
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
บัตรประจาํตัวประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
เปนปที่ ๓๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๒๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“บัตร”  หมายความวา บัตรประจําตัวประชาชน 
“ผูถือบัตร”  หมายความวา ผูมีช่ือเปนเจาของบัตร 
“ทะเบียนบาน”  หมายความวา ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน

ราษฎร 
“เจาพนักงานออกบัตร”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“เจาพนักงานตรวจบัตร”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๖๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๐ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๒  ผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบป

บริบูรณ และมีช่ือในทะเบียนบานตองมีบัตรตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกผูซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
ผูซึ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซึ่งมีบัตรประจําตัวตาม

กฎหมายอื่นใหใชบัตรประจําตัวนั้นแทนได 
ผูซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปและผูซึ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง 

จะขอมีบัตรก็ได 
 
มาตรา ๖๓  ผูซึ่งตองมีบัตรตามมาตรา ๕ ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่

ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต 
(๑)  วันที่อายุครบสิบหาปบริบูรณ 
(๒)  วันที่ไดสัญชาติไทยหรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ

หรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหไดสัญชาติไทย 
(๓)  วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน

ราษฎร 
(๔)  วันที่พนสภาพจากการไดรับการยกเวน 
 
มาตรา ๖ ทวิ๔  บัตรมีอายุใชไดหกป  
การนับอายุบัตรตามวรรคหนึ่งใหนับตั้งแตวันออกบัตรไปจนครบหกปบริบูรณ 

แตหากวันที่บัตรมีอายุหกปบริบูรณไมตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผูถือบัตร ใหนับระยะเวลา
ตอไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผูถือบัตรในปนั้นหรือปถัดไป แลวแตกรณี เปนวันบัตร
หมดอาย ุ

บัตรที่ยังไมหมดอายุในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณใหใชตอไปได
ตลอดชีวิต 

 
มาตรา ๖ ตรี๕  เมื่อบัตรหมดอายุ ผูถือบัตรตองมีบัตรใหม โดยยื่นคําขอตอ

พนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่บัตรเดิมหมดอายุ 

                                                 
๒ มาตรา ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๓ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๔ มาตรา ๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูถือบัตรจะขอมีบัตรใหมกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได โดยยื่นคําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันกอนวันที่บัตรเดิมหมดอาย ุ

 
มาตรา ๖ จัตวา๖  ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี โดยยื่น

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

มาตรา ๖ ตรี หรือมาตรา ๖ จัตวา ในทองที่ใด รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขยาย
กําหนดเวลาไดเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๗๘  ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และ

รายละเอียดของรายการในบัตร ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตในบัตรอยางนอยตอง
มีรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  ช่ือตัว ช่ือสกุล วันเดือนปเกิด ที่อยูตามทะเบียนบาน รูปถายและเลข
ประจําตัวของผูถือบัตร และจะมีรายการศาสนา หรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา
ซึ่งผูถือบัตรนับถืออยูดวยหรือไมก็ได 

(๒)  ลายมือช่ือหรือตราลายมือช่ือ และตราประจําตําแหนงของเจาพนักงานออก
บัตร และวันออกบัตร 

 
มาตรา ๘  การขอมีบัตร การขอบัตรใหม การขอเปลี่ยนบัตร การออกบัตร การ

ออกใบรับ และการออกใบแทนใบรับ ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการ ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอ และเห็นวาคําขอนั้นมีรายการถูกตองครบถวน
และผูขอไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งแลว ใหถายรูปผูขอและออกใบรับใหแกผูขอ 

                                                                                                                                            
๕ มาตรา ๖ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๖ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ มาตรา ๖ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๘ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีใบรับหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหออกใบแทนใบรับใหแก
ผูขอ 

ใบรับหรือใบแทนใบรับใหใชไดเสมือนบัตร ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบรับ 
ในการใชใบรับหรือใบแทนใบรับ ใหใชรวมกันกับบัตรเดิม เวนแตในกรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรก 
บัตรหายหรือถูกทําลายทั้งหมด 

 
มาตรา ๙  ผูถือบัตรผูใดเสียสัญชาติไทยเมื่อใด ไมวาดวยเหตุใดผูนั้นหมดสิทธิที่

จะใชบัตรนั้นทันที และตองสงมอบบัตรนั้นใหแกพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ตนมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบาน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย 

 
มาตรา ๑๐  ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจหลักฐานหรือคัดสําเนารายการเกี่ยวกับ

บัตรไดที่สํานักงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ที่วาการอําเภอหรือเขต หรือที่วาการกิ่งอําเภอ 
ในเวลาราชการก็ได และจะขอใหพนักงานเจาหนาที่คัดและรับรองสําเนาดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๑๙  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรตามมาตรา ๖ ผูซึ่งตองมี

บัตรตามมาตรา ๕ ผูใดไมมีบัตร ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรใหมตามมาตรา ๖ ตรี วรรคหนึ่ง หรือการ

ขอมีบัตรใหม หรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา วรรคหนึ่ง ผูถือบัตรผูใดไมมีบัตรใหม ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๑๒๑๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๑๑  ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใด 
(๑)  ไมสงมอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๒)  ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ซึ่งตนหมดสิทธิใชตาม

มาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 
มาตรา ๑๔๑๒  ผูใด 

                                                 
๙ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๑๐ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๑๒ มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอ
มีบัตรตามมาตรา ๕ วรรคสี่ หรือมาตรา ๖ หรือการขอมีบัตรใหมตามมาตรา ๖ ตรี หรือการขอมี
บัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือ
ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

(๒)  ปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง
สิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๓)  ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อันเกิดจากการกระทํา
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

ถาผูกระทําความผิดตาม (๓) เปนผูกระทําความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ดวย ให
ลงโทษตาม (๓) แตกระทงเดียว 

ถาผูกระทําความผิดหรือผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม (๑) หรือ 
(๒) หรือ (๓) เปนเจาพนักงาน ไมวาจะมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

ถาผูกระทําความผิดหรือผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม (๑) หรือ 
(๒) หรือ (๓) เปนผูไมมีสัญชาติไทย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตส่ี
หมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

 
มาตรา ๑๕  ผูใดนําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอ่ืนไปใชแสดงวาตน

เปนเจาของบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๑๓  ผูใดเอาไปเสียหรือยึดไวซึ่งบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ

ของผูอ่ืน เพ่ือประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๖  ผูใดยินยอมใหผูอ่ืนนําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของตนไปใช

ในทางทุจริตตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหกหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๗๑๔  ผูถือบัตรผูใดไมอาจแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ เมื่อ

เจาพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  บรรดาคําขอที่ย่ืนตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 
๒๕๐๕ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือเปนคําขอที่ไดย่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๙  บรรดาบัตรและใบรับที่ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหถือวาเปนบัตรหรือใบรับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับบัตรที่
หมดอายุแลวใหยังคงใชไดตอไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผูถือบัตร และใหผูถือบัตรขอมีบัตร
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันครบรอบวันเกิด และใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๐  ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติบัตร

ประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ยังคงใชไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะ
ไดมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๑  ผูใดมีอายุครบสิบหาปบริบูรณแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ และเปนบุคคลซึ่งตองขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ ใหย่ืนคําขอมีบัตรตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

การกําหนดตามวรรคหนึ่งรัฐมนตรีจะกําหนดโดยคํานึงถึงอายุของผูขอจากมาก
ไปหานอย และทองที่ที่จะใหบุคคลมายื่นคําขอดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๒๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานออกบัตร เจาพนักงานตรวจบัตร และพนักงานเจาหนาที่ 
ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวน
คาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๑๕ 
   

 
(๑)  การออกบัตรตามมาตรา ๕ วรรคสี่ ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๒)  การออกบัตรใหมหรือเปล่ียนบตัรตามมาตรา ๖ จตัวา ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๓)  การออกใบแทนใบรับ ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๔)  การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสําเนาหรือคัด 
       และรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร ฉบับละ ๒๐ บาท 

                                                 
๑๕ อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยบัตร
ประจําตัวประชาชน ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว และมีบทบัญญัติ
ตางๆ ที่ไมทันสมัยและไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย
บัตรประจําตัวประชาชนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๖ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือกําหนดใหผูมีสัญชาติไทยตองมีบัตร
ประจําตัวประชาชนไวใชแสดงตนเพื่อประโยชนของผูถือบัตรและทางราชการ โดยกําหนด
ระยะเวลาการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหมหรือขอเปล่ียนบัตรภายในกําหนดหกสิบวันในทุกกรณี 
เพ่ือใหประชาชนมีบัตรเร็วข้ึนและเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ นอกจากนั้น 
สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดที่เก่ียวกับบัตรใหสูงข้ึน เพราะในสภาวการณปจจุบัน
ความผิดที่เก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชนมีผลกระทบตอความมั่นคงภายในของประเทศ และ
แกไขเพิ่มเติมรายการของอัตราคาธรรมเนียมเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติตางๆ ที่ไดแกไข
เพ่ิมเติม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 
๑  /  ๓  /  ๔๕ 

B+A+C 
 

ทรงยศ / สราวุฒิ จดัทํา 
๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
สุนันทา/แกไข 

๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ 
 

ปฐมพร/วาทินี/ศิริยา/ปรบัปรุง 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑ ก/หนา ๑/๒ มีนาคม ๒๕๔๒ 


