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ระเบียบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ ของกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้กรมการปกครองออกระเบียบกําหนดประเภทของหลักฐานในการขอมีบัต ร
ขอมี บัต รใหม่ ห รือ ขอเปลี่ ย นบั ต ร ประกอบกั บกฎกระทรวงได้ มี ก ารปรับ ปรุ งรายละเอีย ดขั้น ตอน
การปฏิบั ติ ง านบั ต รประจํา ตั ว ประชาชนให้เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น และให้ สอดคล้อ งกั บสภาวะ
ในปัจจุบัน จึงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความ ในข้ อ ๔ แห่ ง ระเบี ย บกรมการปกครอง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า
บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้ขอมีบัตร” หมายความว่า ผู้ขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน
“ผู้ถือบัตร” หมายความว่า ผู้ที่มีชื่อตัว ชื่อสกุลและรายการบุคคลปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชน
“ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง” หมายความรวมถึง คู่สมรส บุพการี และผู้สืบสันดานของผู้ถือบัตร
“บุคคลซึ่งมีหน้าที่ยื่นคําขอมีบัตรแทน” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคล
ซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่
“บุคคลผู้น่าเชื่อถือ” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่งมีภูมิลําเนาที่อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคง
และมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่ก็ได้
“ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร” หมายความว่า
(๑) รายการและภาพผู้ถือบัตรที่ปรากฏอยู่บนบัตร
(๒) ข้อมูลตามที่ปรากฏในแบบ บ.ป.๑
(๓) คู่ฉบับใบรับหรือคู่ฉบับใบแทนใบรับ
(๔) ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ถือบัตร
“สํานักงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน” หมายความว่า ส่วนบัตรประจําตัวประชาชน
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และให้หมายความรวมถึงจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ
กระทรวงการต่างประเทศ
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร หรือกระทรวงการต่างประเทศแล้วแต่กรณี
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“อําเภอ” หมายความรวมถึง กิ่งอําเภอ เขต เทศบาล เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีกฎหมายจัด ตั้งให้มีห น้าที่ทํ าบัต ร หน่ว ยบริ การจั ด ทํา บัต รเคลื่ อนที่ ข องกรมการปกครอง และ
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุล ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ ผู้อํานวยการเขต
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเมืองพัทยา และพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามชื่อเรียกตําแหน่งขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ร ะบุให้เป็น หัวหน้าพนักงานส่ว นท้องถิ่นที่เรีย กชื่อตําแหน่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ หรือหัวหน้าสํานักงานของส่วนราชการ
ของกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านกงสุล
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๐ ของระเบี ย บกรมการปกครอง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า
บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ ผู้ข อมีบัต ร ให้ยื่น คําขอตาม แบบ บ.ป.๑ พร้อมแนบหลักฐานประกอบคําขอ
ตามที่กําหนดในระเบียบนี้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ หรือสํานักงานเขต
สํานักทะเบียนสาขา ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร สํานักงานเทศบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยา
สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต ามกฎหมายว่าด้ว ยบัต รประจําตัวประชาชน สํานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง หน่ว ยบริการจัดทําบัตรเคลื่อนที่ข องกรมการปกครอง สถานที่อื่น ที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
กรณีผู้ขอมีบัตรซึ่งมีถิ่นพํานักอยู่นอกราชอาณาจักรไทย จะยื่นคําขอได้เฉพาะการขอมีบัตรใหม่
หรื อขอเปลี่ ย นบัต ร ณ สถานเอกอัค รราชทูต สถานกงสุล ใหญ่ และส่ ว นราชการของกระทรวง
การต่างประเทศ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุล
ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด”
ข้อ ๕ ให้ย กเลิกความในข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ ของระเบียบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๖ ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจะขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรหรือจะ
ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารหรือคัดและรับรองสําเนาข้อมูลดังกล่าว ให้ยื่น คําขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ในวันเวลาราชการ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สํ า นั ก บริ ก ารที่ ๑ สํ า นั ก บริ ห ารการทะเบี ย น กรมการปกครอง ตั้ ง อยู่ ที่ วั ง ไชยา
ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิ ต กรุง เทพมหานคร และสํานั กบริ การที่ ๒ สํานั กบริ หารการทะเบีย น
กรมการปกครอง ตั้งอยู่ที่อาคารกรมการปกครอง คลอง ๙ ถนนลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(๒) ที่ทําการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด
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(๓) สํานักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
(๔) ที่ว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ และสํานักงานเขตทุกแห่ง
(๕) ศาลาว่าการเมืองพัทยา
(๖) สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน
(๗) สถานที่อื่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
ข้อ ๓๗ การยื่นคําขอตามข้อ ๓๖ ให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงแสดงบัตรของตน หรือในกรณี
ที่ไม่มีบัตร ให้ผู้นั้นแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่มีกฎหมายรับรองซึ่งต้องมีรูปถ่ายและสามารถ
แสดงตนได้รวมทั้งแสดงหลักฐานการเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
ในกรณีผู้รับมอบอํานาจจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเป็นผู้ยื่นคําขอ นอกจากต้องแสดงหลักฐาน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รับมอบอํานาจแสดงบัตรของตนและเอกสารการมอบอํานาจประกอบด้วย
ในกรณีที่พ นักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าหลักฐานหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งและวรรคสองยังไม่มี
ความชัดเจนเพียงพอ จะสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงจนชัดแจ้งว่า
เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงก็ได้
หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ยื่นคําขอไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ให้แจ้งคําสั่งและเหตุผล
ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคําขอทราบ โดยแจ้งให้ทราบถึงสิทธิการอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย
ข้อ ๓๘ คําขอตามระเบีย บนี้ให้เป็น ไปตามแบบคําขอตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง
กําหนดแบบคําขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน”
ข้อ ๖ ให้เ พิ่ม ความดังต่ อไปนี้ เป็ น วรรคห้า ของข้อ ๔๐ ของระเบี ย บกรมการปกครอง
ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔
“กรณีการจัด ทําบั ต รประจําตัวประชาชนนอกราชอาณาจั กรให้กระทรวงการต่างประเทศ
เบิกแบบพิมพ์ข้างต้น จากสํานักบริหารการทะเบีย น กรมการปกครอง เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายให้กับ
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุลตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด”
ข้อ ๗ ให้ย กเลิกความในข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘ ของระเบีย บกรมการปกครอง ว่าด้ว ย
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๗ ในเดือนกุมภาพัน ธ์ข องทุกปี ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่สํารวจเอกสารเกี่ย วกับบัต ร
ที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปีนั้น แล้วทําบัญชีเอกสารเกี่ยวกับบัตรที่ขอทําลายตามแบบ บ.ป.๖ เสนอ
ผู้ว่า ราชการจัง หวั ด หรือ ปลั ด กรุง เทพมหานคร หรื อปลัด กระทรวงการต่า งประเทศแล้ว แต่ กรณี
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติในกรณีมีเหตุจําเป็นอื่น
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ข้อ ๔๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารเกี่ยวกับบัตร ประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสองคนโดยแต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป
หรือตั้งแต่ร ะดับ ๓ หรือเทีย บเท่าขึ้น ไป ให้มีหน้าที่ควบคุมการทําลายเอกสารเกี่ย วกับบัตร ซึ่งผู้มี
อํานาจอนุมัติให้ทําลายได้แล้ว และรายงานผลต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ”
ข้อ ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๕๒ ของระเบี ย บกรมการปกครอง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า
บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๒ แบบพิมพ์ที่ใช้ปฏิบัติงานบัต รประจําตัวประชาชน ทุกประเภทให้อําเภอเบิกจาก
ศูนย์บริหารภาค สาขาจังหวัด สําหรับการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนนอกราชอาณาจักรให้กระทรวง
การต่างประเทศเบิกจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อดําเนินการเบิกจ่าย
ให้กับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุลตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สุกิจ เจริญรัตนกุล
อธิบดีกรมการปกครอง

