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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหสํานักทะเบียนกลางจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากสูติบัตร  ทะเบียนคนเกิด  
มรณบัตร  ทะเบียนคนตาย  ทะเบียนบาน  ทะเบียนบานกลาง  ใบแจงการยายที่อยู  ทะเบียนที่ เกี่ยวดวย
สถานภาพการสมรส  ทะเบียนที่เกี่ยวดวยบุตร  ทะเบียนที่เกี่ยวดวยชื่อบุคคล  และเอกสารการทะเบียนอื่น   ๆ 
ที่ย่ืนไวตอนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร  หรือกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน  
และในกรณีของผูไมมีสัญชาติไทยใหจัดเก็บขอมูลจากทะเบียนประวัติดวย 

ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่ไมอาจจัดเก็บจากทะเบียนและเอกสารตามวรรคหนึ่งไดจะจัดเก็บจาก
สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดเก็บโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายก็ได  แตตองไดรับความเห็นชอบ
จากสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้น 

ขอ ๒ การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรใหจัดเก็บไวในรูปของเอกสาร  ภาพถาย  ฟลม  
แผนบันทึกขอมูล  ระบบคอมพิวเตอร  หรือระบบอื่นตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

ขอ ๓ ในกรณีที่ผู ใดประสงคจะใหนายทะเบียนจัดเก็บขอมูลอื่นใดเกี่ยวกับตนอันมิใช 
เปนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามขอ  ๑  และนายทะเบียนเห็นวาขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชน 
ตอการทะเบียนราษฎร  ใหนายทะเบียนจัดเก็บขอมูลนั้นตามที่ผูนั้นแสดงเจตนาได 
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ขอ ๔ เมื่อสํานักทะเบียนไดจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากเอกสารหลักฐานตามขอ  ๑  
ไวในฟลม  แผนบันทึกขอมูล  ระบบคอมพิวเตอร   หรือระบบอื่น  และพนระยะเวลาที่ รัฐมนตรี 
ประกาศกําหนดแลว  สํานักทะเบียนจะทําลายเอกสารหลักฐานเหลานั้นก็ได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อารีย  วงศอารยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  บัญญัติใหสํานักทะเบียนกลางดําเนินการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ตามที่ ผู อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด  เพ่ือประโยชนในการเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนราษฎร   
การตรวจพิสูจนตัวบุคคลและประมวลผลขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  สมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรดังกลาว  จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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