ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ว่าด้วยการขอ การเปิดเผย การควบคุม และการเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เป็ น การสมควรก าหนดให้ มี ระเบี ยบสานั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
ว่าด้วยการขอ การเปิดเผย การควบคุม และการเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๕๓ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการขอ
การเปิดเผย การควบคุม และการเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้อมูลทะเบียนราษฎร” หมายความว่า ข้อมูลของบุคคลที่แสดงออกในรูปของเอกสาร ภาพ
หรือข้อมูลดิจิทัล โดยมีรายการตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน เช่น ชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด
เลขประจาตัวประชาชน สัญชาติ สถานะเจ้าบ้าน ชื่อบิดา ชื่อมารดา ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็น ต้น
ทะเบียนการเกิด ทะเบียนการตาย ทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และหมายความรวมถึง
ข้อมูลในทะเบียนอื่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลในทะเบียนอื่นนอกจาก
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
“ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความว่า ข้อมูลของบุคคลที่แสดงออกในรูปแบบของ
เอกสาร ภาพหรือ ข้อ มู ล ดิ จิ ทั ล โดยมี ร ายการตามที่ ป รากฏในข้อ มู ล ทะเบี ย นราษฎรและข้ อ มู ล อื่ น
ที่บ่งบอกถึงสถานภาพและตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของทะเบียนประวัติ เช่น ภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้ วมือ
สถานภาพการสมรส ชื่อคู่สมรส ชื่อบุตร ชื่อบุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม ศาสนา วุฒิการศึกษา
อาชีพ ภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้าน ผลการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เป็นต้น
“เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนประวัติ
ราษฎร
“ผู้ควบคุมระบบ” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารจัดการระบบข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ร่วมกับสานักทะเบียนกลาง ผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาหรับอ่านข้อมูลจากบัตร
ประจาตัวประชาชน
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนที่ ๑๗ ก/หน้า ๗/๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

“ผู้ใช้ระบบ” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้มีสิทธิ
เข้าใช้ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมสาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชน
“ผู้ ข อข้ อ มู ล ” หมายความว่ า ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่มีความประสงค์จะขอให้เปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือข้อมูล
ทะเบี ย นประวั ติ ราษฎร โดยการขอตรวจ คั ด หรื อ คั ด และรั บ รองส าเนาข้ อ มู ล ผ่ านการเชื่ อ มโยง
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมสาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชน
“เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์” หมายความว่า การเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของสานักงานคณะกรรมการ
สิท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ กับ สานั ก ทะเบี ยนกลาง เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ จ ากฐานข้ อมู ล ทะเบี ย นกลางและ
ฐานข้อมูลประชาชนของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“โปรแกรมสาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชน” หมายความว่า โปรแกรมซึ่งกรมการ
ปกครองได้ จัด สร้างและพั ฒ นาขึ้ น สาหรับ ใช้ อ่านข้อมู ลจากบั ต รประจาตัวประชาชนแบบเชื่อมตรง
(online) ซึ่งกรมการปกครองได้อนุญาตให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๕ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทะเบี ย นราษฎรและข้ อ มู ล ทะเบี ย นประวัติ ราษฎร ให้ เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ ในการตรวจสอบและยื น ยั น ตั ว บุ ค คล ภายใต้ ภ ารกิ จ ของคณะกรรมการหรื อ ส านั ก งาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการติดตามผล
(๒) ข้อมูลคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่คณะกรรมการ สานักงาน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของสานักงาน เป็นคู่กรณีหรือคูค่ วาม
ในคดีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(๓) ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
(๔) ข้อมูลผู้มีอานาจหรือผู้ไ ด้รับมอบอานาจให้ ทาการแทนองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพ ที่
ประสงค์จะขอให้สานักงานรับจดแจ้งเป็นองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพ
(๕) ข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงาน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๖) ข้อมูลข้าราชการบานาญของสานักงานที่ขอรับสิทธิประโยชน์
(๗) ข้อมูลระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอดของข้าราชการสานักงาน (ตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับบาเหน็จตกทอดของข้าราชการ)
(๘) ข้อมูลหลักผู้ขาย การทาสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/เช่า เพื่อเข้าฐานข้อมูลผู้ค้า
ของกรมบัญ ชีกลาง หนั งสือหลักประกันต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัด ซื้อจัด จ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๙) ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
(๑๐) ข้อมูลผู้สมัครสอบเข้ารับราชการของสานักงาน
(๑๑) ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาของสานักงาน
(๑๒) ข้อมูลผู้รับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรในการบรรยายและอบรมของสานักงาน
(๑๓) ข้อมูลพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาเอกชนดาเนินการเพื่อการทาสัญญาจ้าง
(๑๔) ข้อมูลผู้สมัครสมาชิกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
(๑๕) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง
ข้อ ๖ ให้ส่วนราชการภายในสานักงานกาหนดให้มีผู้ใช้ระบบ สานัก/หน่วยละไม่เกินสามคน เพื่อ
ดาเนินการตามระเบียบนี้ แล้วแจ้งรายชื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ
ข้อ ๗ ให้ผู้ใช้ระบบลงทะเบียนการใช้งานระบบกับสานักทะเบียนกลางเพื่อกาหนดรหัสเจ้าหน้าที่
และขอบเขตการเข้าถึงข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่สานักงานกาหนด
เมื่อผู้ใช้ระบบได้รั บรหัสเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เก็บรักษาไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผย
โดยเด็ดขาด
หมวด ๒
การขอและการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนที่ ๑
การขอและการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์
ข้ อ ๘ การขอข้ อ มู ล ทะเบี ย นราษฎรและข้ อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ ร าษฎรผ่ า นการเชื่ อ มโยง
คอมพิวเตอร์ ให้ผู้ขอข้อมูลยื่นคาขอพร้อมหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ในการขอต่อผู้อานวยการ
สานัก/หน่วย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผย ตามแบบฟอร์มที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๙ เมื่อผู้อานวยการสานัก/หน่วย พิจารณาคาขอตามข้อ ๘ แล้ว อนุมัติให้เปิดเผยข้อมูลตาม
คาขอ ให้มอบหมายผู้ใช้ระบบเพื่อดาเนินการเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอต่อไป
การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หากผู้อานวยการสานัก/หน่วย เห็นว่าควรขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล ให้ แ จ้งผู้ขอข้อมูลดาเนิน การขอความยิน ยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนจึงจะเปิด เผยได้
และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เ ป็นการนาข้อมูลไปใช้ในทางธุรกิจหรือในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ
หน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล
ข้อ ๑๐ ผู้ขอข้อมูลต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ตามหน้ าที่แ ละอานาจตามที่แ จ้งไว้ในคาขอเท่านั้ น และจะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิด ความ
เสี ย หายแก่ เจ้ า ของข้ อ มู ล และห้ า มมิ ให้ น าข้ อ มู ล ไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ในทางธุ ร กิ จ หรื อ ในเรื่ อ งอื่ น
ที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ราชการโดยเด็ดขาด

ส่วนที่ ๒
การขอและการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านโปรแกรมสาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชน
ข้อ ๑๑ การขอข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัตริ าษฎรผ่านโปรแกรมสาหรับอ่าน
ข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชน ให้ผู้ขอข้อมูลแจ้งความประสงค์ต่อผู้ใช้ระบบ เพื่อดาเนินการเปิดเผย
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอข้อมูลบันทึกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการขอใช้ ข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่สานักงานกาหนด
ให้นาความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับการขอและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ กรณี เจ้าของข้อมูลยินยอมมอบบัต รประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card) ให้ผู้ใช้ระบบดาเนินการเข้าถึงข้อมูลของตนในหน่วยความจา (IC CHIP) บนบัตรหรือในฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางโดยผ่านเครื่องอ่านบัตรหรือโดยวิธีอื่นใด ให้ถือว่าเจ้าของข้อมูลยินยอมให้ผู้ใช้ระบบเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นั้น
หมวด ๓
การควบคุมและการเก็บรักษาข้อมูล
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ใช้ระบบบันทึกการเข้าใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชน รวมทั้งเหตุ
ในการเข้าใช้งานทุกครั้ง ตามแบบฟอร์มที่สานักงานกาหนด และให้รายงานต่อผู้อานวยการสานัก/หน่วย
ทราบทุกหนึ่งเดือน
เมื่อผู้อานวยการสานัก/หน่วย ได้รับรายงานการเข้าใช้ข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งผู้ควบคุม
ระบบเพื่อรวบรวมและรายงานการเข้าใช้ข้อมูล รวมทั้งสถิติการใช้งานระบบของแต่ละสานัก/หน่วย
ให้เลขาธิการทราบทุกหนึ่งเดือน
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ควบคุมระบบจัดทาบัญชีควบคุมการเข้าใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้ใช้ระบบตามที่สานักทะเบียนกลางกาหนด เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดเข้าไปตรวจหรือเปิดเผย
ข้อมูลของบุคคลใด เมื่อใด และนาข้อมูลไปใช้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหรือ สานักงาน
หรือ ไม่ โดยผู้ควบคุมระบบจะต้องตรวจรายงานการเข้าถึงและการใช้ป ระโยชน์จากข้อ มูล ดังกล่าว
ของผู้ ใช้ ร ะบบในแต่ ล ะส านั ก /หน่ ว ย เป็ น ประจ าทุ ก วั น ทั้ ง นี้ ให้ จั ด เก็ บ บั ญ ชี ดั ง กล่ า วเป็ น เวลา
ไม่น้อยกว่าสามปี
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากผู้ควบคุมระบบพบว่ามีความผิดปกติในการใช้งานข้อมูล
ให้ รายงานให้ เลขาธิการพิ จารณาโดยเร็ว พร้อมทั้งประสานสานักทะเบียนกลางเพื่อตรวจสอบและ
ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
ข้อ ๑๕ กรณีพบว่าเจ้าหน้าที่ของสานักงานผู้ใดนาข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้จากการเข้าใช้
ข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สาหรับ อ่านข้อ มูลจากบั ต รประจาตั วประชาชน ไปใช้ ในทางอื่น ใดนอกเหนื อจากวัต ถุ ประสงค์แ ละ

ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ผู้พบเห็นรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นจนถึงเลขาธิการ เพื่อดาเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือ ข้อกาหนดทาง
จริยธรรมของสานักงาน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากผลการดาเนินการพบว่ามีการกระทาดังกล่าวจริง ให้ผู้
ควบคุมระบบแจ้งสานักทะเบียนกลางทราบด้วย
ข้อ ๑๖ กรณีมีบุคคลร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการเข้าใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทาให้ได้รับ
ความเสียหาย ให้ผู้ควบคุมระบบตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้และการเปิดเผยข้อมูล ทะเบียนราษฎรหรือ
ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาหรับอ่านข้อมูลจากบัตร
ประจาตัว ประชาชนของบุคคลตามข้อร้องเรียน หากพบว่าเจ้าหน้าที่สานักงานมี การเปิด เผยข้อมู ล
ดังกล่าวโดยมิชอบ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้นาความในข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
บุญเกือ้ สมนึก
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

