พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๖
--------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
เปนปที่ ๓๘ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“บัตร” หมายความวา บัตรประจําตัวประชาชน
“ผูถือบัตร” หมายความวา ผูมีชื่อเปนเจาของบัตร
“ทะเบียนบาน” หมายความวา ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
“เจาพนักงานออกบัตร” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เจาพนักงานตรวจบัตร” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ และมีชื่อใน
ทะเบียนบานตองมีบัตรตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกผูซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูซึ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซึ่งมีบัตรประจําตัวตามกฎหมายอื่นใหใชบัตร
ประจําตัวนั้นแทนได
ผูซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปและผูซึ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงตามวรรคสองจะขอมีบัตรก็ได

-๒มาตรา 5 แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
มาตรา ๖ ผูซึ่งตองมีบัตรตามมาตรา ๕ ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดหกสิบวัน
นับแต
(๑) วันที่อายุครบสิบหาปบริบูรณ
(๒) วันที่ไดสัญชาติไทยหรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติหรือวันที่ศาลมี
คําพิพากษาถึงที่สุดใหไดสัญชาติไทย
(๓) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
(๔) วันที่พนสภาพจากการไดรับการยกเวน
มาตรา 6 แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
มาตรา ๖ ทวิ บัตรมีอายุใชไดหกป
การนับอายุบัตรตามวรรคหนึ่งใหนับตั้งแตวันออกบัตรไปจนครบหกปบริบูรณแตหากวันที่บัตรมีอายุ
หกปบริบูรณไมตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผูถือบัตร ใหนับระยะเวลาตอไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผูถือบัตรในปนั้น
หรือปถัดไป แลวแตกรณี เปนวันบัตรหมดอายุ
บัตรที่ยังไมหมดอายุในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณใหใชตอไปไดตลอดชีวิต
มาตรา 6 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
มาตรา ๖ ตรี เมื่อบัตรหมดอายุ ผูถือบัตรตองมีบัตรใหม โดยยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันที่บัตรเดิมหมดอายุ
ผูถือบัตรจะขอมีบัตรใหมกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได โดยยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
หกสิบวันกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ
มาตรา 6 ตรี เพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
มาตรา ๖ จัตวา ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี โดยยื่นคําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต
(๑) วันที่บัตรหายหรือถูกทําลาย
(๒) วันที่บัตรชํารุดในสาระสําคัญ
(๓) วันที่แกไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบาน
ถือบัตรผูใดยายที่อยูจะขอเปลี่ยนบัตรก็ได
มาตรา 6 จัตวา เพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
มาตรา ๖ เบญจ ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายกําหนดเวลาตามมาตรา ๖มาตรา ๖ ตรี หรือ
มาตรา ๖ จัตวา ในทองที่ใด รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขยายกําหนดเวลาไดเมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี
มาตรา 6 เบญจ เพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

มาตรา ๗ ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และรายละเอียดของรายการใน
บัตร ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตในบัตรอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้

-๓(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด ที่อยูตามทะเบียนบาน รูปถายและเลขประจําตัวของผูถือบัตร และ
จะมีรายการศาสนา หรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาซึ่งผูถือบัตรนับถืออยูดวยหรือไมก็ได
(๒) ลายมือชื่อหรือตราลายมือชื่อ และตราประจําตําแหนงของเจาพนักงานออกบัตร และวันออก
บัตร
มาตรา 7 แกไขโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
มาตรา ๘ การขอมีบัตร การขอบัตรใหม การขอเปลี่ยนบัตร การออกบัตร การออกใบรับ และการ
ออกใบแทนใบรับ ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอ และเห็นวาคําขอนั้นมีรายการถูกตองครบถวนและผูขอไดปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งแลว ใหถายรูปผูขอและออกใบรับใหแกผูขอในกรณีใบรับหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญใหออกใบแทนใบรับใหแกผูขอ
ใบรับหรือใบแทนใบรับใหใชไดเสมือนบัตร ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบรับในการใชใบรับหรือใบ
แทนใบรับ ใหใชรวมกันกับบัตรเดิม เวนแตในกรณีขอมีบัตรเปนครั้งแรกบัตรหายหรือถูกทําลายทั้งหมด
มาตรา ๙ ผูถือบัตรผูใดเสียสัญชาติไทยเมื่อใด ไมวาดวยเหตุใดผูนั้นหมดสิทธิที่จะใชบัตรนั้นทันที
และตองสงมอบบัตรนั้นใหแกพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสีย
สัญชาติไทย
มาตรา ๑๐ ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจหลักฐานหรือคัดสําเนารายการเกี่ยวกับบัตรไดที่สํานักงาน
ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ที่วาการอําเภอหรือเขต หรือที่วาการกิ่งอําเภอในเวลาราชการก็ได และจะขอใหพนักงาน
เจาหนาที่คัดและรับรองสําเนาดวยก็ได
มาตรา ๑๑ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรตามมาตรา ๖ ผูซึ่งตองมีบัตรตามมาตรา ๕ ผูใดไมมี
บัตร ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรใหมตามมาตรา ๖ ตรี วรรคหนึ่ง หรือการขอมีบัตรใหม หรือขอ
เปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา วรรคหนึ่ง ผูถือบัตรผูใดไมมีบัตรใหม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา 11 แกไขโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
มาตรา ๑๒ (ยกเลิก)
มาตรา 12 ยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

มาตรา ๑๓ ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใด
(๑) ไมสงมอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป
หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

-๔(๒) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ซึ่งตนหมดสิทธิใชตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 13 แกไขโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่2) พ.ศ.2542
มาตรา ๑๔ ผูใด
(๑) แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรตามมาตรา ๕
วรรคสี่ หรือมาตรา ๖ หรือการขอมีบัตรใหมตามมาตรา ๖ ตรี หรือการขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๒) ปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๓) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อันเกิดจากการกระทําความผิดตาม (๑) หรือ (๒)
ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
ถาผูกระทําความผิดตาม (๓) เปนผูกระทําความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๓) แต
กระทงเดียว
ถาผูกระทําความผิดหรือผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) เปนเจา
พนักงาน ไมวาจะมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาปและ
ปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถาผูกระทําความผิดหรือผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) เปนผูไมมี
สัญชาติไทย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา 14 แกไขโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่2) พ.ศ.2542
มาตรา ๑๕ ผูใดนําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอื่นไปใชแสดงวาตนเปนเจาของบัตรหรือใบรับ
หรือใบแทนใบรับตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๕ ทวิ ผูใดเอาไปเสียหรือยึดไวซึ่งบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอื่น เพื่อประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 15 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
มาตรา ๑๖ ผูใดยินยอมใหผูอื่นนําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของตนไปใชในทางทุจริตตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๗ ผูถือบัตรผูใดไมอาจแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ เมื่อเจาพนักงานตรวจบัตรขอ
ตรวจ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา 17 แกไขโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
มาตรา ๑๘ บรรดาคําขอที่ยื่นตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือเปนคําขอที่ไดยื่นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ บรรดาบัตรและใบรับที่ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ ให

-๕ถือวาเปนบัตรหรือใบรับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับบัตรที่หมดอายุแลวใหยังคงใชไดตอไปจนถึงวันครบรอบวัน
เกิดของผูถือบัตร และใหผูถือบัตรขอมีบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันครบรอบวันเกิด และใหนํา
มาตรา ๑๒ มาใชบังคับ
มาตรา ๒๐ ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงใชไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๑ ผูใดมีอายุครบสิบหาปบริบูรณแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเปนบุคคลซึ่ง
ตองขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ ใหยื่นคําขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕ ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การกําหนดตามวรรคหนึ่งรัฐมนตรีจะกําหนดโดยคํานึงถึงอายุของผูขอจากมากไปหานอย และทองที่ที่
จะใหบุคคลมายื่นคําขอดวยก็ได
มาตรา ๒๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจเปรียบเทียบปรับได เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งเจาพนักงานออกบัตร เจาพนักงานตรวจบัตร และพนักงานเจาหนาที่ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไม
เกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี
อัตราคาธรรมเนียม
------------------------ฉบับละ ๒๐ บาท
(๑) การออกบัตรตามมาตรา ๕ วรรคสี่
(๒) การออกบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร ตามมาตรา ๖ จัตวา ฉบับละ ๒๐ บาท
(๓) การออกใบแทนใบรับ
ฉบับละ ๒๐ บาท
(๔) การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสําเนาหรือคัดและ
รับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร
ฉบับละ ๒๐ บาท
อัตราคาธรรมเนียม แกไขโดยมาตรา 11 พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

-๖หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน ที่ใช
บังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว และมีบทบัญญัติตางๆ ที่ไมทันสมัยและไมเหมาะสมกับสภาพการณ
ในปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

