พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖
แกไขโดยพระราชบัญญัติบตั รประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
และ
กฎกระทรวงกําหนดบุคคลซึ่งไดรบั การยกเวนไมตองมีบตั รประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
__________________________
เนื่องจากไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
ที่ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน โดยไดกําหนดระยะเวลา
การขอมีบัตร การขอมีบัตรใหมหรือการเปลี่ยนบัตรเสียใหมเพื่อใหประชาชนมีบัตรเร็วขึ้น รวมทั้งไดแกไข
เพิ่มเติมอัตราโทษใหสูงขึ้นดวยเพราะปจจุบันความผิดเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนมีผลกระทบตอ
ความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังไดออกกฎกระทรวงขึ้นใหมคือ กฎกระทรวงกําหนด
บุคคลซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดผูไดรับการยกเวนไม
ตองมีบัตรประจําตัวประชาชนไวเพียง ๖ รายการ (จากเดิมกําหนด ๒๘ รายการ) กฎกระทรวงฉบับใหม
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป บุคคลที่เคยอยูในรายการที่ไดรับการยกเวนไมตอง
มีบัตร เชน ขาราชการพลเรือน ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับใหมไมอยูในประเภทไดรับการยกเวน ถายัง
ไมเคยทําบัตรก็ตองไปยื่ นคําขอมีบัตรภายใน ๖๐ วันนับแตวัน ที่พนสภาพการไดรับยกเวน (วันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๔๙) หากพนกําหนดจะถูกเปรียบเทียบปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท ดังนั้น กฎหมายเกี่ยวกับบัตร
ประจําตัวประชาชนจึงสมควรศึกษาและรับทราบ
สาระสําคัญ สรุปได ดังนี้
๑. ผูตองมีบัตรประจําตัวประชาชน ตองเปนผูที่ประกอบดวย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุตั้งแต ๑๕ ปบริบูรณแตไมเกิน ๗๐ ปบริบูรณ และ
(๓) มีชื่อในทะเบียนบาน
ขอยกเวน ผูที่ไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน คือ
- ผูที่ไดรับการยกเวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ
- ผูไดรับการยกเวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน
แตมีบัตรประจําตัวตามกฎหมายอื่น ใหใชบัตรประจําตัวนั้นแทน
ผูซึ่งมีอายุเกิน ๗๐ ปบริบูรณ และผูซึ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวง จะขอมีบัตรก็
สามารถมีได

-2๒. การขอมีบัตรประจําตัวประชาชน ผูที่จะขอมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหยื่นคําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต
(๑) วันที่อายุครบ ๑๕ ปบริบูรณ
(๒) วันที่ไดสัญชาติไทย หรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
หรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหไดสัญชาติไทย
(๓) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
(๔) วันที่พนสภาพจากการไดรับยกเวน
๓. อายุบัตร บัตรมีอายุใชได ๖ ปนับตั้งแตวันที่ออกบัตรไปจนครบ ๖ ปบริบูรณ ถา
วันที่บัตรมีอายุครบ ๖ ปบริบูรณไมตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผูถือบัตร ใหนับระยะเวลาตอไปจนถึง
วันครบรอบวันเกิดของผูถือบัตรในปนั้นหรือปถัดไป
ขอยกเวน สําหรับผูถือบัตรที่มีอายุครบ ๗๐ ปบริบูรณแตบัตรยังไมหมดอายุ ก็ใหใช
ตอไปไดตลอดชีวิต
๔. การขอมี บั ตรใหม หรือ เปลี่ย นบัต ร ให ผูถือบัตรยื่ น คํ าขอตอพนัก งานเจา หน า ที่
ภายในกําหนด ๖๐ วันนับตั้งแต
(ก) วันที่บัตรเดิมหมดอายุ
(ข) วันที่บัตรหายหรือถูกทําลาย
(ค) วันที่บัตรชํารุดในสาระสําคัญ
(ง) วันที่มีการแกไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือแกไขชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบาน
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอและเห็นวาคําขอมีรายการถูกตองครบถวน ให
ถายรูปผูขอและออกใบรับใหแกผูขอ
๕. การหมดสิทธิใชบัตร กรณีผูถือบัตรเสียสัญชาติไทยไมวาดวยเหตุใด ผูนั้นหมด
สิทธิที่ จ ะใช บั ต รนั้ น ทั น ที และตอ งสง มอบบัต รใหแ กพ นั ก งานเจ า หน าที่แ ห งท องที่ ที่ ต นมีชื่ อ อยูใ น
ทะเบียนบาน ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย
๖. ผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดวา ผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เดิม มีกฎกระทรวง ๓ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๗) ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๑)
และ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร มี ๒๘ รายการ ไดแก สมเด็จ
พระบรมราชิ นี พระบรมวงศานุ ว งศ ตั้ ง แต ชั้ น พระองค เ จ า ขึ้ น ไป องคมนตรี ข า ราชการการเมื อ ง
ขาราชการพลเรือน ขาราชการครู ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ
ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ เปนตน

-3ป จ จุ บั น รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยได อ อกกฎกระทรวงขึ้ น ใหม คื อ
กฎกระทรวงกําหนดบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ได
ประกาศในราชกิจจานุเษกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ก วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙) มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป กฎกระทรวงฉบับนี้ไดยกเลิกกฎกระทรวง ๓ ฉบับ
ดังกลาวขางตน และกําหนดบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนไวดังนี้คือ
๑) สมเด็จพระบรมราชินี
๒) พระบรมวงศานุวงศตั้งแตชั้นพระองคเจาขึ้นไป
๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช
๔) ผูมีกายพิการเดินไมได หรือเปนใบ หรือตาบอดทั้งสองขาง หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ
๕) ผูอยูในที่คุมขังโดยชอบดวยกฎหมาย
๖) บุ ค คลซึ่ ง กํ า ลั ง ศึ ก ษาวิ ช า ณ ต า งประเทศและไม ส ามารถยื่ น คํ า ขอมี บั ต ร
ประจําตัวประชาชนได
ดังนั้น บุคคลที่เคยไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตาม
กฎกระทรวงฉบับเดิม จึงตองพนจากสภาพการไดรับการยกเวน โดยจะตองไปยืน่ คําขอมีบัตรภายใน
กําหนด ๖๐ วันนับตั้งแตวันที่พนสภาพการไดรับการยกเวน (ตั้งแตวันที่กฎกระทรวงฉบับ พ.ศ.๒๕๔๘
มีผลบังคับใช คือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป) หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จะถูกลงโทษ
ปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท (ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัติบตั รประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖
แกไขโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒)
๗. บทกําหนดโทษ
ระวางโทษ
ที่
ความผิด
จําคุก
ปรับ
ทั้งจําทั้งปรับ
๑. ผูตองมีบัตรประจําตัวประชาชน
ไมเกิน ๕๐๐ บาท
แตไมยนื่ ขอมีบัตรภายในเวลาที่กําหนด
๒. ไมยื่นขอมีบัตรใหมเนื่องจากบัตรเดิม
ไมเกิน ๒๐๐ บาท
หมดอายุ หรือมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร
เนื่องจากบัตรหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด
หรือแกไขในสาระสําคัญภายในเวลา
ที่กําหนด
๓. ผูมีชื่อเปนเจาของบัตร แตไมอาจ
ไมเกิน ๒๐๐ บาท
แสดงบัตรเมื่อเจาพนักงานตรวจบัตร
ขอตรวจ
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ที่

ความผิด

จําคุก

๔. ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยโดย
- ไมสงมอบบัตรคืนแกพนักงานเจาหนาที่ ๑ - ๕ ป
- ใชหรือแสดงบัตรซึ่งหมดสิทธิใช

ทั้งจําทั้งปรับ

๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
และปรับ ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

3

๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
และปรับ ๒๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

3

๒ – ๑๕ ป

และปรับ ๔๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

-

๖ เดือน – ๕ ป

และปรับ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
และปรับไมเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ บาท

-

๑ - ๑๐ ป

๕. แจงขอความเท็จหรือแสดงหลักฐาน
๖ เดือน – ๕ ป
อันเปนเท็จในการขอมีบัตรหรือมีบัตรใหม
หรือเปลี่ยนบัตร
๖. ปลอมบัตร
๑ – ๑๐ ป
๗. เปนเจาพนักงานกระทําผิด โดยแจง
ขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ
หรือปลอมบัตรหรือใชบัตรจากการกระทํา
ผิดดังกลาว
๘. เปนผูไมมีสัญชาติไทยกระทําผิดโดยแจง
ขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ
หรือปลอมบัตรหรือใชบัตรจากการ
กระทําผิดดังกลาว
๙. ใชบัตรของผูอื่นไปใชแสดงวาตนเปน
เจาของบัตร
๑๐. เอาไปหรือยึดไวซึ่งบัตรของผูอื่นเพื่อ
ประโยชนสําหรับตนหรือผูอ ื่นโดยมิชอบ
๑๑. ยินยอมใหผูอนื่ นําบัตรไปใชในการทุจริต

ระวางโทษ
ปรับ

๑ – ๑๕ ป

ไมเกิน ๖ เดือน
๓ เดือน - ๓ ป

3

-

3

