุคคลเป็นภาษาอังกฤษตามที่

ด้วยบัตรประจ ำตัวประชำชน 

( ๗ )  ส ถ ำ น ที่ อ่ื น ที่
ก ร ะท ร ว งม ห ำด ไท ย ป ระก ำศ
ก ำหนด  

 

ข้อ ๓๗  กำรยื่นค ำขอตำมข้อ 
๓๖ ให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงแสดง
บัตรของตน หรือในกรณีที่ไม่มีบัตร 
ให้ผู้นั้นแสดงเอกสำรหรือหลักฐำน
อ่ืนใดที่มีกฎหมำยรับรองซึ่งต้องมีรูป
ถ่ำยและสำมำรถแสดงตนได้รวมทั้ง
แสดงหลักฐำนกำรเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรง 

ในกรณีผู้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มี
ส่วนได้เสียโดยตรงเป็นผู้ยื่นค ำขอ 
นอกจำกต้องแสดงหลักฐำนตำม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รับมอบอ ำนำจ
แสดงบัตรของตนและเอกสำรกำร
มอบอ ำนำจประกอบด้วย 

ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็น
ว่ำหลักฐำนหรือเอกสำรตำมวรรค
หนึ่ งและวรรคสองยั งไม่มี ควำม



5 

 

นายแสน สุรวิญญูวร นก.ชก. ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน (สปท.) สน.บท. ปค. 

 

1. ทะเบียนราษฎร 2. ทะเบียนครอบครัว 3. ทะเบียนชื่อบุคคล 4. บัตรประจ าตัวประชาชน 
ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตำย หรือทะเบียนประวัติ
ส ำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยเท่ำนั้น 

     ในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินในเรื่องกำรให้บริกำรแก่ประชำชน หรือกำร
รักษำควำมสงบ เรี ยบ ร้อย  ห รือควำมมั่ น ค งใน
รำชอำณำจักร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย จะ
อนุมัติให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐเชื่อมโยง
ข้อมูลที่ปรำกฏในทะเบียนอ่ืนนอกจำกทะเบียนตำม
วรรคสองเฉพำะข้อมูลที่จ ำเป็นแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ก็
ได้  ทั้งนี้  กำรพิจำรณำอนุมัติของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยให้ เป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ที่
รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 
     ห้ำมมิให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรื อ
พนักงำนสอบสวนที่ได้ข้อมูลใดตำมมำตรำนี้น ำไปใช้
เพ่ือประโยชน์ในทำงธุรกิจหรือในเรื่องอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับ
หน้ำที่ของทำงรำชกำรหรือตำมวัตถุประสงค์ทีร่้องขอ 
 

     มาตรา ๑๗  ข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรต้องถือ
เป็นควำมลับ และให้นำยทะเบียนเป็นผู้เก็บรักษำและ
ใช้เพ่ือกำรปฏิบัติตำมที่ได้บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติ
นี้เท่ำนั้น ห้ำมมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อควำมหรือตัวเลขนั้น
แก่ บุ ค ค ล ใด  ๆ  ซึ่ ง ไม่ มี ห น้ ำที่ ป ฏิ บั ติ ก ำรต ำม

กรมการปกครองก าหนดก็ได้ 
 

    ข้อ ๓๕  ผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบนี้ 
หมายถึง 
     (๑) ผู้จดทะเบียนหรือผู้มีรำยกำรชื่อ
เป็นเจ้ำของหนังสือส ำคัญหรือผู้มีรำยกำร
ชื่อเป็นเจ้ำของหนั งสืออนุญำตหรือผู้มี
รำยกำรชื่อเป็นเจ้ำของหนังสือรับรอง ตำม
ระเบียบนี้ 
     (๒) คู่สมรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำน ผู้รับ
บุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครอง
ของบุคคลตำม (๑) 
     (๓) ผู้ซึ่งนำยทะเบียนกลำง หรือนำย
ทะเบียนจังหวัด หรือนำยทะเบียนท้องที่
เห็นว่ำมีหรืออำจมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ทะเบียนชื่อบุคคลนั้น ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม 
     กรณีผู้มีส่วนได้ เสียตำมวรรคหนึ่ ง
มอบหมำยเป็นหนังสือให้แก่บุคคลอ่ืนมำ
ยื่นค ำร้องขอท ำส ำเนำและรับรองส ำเนำ
รำยกำรในฐำนข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล   
ให้นำยทะเบียนกลำง หรือนำยทะเบียน

ชัดเจนเพียงพอ จะสอบสวนพยำน
บุคคลที่ เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเพ่ือให้
ปรำกฏข้อเท็จจริงจนชัดแจ้งว่ำเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงก็ได้ 

หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำ   
ผู้ ยื่ นค ำขอไม่ เป็ นผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย
โดยตรง ให้แจ้งค ำสั่งและเหตุผลที่ไม่
อนุญำตให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ โดยแจ้ง
ให้ทรำบถึงสิทธิกำรอุทธรณ์ค ำสั่ง
ดั งกล่ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองด้วย 

 

ข้อ ๓๘  ค ำขอตำมระเบียบนี้ให้
เป็นไปตำมแบบค ำขอตำมประกำศ
กรมกำรปกครอง เรื่อง ก ำหนดแบบ
ค ำขอตรวจหลักฐำน รำยกำร หรือ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บั ต รป ระจ ำ ตั ว
ประชำชน 

  

ข้อ 39 การตรวจ หรือคัด หรือ
คัดและรับรองส าเนาข้อมูลเกี่ยวกับ
บัตร ให้ด าเนินการได้เฉพาะรายการ
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พระรำชบัญญัตินี้ หรือแก่สำธำรณชน เว้นแต่ผู้มีส่วนได้
เสียขอทรำบเกี่ยวกับสถำนภำพทำงครอบครัวของผู้ที่ตน
จะมีนิติสัมพันธ์ด้ วย หรือเมื่ อมีควำมจ ำ เป็น เพ่ือ
ประโยชน์แก่กำรสถิติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่กำรรักษำ
ควำมมั่นคงของรัฐ หรือกำรด ำเนินคดีและกำร
พิจำรณำคดีหรือกำรปฏิบัติหน้ำทีต่ำมกฎหมำย และไม่
ว่ำในกรณีใดจะน ำข้อมูลทะเบียนประวัติรำษฎรไปใช้
เป็นหลักฐำนที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของ
ข้อมูลมิได้ 
 

ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท า
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535  
(แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 
    ข้อ ๑๒๔*2 ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียน
ตรวจ คัด หรือคัดและรับรองส าเนารายการเอกสาร
ทะเบียนราษฎร ได้ที่ส านักทะเบียนที่เก็บรักษาเอกสาร
ทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นต้นฉบับส านักทะเบียนกลาง 
ส านักทะเบียนจังหวัด ส านักทะเบียนกรุงเทพมหานคร 
หรือส านักทะเบียนที่จัดท าทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่ งก็ได้ในวันและเวลา
ราชการ  
 

จังหวัด หรือนำยทะเบียนท้องที่ตรวจสอบ
หนังสือมอบหมำย รำยกำรในฐำนข้อมูล
ทะเบียนชื่อบุคคลและเอกสำรทำงรำชกำร
ที่สำมำรถยืนยันตัวบุคคลของผู้มอบหมำย
และผู้รับมอบพร้อมบันทึกปำกค ำของผู้ที่
ได้รับมอบหมำยให้ปรำกฏ โดยชัดเจนว่ำ
เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยจริงและไม่มีเจตนำ
ทุจริต เมื่อนำยทะเบียนกลำง หรือนำย
ทะเบียนจังหวัด หรือนำยทะเบียนท้องที่
เห็นว่ำถูกต้องให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๓๔ 
โดยอนุโลม 

ที่ปรากฏในเอกสารค าขอ บ.ป.1     
คู่ฉบับใบรับ หรือคู่ฉบับใบแทนใบรับ
ห รื อ ฐ าน ข้ อ มู ล ท ะ เบี ย น บั ต ร
ป ระจ า ตั วป ระช าช น ใน ระ บ บ
คอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง 
เว้นแต่ การด าเนินการที่ส านักงาน
ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน   
ให้ตรวจ หรือคัด หรือคัดและรับรอง
ส าเนา จากหลักฐานที่จัดเก็บไว้ใน
ระบบไมโครฟิล์ม หรือฟิล์มรูปถ่าย 
ห รื อ ระบ บ อ่ืน  ห รื อ ฐ าน ข้ อมู ล
ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน  
ในระบบคอมพิวเตอร์ 

การคั ด  ห รื อคั ดและรับ รอง
ส า เน าข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ บั ต รจ าก
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ าตัว
ประชาชนในระบบคอมพิวเตอร์   
ให้เป็นไปตามแบบ บ.ป.4  

 

ข้อ 39/1  การรับรองส าเนา
รายการข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ซึ่งคัด
จากเอกสารคาขอ บ.ป.1 คู่ฉบับใบ
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  ข้อ ๑๒๕  ผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบนี้หมายถึง 

     (๑) เจ้าบ้าน 
     (๒) ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอ
ตรวจ หรือคัดและรับรองส าเนา 
     (๓) บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
เอกสารทะเบียนราษฎรไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม 
 

      ข้อ ๑๒๖  บุคคลหรือนิติบุคคลตามข้อ ๑๒๕ (๓) 
ให้นายทะเบียนเรียกตรวจสอบหลักฐานจากผู้ร้องและ
พิจารณาความเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงด าเนินการให้
ต่อไป 
     ห ากผู้ ร้ อ ง เป็ น ผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย โดยท างอ้อม         
ให้สอบสวนบันทึกปากค าเพ่ือยืนยันความเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียไว้เป็นหลักฐานด้วยเพ่ือให้เกิดความรับผิดทาง
อาญาถ้าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย  
 

 ข้อ ๑๒๗*2 การตรวจ คัด หรือคัดและรับรอง
ส าเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎรตามข้อ ๑๒๔ ให้
ด าเนินการได้เฉพาะรายการจากเอกสารทะเบียนบ้าน 
ทะเบียนคนเกิด และทะเบียนคนตาย ตามที่ปรากฏใน
เอกสารจากต้นฉบับหรือหลักฐานเอกสารของส านัก
ทะเบียนเท่านั้น เว้นแต่การด าเนินการที่ส านักทะเบียน

รับ หรือคู่ฉบับใบแทนใบรับ หรือ
ห ลั ก ฐ า น ที่ เ ก็ บ ไว้ ด้ ว ย ร ะ บ บ
ไมโครฟิล์ม ฟิล์มรูปถ่าย หรือระบบ
อ่ืน ให้ประทับหรือเขียนข้อความว่า 
“ส าเนาถูกต้อง” ส่วนการรับรอง
ส าเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร  ซึ่ งคัด
รายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ป ระจ าตั วป ระช าช น ใน ระบ บ
คอมพิวเตอร์ให้ประทับ หรือเขียน
ข้อความว่ า  “ขอรับ รองว่ า เป็ น
รายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ป ระจ าตั วป ระชาชน  ”แล้ ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อและ
วงเล็บชื่อตัวและชื่อสกุลด้วยตัว
บรรจงพร้อมด้วยวันเดือนปีที่คัด
ส าเนาไว้ในเอกสารดังกล่าว 

 

ข้อ 39/2 การคัด หรือคัดและ
รับรองส าเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ผู้มี
ส่ ว น ได้ เสี ย โด ย ต ร ง  จ ะ ข อ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่คัด หรือคัดและ
รับรองส าเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเป็น
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กลางส านั ก ท ะ เบี ย น จั งห วั ด  ส านั ก ท ะ เบี ย น
กรุงเทพมหานคร และส านักทะเบียนที่จัดท าทะเบียน
ราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจ คัด หรือคัด
และรับรองส าเนารายการทะเบียนบ้านทะเบียนคนเกิด 
ทะเบียนคนตาย จากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
ตามแบบพิมพ์ที่ก าหนดในข้อ ๑๓๔ หรือคัดจาก
หลั กฐานที่ ส านั กทะเบี ยนจัด เก็บ ไว้ ด้ วยระบบ
ไมโครฟลิ์มหรือระบบอ่ืน 

การรบัรองส าเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎร
ที่คัดจากต้นฉบับหรือหลักฐานเอกสารของส านัก
ทะเบียน ให้ประทับหรือเขียนข้อความว่า  “ส าเนา
ถูกต้อง” ส่วนการรับรองส าเนารายการเอกสาร
ทะเบียนราษฎรที่คัดจากฐานข้อมูลการทะเบียน
ราษฎร ให้ประทับหรือเขียนข้อความว่า “รับรองว่า
เป็นรายการจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร” และ
ให้นายทะเบียนที่คัดเอกสารนั้นเป็นผู้รับรองโดยให้ลง
ลายมือชื่อและวงเล็บชื่อ พร้อมลงวันเดือนปีที่คัด
ส าเนาไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วย 

*5การคัด  หรือคัดและรับรองส าเนารายการ
เอกสารทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียน
ราษฎรตามวรรคหนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสียจะขอคัด หรือคัด

ภาษาอังกฤษตามที่กรมการปกครอง
ก าหนดก็ได ้
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และรับรองส าเนารายการทะเบี ยนราษฎรเป็ น
ภาษาอังกฤษตามที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด
ก็ได ้

 

ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 
 

“ข้อมูลทะเบียนราษฎร” หมายความว่า ข้อมูลของบุคคลที่แสดงออกในรูปของเอกสาร ภาพ หรือข้อมูลดิจิทัลโดยมีรายการตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน เช่น ชื่อตัว ชื่อรอง 
ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิดเลขประจ าตัวประชาชน สัญชาติ สถานะเจ้าบ้าน ชื่อบิดา ชื่อมารดา ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นต้น ทะเบียนการเกิด ทะเบียนการตาย รวมถึงทะเบียนประวัติของคน
ซ่ึงไมม่ีสัญชาติไทย” 

 

“ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความว่า ข้อมูลของบุคคลที่แสดงออกในรูปของเอกสาร ภาพหรือข้อมูลดิจิทัลโดยมีรายการตามที่ปรากฏในข้อมูลทะเบียนราษฎรและ
ข้อมูลอ่ืนที่บ่งบอกถึงสถานภาพและตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของทะเบียนประวัติ เช่น ภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือ สถานภาพ การสมรส ชื่อคู่สมรส ชื่อบุตร ชื่อบุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญ
ธรรม ศาสนา วุฒิการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน ผลการตรวจสารพันธุกรรมหรือ ดีเอ็นเอ เป็นต้น 

 

“ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง” หมายความว่า ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว ฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล และฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

 

ข้อ ๔ ข้อมูลทะเบียนราษฎร และข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทน
เจ้าของข้อมูลหรือเปิดเผยได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น แตก่ารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะท าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนมิได้ 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งจะท าเป็นหนังสือ หรือเป็นข้อความอยู่ในค าร้องหรือค าขอ หรือแสดงออกในลักษณะอ่ืนก็ได้ เช่น ยินยอมมอบบัตรประจ าตัว
ประชาชนให้แก่เจ้าพนักง านหรือผู้มีหน้าทีต่ามกฎหมายเพ่ือน าไปตรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ถือบัตรตามวิธีการที่กรมการปกครองก าหนด เป็นต้น 

 

ข้อ ๕ บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยการขอตรวจคัด หรือคัดและรับรองส าเนาข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืน 
(๑) เจ้าของข้อมูลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของข้อมูล 
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(๒) บุคคลอ่ืนใดที่กล่าวอ้างให้เชื่อได้ว่ามีส่วนได้เสียกับเจ้าของข้อมูลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
 

ข้อ ๖ บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรโดยการขอตรวจ คัด หรือคัดและรับรองส าเนาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบอ่ืน 

(๑) เจ้าของข้อมูลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของข้อมูล 
(๒) ผู้แทนโดยชอบธรรม ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ 
(๓) ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามค าสั่งศาล ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความส ามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ทายาทเจ้าของข้อมูล กรณีเจ้าของข้อมูลเสียชีวิตหรือเป็นคนสาบสูญ 
(5) บุคคลอ่ืนใดที่กล่าวอ้างให้เชื่อได้ว่ามีส่วนได้เสียโดยตรงกับเจ้าของข้อมูล 
 

ข้อ ๗ นอกจากการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลตามข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้ว การเปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ดังต่อไปนี้ สามารถด าเนินการได้
เท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทน 

(๑) เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน เจ้าพนักง าน พนักง านเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน กฎหมายว่า
ด้วยชื่อบุคคล กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายอ่ืน 

(๒) เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของชาติ การป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

(๓) เพ่ือการศึกษา วิจัย หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสถิติ 
การเปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ควบคุมข้อมูลหรือนายทะเบียนผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรเห็นว่า

ควรขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลให้แจ้งผู้ขอข้อมูลด าเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนจึงจะเปิดเผยได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการน าข้อมูลไปใช้ในทาง
ธุรกิจหรือในเรื่องอ่ืนใดที่ไม่เก่ียวกับหน้าทีร่าชการหรือก่อให้เกดิความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล 

 

ข้อ ๘ การขอให้เปิดเผยข้อมูลการทะเบียนราษฎรโดยการขอตรวจ คัด หรือคัดและรับรอง ส าเนาข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลาง ให้บุคคลตามข้อ ๕ และข้อ ๖ และส่วนราชการตามข้อ ๗ ยื่นค าขอพร้อมด้วยหลักฐานต่อนายทะเบียน ณ ส านักทะเบียนกลาง ส านักทะเบียนจังหวัด ส านักทะเบียน
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กรุงเทพมหานคร ส านักทะเบียนอ าเภอ ส านักทะเบียนท้องถิ่น (เขต เทศบาล และเมืองพัทยา) ส านักทะเบียนสาขาหรือส านักทะเบียนส่วนแยกในลักษณะของศูนย์บริการอ าเภอยิ้ม หรือ
หน่วยบริการง านทะเบียนราษฎรที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนแห่งใดก็ได้ 

นอกจากการยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ขอเปิดเผยข้อมูลอาจยื่นค าขอผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศตามที่ส านัก
ทะเบียนกลางก าหนดก็ได ้ยกเว้นส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามวิธีการที่ส่วนราชการนั้นก าหนด 

 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้ นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด 

ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้
สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
รัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติกา ร
ท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

 

มาตรา ๑๕  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
(๒) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การ

ตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 
(๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ใน
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การท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 
(๗) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวส ารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่า

การมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารได้ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๒๔  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของ
เจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือส ามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 
(๔) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 
(๗) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 
(๙) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ฯลฯ 

 


