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พระราชบัญญัติ 
บัตรประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

------------- 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
เปนปที่ ๓๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 

๒๕๒๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติบัตรประจาํตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“บัตร” หมายความวา บัตรประจําตัวประชาชน 
“ผูถือบัตร” หมายความวา ผูมีชื่อเปนเจาของบัตร 
“ทะเบียนบาน” หมายความวา ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
“เจาพนักงานออกบัตร” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“เจาพนักงานตรวจบัตร” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้

                                                           
๑ รก.๒๕๒๖/๖๒/๑พ/๒๐ เมษายน ๒๕๒๖ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕๒  ผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ และ

มีชื่อในทะเบียนบานตองมีบัตรตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี ้
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกผูซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
ผูซึ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซึ่งมีบัตรประจําตัวตามกฎหมายอื่น

ใหใชบัตรประจําตัวนั้นแทนได 
ผูซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปและผูซ่ึงไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงตามวรรคสองจะขอมี

บัตรก็ได 
 
มาตรา ๖๓  ผูซ่ึงตองมีบัตรตามมาตรา ๕ ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนด

หกสิบวันนับแต 
(๑) วันที่อายุครบสิบหาปบริบูรณ 
(๒) วันที่ไดสัญชาติไทยหรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติหรือวันที่

ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหไดสัญชาติไทย 
(๓) วันท่ีนายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
(๔) วันที่พนสภาพจากการไดรับการยกเวน 
 
มาตรา ๖ ทวิ๔  บัตรมีอายุใชไดหกป  
การนับอายุบัตรตามวรรคหนึ่งใหนับตั้งแตวันออกบัตรไปจนครบหกปบริบูรณ แตหาก

วันที่บัตรมีอายุหกปบริบูรณไมตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผูถือบัตร ใหนับระยะเวลาตอไปจนถึงวัน
ครบรอบวันเกิดของผูถือบัตรในปนั้นหรือปถัดไป แลวแตกรณี เปนวันบัตรหมดอายุ 

บัตรที่ยังไมหมดอายุในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณใหใชตอไปไดตลอดชีวิต 
 
มาตรา ๖ ตรี๕  เมื่อบัตรหมดอาย ุผูถือบัตรตองมีบัตรใหม โดยยื่นคําขอตอพนักงาน

เจาหนาที่ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่บัตรเดิมหมดอายุ 
ผูถือบัตรจะขอมีบัตรใหมกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได โดยยื่นคําขอตอพนักงาน

เจาหนาที่ภายในหกสิบวันกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ 
                                                           

๒ มาตรา ๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตวัประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญติับัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔ มาตรา ๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ มาตรา ๖ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖ จัตวา๖  ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี โดยย่ืนคําขอตอ
พนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนดหกสิบวันนับแต 

(๑) วันที่บัตรหายหรือถูกทําลาย 
(๒) วันที่บัตรชํารุดในสาระสําคัญ 
(๓) วันที่แกไขชื่อตัว ช่ือสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบาน 
ผูถือบัตรผูใดยายที่อยูจะขอเปลี่ยนบัตรก็ได 
 
มาตรา ๖ เบญจ๗  ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายกําหนดเวลาตามมาตรา ๖ มาตรา ๖ 

ตร ีหรือมาตรา ๖ จัตวา ในทองท่ีใด รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขยายกําหนดเวลาไดเม่ือ
ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๗๘  ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และรายละเอียดของ

รายการในบัตร ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตในบัตรอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑) ชื่อตัว ช่ือสกุล วันเดือนปเกิด ที่อยูตามทะเบียนบาน รูปถายและเลขประจําตัวของผู

ถือบัตร และจะมีรายการศาสนา หรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาซ่ึงผูถือบัตรนับถืออยู
ดวยหรือไมก็ได 

(๒) ลายมือชื่อหรือตราลายมือชื่อ และตราประจําตําแหนงของเจาพนักงานออกบัตร และ
วันออกบัตร 

 
มาตรา ๘  การขอมีบัตร การขอบัตรใหม การขอเปล่ียนบัตรการออกบัตร การออกใบรับ 

และการออกใบแทนใบรับ ใหเปนไปตามแบบหลักเกณฑ และวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอ และเห็นวาคําขอนั้นมีรายการถูกตองครบถวนและผูขอ

ไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งแลว ใหถายรูปผูขอและออกใบรับใหแกผูขอ 
ในกรณีใบรับหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหออกใบแทนใบรับใหแกผูขอ 
ใบรับหรือใบแทนใบรับใหใชไดเสมือนบัตร ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบรับ ในการใช

ใบรับหรือใบแทนใบรับ ใหใชรวมกันกับบัตรเดิม เวนแตในกรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรก บัตรหายหรือถูก
ทําลายท้ังหมด 

 
มาตรา ๙  ผูถือบัตรผูใดเสียสัญชาติไทยเมื่อใด ไมวาดวยเหตุใดผูน้ันหมดสิทธิท่ีจะใช

บัตรนั้นทันท ีและตองสงมอบบัตรน้ันใหแกพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีเสียสัญชาติไทย 

 
                                                           

๖ มาตรา ๖ จัตวา เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ มาตรา ๖ เบญจ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญติับัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๐  ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจหลักฐานหรือคัดสําเนารายการเกี่ยวกับบัตรไดท่ี
สํานักงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ที่วาการอําเภอหรือเขต หรือที่วาการกิ่งอําเภอ ในเวลาราชการก็
ได และจะขอใหพนักงานเจาหนาที่คัดและรับรองสําเนาดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๑๙  เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรตามมาตรา ๖ ผูซ่ึงตองมีบัตรตาม

มาตรา ๕ ผูใดไมมีบัตร ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรใหมตามมาตรา ๖ ตร ีวรรคหนึ่ง หรือการขอมีบัตร

ใหม หรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา วรรคหนึ่ง ผูถอืบัตรผูใดไมมีบัตรใหม ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๑๒๑๐   
 
มาตรา ๑๓๑๑  ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใด 
(๑) ไมสงมอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต

หนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๒) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ซ่ึงตนหมดสิทธิใชตามมาตรา ๙ ตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 
มาตรา ๑๔๑๒  ผูใด 
(๑) แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาท่ีในการขอมีบัตร

ตามมาตรา ๕ วรรคส่ี หรือมาตรา ๖ หรือการขอมีบัตรใหมตามมาตรา ๖ ตร ีหรือการขอมีบัตรใหมหรือ
ขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

(๒) ปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๓) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อันเกดิจากการกระทําความผิดตาม 
(๑) หรอื (๒) ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

ถาผูกระทําความผิดตาม (๓) เปนผูกระทําความผิดตาม (๑) หรอื (๒) ดวย ใหลงโทษ
ตาม (๓) แตกระทงเดียว 

                                                           
๙ มาตรา ๑๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑ มาตรา ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๒ มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถาผูกระทําความผิดหรือผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม (๑) หรอื (๒) หรอื 
(๓) เปนเจาพนักงาน ไมวาจะมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

ถาผูกระทําความผิดหรือผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม (๑) หรอื (๒) หรอื 
(๓) เปนผูไมมีสัญชาติไทย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสาม
แสนบาท 

 
มาตรา ๑๕  ผูใดนําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอื่นไปใชแสดงวาตนเปน

เจาของบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๑๓  ผูใดเอาไปเสียหรือยึดไวซึ่งบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอื่น 

เพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนและปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๖  ผูใดยินยอมใหผูอื่นนําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของตนไปใชในทาง

ทุจริตตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๗๑๔  ผูถือบัตรผูใดไมอาจแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ เมื่อเจา

พนักงานตรวจบัตรขอตรวจ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
 
มาตรา ๑๘  บรรดาคําขอที่ยื่นตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ 

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือเปนคําขอที่ไดยื่นตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๑๙  บรรดาบัตรและใบรับที่ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหถือวาเปนบัตรหรือใบรับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับบัตรท่ีหมดอายุแลวใหยังคง
ใชไดตอไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผูถือบัตร และใหผูถือบัตรขอมีบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน
เกาสิบวันนับแตวันครบรอบวันเกิด และใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๐  ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงใชได

                                                           
๑๓ มาตรา ๑๕ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๑๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงหรือประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ 

 
มาตรา ๒๑  ผูใดมีอายุครบสิบหาปบริบูรณแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ

เปนบุคคลซึ่งตองขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕ ใหยื่นคําขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การกําหนดตามวรรคหนึ่งรัฐมนตรีจะกําหนดโดยคํานึงถึงอายุของผูขอจากมากไปหานอย 
และทองที่ที่จะใหบุคคลมายื่นคําขอดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวใหพนักงาน

เจาหนาท่ีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่
กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๒๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และ

ใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานออกบัตร เจาพนักงานตรวจบัตร และพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่น
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท 
นายกรัฐมนตร ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัตราคาธรรมเนียม๑๕ 
------------- 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
(๑) การออกบัตรตามมาตรา ๕ วรรคส่ี  ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(๒) การออกบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร ตามมาตรา ๖ จัตวา ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(๓) การออกใบแทนใบรับ   ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(๔) การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสําเนาหรือคัดและ 
รับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร   ฉบบัละ ๒๐ บาท 

                                                           
๑๕ อัตราคาธรรมเนยีม แกไขโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัว
ประชาชน ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว และมีบทบัญญัติตาง ๆ ท่ีไมทันสมัย
และไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชนให
เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

พรพิมล/แกไข 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติบัตรประจาํตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อกําหนดใหผูมีสัญชาติไทยตองมีบัตรประจําตัวประชาชนไวใช
แสดงตนเพื่อประโยชนของผูถือบัตรและทางราชการ โดยกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม
หรือขอเปลี่ยนบัตรภายในกําหนดหกสิบวันในทุกกรณี เพื่อใหประชาชนมีบัตรเร็วขึ้นและเกิดความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่นอกจากนั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวกับบัตรให
สูงข้ึน เพราะในสภาวการณปจจุบันความผิดที่เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนมีผลกระทบตอความมั่นคง
ภายในของประเทศ และแกไขเพิ่มเติมรายการของอัตราคาธรรมเนียมเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติตาง 
ๆ ท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี ้

 
ปรียนันท/แกไข 
๑  /  ๓  /  ๔๕ 

B+A+C 
 

ทรงยศ / สราวุฒ ิจัดทํา 
๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
 

 

                                                           
๑๖ รก. ๒๕๔๒/๑๑ก/๑/๒ มีนาคม ๒๕๔๒ 


