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พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๖ ทวิ และมาตรา ๖ ตรี
แห่ งพระราชบัญ ญัติ บั ต รประจํ า ตัว ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ
บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อ
ในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซึ่งมีบัต รประจําตัวตามกฎหมายอื่นให้ใช้
บัตรประจําตัวนั้นแทนได้
ผู้ซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีและผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงจะขอมีบัตรก็ได้
มาตรา ๖ ผู้ซึ่งต้องมีบัต รตามมาตรา ๕ ให้ยื่น คําขอมีบัต รต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแต่
(๑) วันที่อายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
(๒) วันที่ได้สัญชาติไทย สําหรับผู้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
(๓) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๔) วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น
มาตรา ๖ ทวิ บัต รให้ใช้ได้นับแต่วัน ออกบัต รและมีอายุแ ปดปีนับ แต่วัน เกิด ของผู้ถือบัต ร
ที่ถึงกําหนดภายหลังจากวันออกบัตร
บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต
มาตรา ๖ ตรี ผู้ถือบัต รต้องมีบัต รใหม่ โดยยื่น คําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ
ผู้ถือบัตรจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัต รเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่น คําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในหกสิบวันก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ เบญจ ในกรณีที่ มีเหตุสมควร รั ฐมนตรีจ ะขยายกํ าหนดเวลาตามมาตรา ๖
มาตรา ๖ ตรี หรือมาตรา ๖ จัตวา สําหรับท้องที่ใดหรือบุคคลใดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา”
มาตรา ๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๖ ฉ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
“มาตรา ๖ ฉ การขอมี บั ต รตามมาตรา ๖ และการขอมี บั ต รใหม่ ห รื อ ขอเปลี่ ย นบั ต ร
ตามมาตรา ๖ จัตวา ของผู้มีอายุไม่ถึงสิบห้าปี ให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคล
ซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่เป็นผู้ยื่นคําขอ แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคลนั้นที่จะยื่นคําขอด้วยตนเอง”
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มาตรา ๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๗/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
“มาตรา ๗/๑ บัตรนอกจากจะมีรายการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๗ แล้ว จะมีหน่วยความจํา
เพื่อบันทึกข้อมูลอื่นของผู้ถือบัตรด้วยก็ได้ แต่ข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจําดังกล่าวต้องไม่สามารถ
เปิด เผยต่อบุคคลหรือหน่ว ยงานซึ่ งมิใช่เป็น ผู้จัด ทํา หรือรวบรวมข้อ มูลนั้น ได้ เว้น แต่เป็น ข้อมูลทั่ว ไป
ที่ปรากฏอยู่บนบัตร หรือเป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานที่มีความจําเป็น ต้องทราบข้อมูลนั้นเท่าที่จําเป็น
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตรโดยได้รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐ หรือเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๘ แห่ง พระราชบั ญ ญัติ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ การขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ การขอเปลี่ยนบัตร การออกบัตรและการออกใบรับ
และการออกใบแทนใบรับ ให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่พ นั กงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกบั ต รให้ผู้ยื่น คํ าขอได้ในวั น เดีย วกัน ให้ออกใบรั บ
แก่ผู้ยื่นคําขอ
ใบรับหรือใบแทนใบรับนั้น ให้ใช้ได้เสมือนบัตรตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบรับหรือใบแทน
ใบรับ และการใช้ใบรับหรือใบแทนใบรับให้ใช้ร่วมกับบัตรเดิม เว้นแต่เป็นกรณีการขอมีบัตรครั้งแรกหรือ
บัตรหายหรือถูกทําลายทั้งหมด”
มาตรา ๘ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญ ญั ติบัต รประจําตัวประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๗/๑ ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจะขอตรวจหลักฐาน รายการ
หรือข้อมูลใดเกี่ยวกับบัตร และจะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารหรือคัดและรับรองสําเนาด้วยก็ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๙ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญ ญั ติบัต รประจําตัวประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรตามมาตรา ๖ ผู้ซึ่งต้องมีบัตรตามมาตรา ๕
ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป หรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ยื่นคําขอมีบัตรแทนตามมาตรา ๖ ฉ แล้ว แต่กรณี
ไม่ยื่นขอมีบัตร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
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เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรใหม่ตามมาตรา ๖ ตรี วรรคหนึ่ง หรือการขอมีบัตรใหม่
หรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา วรรคหนึ่ง ผู้ถือบัต รซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้น ไปหรือบุคคล
ซึ่งมีหน้าที่ยื่นคําขอมีบัตรแทนตามมาตรา ๖ ฉ แล้วแต่กรณี ไม่ย่ืนขอมีบัตรใหม่ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
ในกรณีต ามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากผู้ซึ่งต้องมีบัต รหรือผู้ถือบัตรซึ่งมีอายุไม่ถึงสิบห้าปี
ได้ยื่นคําขอด้วยตนเองแล้ว ให้บุคคลซึ่งมีหน้าที่ยื่นคําขอแทนตามมาตรา ๖ ฉ ไม่ต้องรับโทษ”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๒ ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจําตามมาตรา ๗/๑
อันมิใช่ข้อมูลทั่วไปที่ปรากฏอยู่บนบัตรตามมาตรา ๗ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ถือบัตร ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้น แต่เป็นการเข้าถึงข้อมูลหรือ
เปิดเผยตามมาตรา ๑๐ หรือตามคําสั่งศาล หรือเข้าถึงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐที่จําเป็นต้องใช้
ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่”
มาตรา ๑๑ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ บั ต ร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ผู้ถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผู้ใด
(๑) ไม่ส่งมอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตามมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๒) ใช้ ห รื อ แสดงบั ต รหรื อ ใบรั บ หรื อ ใบแทนใบรั บ ซึ่ ง ตนหมดสิ ท ธิ ใ ช้ ต ามมาตรา ๙
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๑๔ ผู้ใด
(๑) ยื่น คํ าขอมีบัต รโดยมิไ ด้มีสั ญชาติไทย ด้วยการแสดงหลั กฐานอัน เป็น เท็จ หรือ ปกปิ ด
ข้อความจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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(๒) แจ้ ง ข้อ ความหรือ แสดงหลั ก ฐานอั น เป็ น เท็ จ ต่อ พนัก งานเจ้ าหน้ าที่ ในการขอมี บั ต ร
ตามมาตรา ๖ หรือการขอมีบัต รใหม่ต ามมาตรา ๖ ตรี หรือการขอมีบัต รใหม่หรือขอเปลี่ย นบัต ร
ตามมาตรา ๖ จัต วา อัน มิใช่เป็น กรณีต าม (๑) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๓) ปลอมบั ต รหรื อ ใบรั บ หรื อ ใบแทนใบรั บ ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ปี ถึ ง สิ บ ปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๔) ใช้หรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อันเกิดจากการกระทําความผิดตาม (๑)
(๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
ถ้าผู้กระทําความผิดตาม (๔) เป็นผู้กระทําความผิดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ด้วย ให้ลงโทษ
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี แต่กระทงเดียว
ถ้าผู้กระทําความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทําความผิดตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
เป็นเจ้าพนักงานออกบัตร เจ้าพนักงานตรวจบัตร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท”
มาตรา ๑๒ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญ ญั ติบัต รประจําตัวประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ ผู้ถือบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป ผู้ใดไม่สามารถ
แสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองร้อยบาท”
มาตรา ๑๓ ให้ ย กเลิ ก อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๑๔ บรรดาคําขอที่ยื่น ตามพระราชบัญ ญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นคําขอที่ได้ยื่นตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕ บรรดาบัต ร ใบรับหรือใบแทนใบรับที่ออกตามพระราชบัญ ญัติบัต รประจําตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ
ตามที่ระบุไว้ในบัตร ใบรับหรือใบแทนใบรับนั้น
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บัตร ใบรับหรือใบแทนใบรับตามวรรคหนึ่งซึ่งยังไม่หมดอายุ ผู้ถือบัตร ใบรับหรือใบแทนใบรับ
ประสงค์จ ะมีบัต รใหม่ต ามพระราชบั ญ ญัตินี้ ให้ยื่น คําขอมีบัต รต่ อพนักงานเจ้าหน้ าที่โ ดยไม่ต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียม
มาตรา ๑๖ ผู้ใดไม่ต้องมีบัตรหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แต่ต้องมีบัต รตามพระราชบัญ ญัติบัต รประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคําขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งปีนับแต่วัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีจําเป็นรัฐมนตรีจะประกาศขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปอีกก็ได้
มาตรา ๑๗ ในวาระเริ่ ม แรกแต่ ไ ม่ เ กิ น สองปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
ความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบัต รประจําตัว ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่ตัดสิทธิบุคคล
เหล่านั้นที่จะขอมีบัตร
มาตรา ๑๘ ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ ออกตามพระราชบัญ ญัติบั ต รประจําตั ว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

(๑) การออกบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา
(๒) การออกใบแทนใบรับ
(๓) การขอคัดและรับรองสําเนาขอมูลเกี่ยวกับบัตร

ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐ บาท
ฉบับละ ๑๐ บาท
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย
ทุก คนต้ อ งมี บั ตรประจํ า ตัว ประชาชนไว้ ใ ช้ แสดงตนเพื่ อ ประโยชน์ ในการเข้า รั บ บริ ก ารสาธารณะของรั ฐ
จึง ได้ป รับปรุงหลัก เกณฑ์และวิธีก ารการออกบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับการที่รัฐจะนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริก ารประชาชนในด้านต่าง ๆ ผ่านทางบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อ ประโยชน์ของ
ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าวและสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

