
การเสริมสรา้งศกัยภาพ 

การปฏิบตังิานบตัรประจ าตวัประชาชน 





  พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  กฎกระทรวง ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2542) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
      - ก าหนดประเภทบัตร รายการและรายละเอียดของบัตร การถ่ายรูป สถานท่ีรับ 
        ค าขอมีบัตร การพิมพ์ลายนิ้วมือ การเรียกบัตรเดิมคืนจากผู้ขอมีบัตร 
  กฎกระทรวง ฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2550)      - แบบค าขอมีบัตร (บ.ป.1) 
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2554)      - แบบบัตรประจ าตัวประชาชน 
  กฎกระทรวงก าหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน  
  พ.ศ. 2548 
  กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัว 
  ประชาชน พ.ศ. 2559 
  ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1497/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561  
  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที ่
  ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2554 
  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าบัตรฯ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

บรรยายงานบัตร ปปท..ppt
บรรยายงานบัตร ปปท..ppt
บรรยายงานบัตร ปปท..ppt


พระราชบัญญัต ิ
บัตรประจ าตัวประชาชน  

พ.ศ. 2526 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

และ 
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 



 

 มาตรา ๕  ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบ
ปีบริบูรณแ์ละมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามที่ก าหนด       
ในกฎกระทรวง 
 ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซึ่งมีบัตรประจ าตัว
ตามกฎหมายอื่นให้ใช้บัตรประจ าตัวนั้นแทนได ้
 ผู้ซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีและผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวง                   
จะขอมีบัตรก็ได ้

     
 (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน) 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 



ข้อ 2 บุคคลดงัตอ่ไปนีไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบตัรประจ าตัวประชาชน 
  (๑) สมเด็จพระบรมราชินี 
  (๒) พระบรมวงศานุวงศ์ต้ังแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป 
  (๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช 
  (๔) ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ 
  (๕) ผู้อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  (๖) บุคคลซ่ึงก าลังศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และไม่สามารถยื่นค าขอมีบัตร
ประจ าตัวประชาชนได ้
      
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 123 ตอนที่ 23 ก วันที่ 6 มีนาคม 2549) 

 
กฎกระทรวง  

ก าหนดบุคคลซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.  2548  
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 



     
 มาตรา ๖   ผู้ซึ่งต้องมีบัตรตามมาตรา ๕ ให้ยื่นค าขอมีบัตรต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่ 
 (๑) วันที่อายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ 
 (๒) วันที่ได้สัญชาติไทย ส าหรับผู้ไม่ได้สัญชาติไทยโดย การเกิด หรือได้
กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
 (๓) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร 
 (๔) วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น 
 
  

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 



 
 

 มาตรา ๖ ทวิ บัตรให้ใช้ได้นับแต่วันออกบัตรและมีอายุ        
แปดปีนับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตรที่ถึงก าหนดภายหลังจากวันออก
บัตร 
 บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรูณ์ 
ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต   

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 



 

 “มาตรา ๖ ตรี  ผู้ถือบัตรต้องมีบัตรใหม่ โดยยื่นค าขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ 

 ผู้ถือบัตรจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้                
โดยยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันก่อนวันที่                     
บัตรเดิมหมดอายุ” 

 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 



  

 มาตรา ๖ จัตวา ผู้ถือบัตรต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร แล้วแต่
กรณี โดยยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่ 
 (๑) วันที่บัตรหายหรือถูกท าลาย 
 (๒) วันที่บัตรช ารุดในสาระส าคัญ 
 (๓) วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 
ในทะเบียนบ้าน 
 ผู้ถือบัตรผู้ใดย้ายที่อยู่จะขอเปลี่ยนบัตรกไ็ด ้
 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 



การขอมีบัตร 

ผู้มีสัญชาติไทย  
อายุ 7 – 70 ปี  

มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

ยื่นค าขอ....แล้วแตก่รณี - มีบัตร (ม.6)/มีบตัรใหม่ (ม.6 ตร)ี /มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร (ม.6 จัตวา) 

ผู้มีสัญชาติไทย  
 เป็นบุคคลได้รับการยกเว้น 

มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

ผู้มีสัญชาติไทย  
อายุเกิน 70 ปี  

มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

 มาตรา 6  ผู้ซึ่งต้องมีบัตรตามมาตรา 5 ให้
ยื่นค าขอต่อ พงท. ภายในก าหนด 60 วันนับแต ่
 (๑) อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ 
 (๒) วันที่ได้สัญชาติไทย  
          - ส าหรับผู้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด    
          - หรือได้กลับคืนสญัชาตไิทย 
 (๓) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียน
บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 (๔) วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น 

 มาตรา 6 ตรี ผู้ต้องมีบัตรใหม่ 
โดยยื่นค าขอต่อ พงท. ภายใน 60 
วันนับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ 
 ผู้ถือบัตรจะขอมีบัตรใหม่ก่อน
วันที่บัตรหมดอายุก็ได้ โดยยื่นค าขอ
ต่อ พงท. ภายใน 60 วัน ก่อนวันที่
บัตรเดิมหมดอายุ 

 

มาตรา 6 จัตวา ผู้ถือบัตรต้องมีบัตรใหม่หรือ
เปลี่ยนบัตร แล้วแต่กรณี โดยยื่นค าขอต่อ...
ภายในก าหนด 60 วันนับแต่ 
 (๑) วันทีบ่ัตรหายหรือถูกท าลาย 
 (๒) วันทีบ่ัตรชารุดในสาระส าคัญ 
 (๓) วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัว
และชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน 
 ผู้ถือบัตรผู้ใดย้ายที่อยูจ่ะขอเปลี่ยนบัตรก็ได้ 

การจัดท าบัตรฯของปลัดอ าเภอ 
มาตรา 6 ฉ มาตรา 6 ทวิ มาตรา 11 



 

บุคคลที่เกี่ยวกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
๑. ผู้ยื่นค าขอ   = ประชาชนคนไทย (เจ้าของรายการ/บุคคลที่มีหน้าที่ท าแทน บิดา มารดา 
   ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่ กรณีของผู้มีอายุไม่ถึง 15 ปี) 
๒. ผู้รับค าขอ บ.ป. ๑ ,    ผู้ตรวจสอบ ท.ร.๑๔ ,        - เจ้าหน้าที่  
    ผู้ถ่ายรูป                 ผู้พิมพล์ายนิ้วมือ        - พนักงานเจ้าหน้าที่  
๓. ผู้พิมพ์บัตร 
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่  
 อ าเภอ   = นายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ 
 เขต = ผอ.เขต/ ผช.ผอ.เขต/ หน.ฝ.ทะเบียน/ จพง.ปค. 
 เทศบาล = ปลัดเทศบาล/ รองปลัดฯ/ หัวหน้าแขวง/ หน.ส านักปลัดฯ/ 
      หน.ฝ.ทะเบียนราษฎร/พนักงานเทศบาลต้ังแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
 เมืองพัทยา  = หน.ส านักปลัดฯ/หน.ฝ.ทะเบียนราษฎรและบัตรฯ/นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
      ต่างประเทศ = เจ้าหน้าท่ีทูต 
๕. เจ้าพนักงานออกบัตร = อธิบดีกรมการปกครอง 
๖. เจ้าบ้านหรือผู้น่าเชื่อถือ 
 

  
 

การจัดท าบัตรฯของปลัดอ าเภอ 



 พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามค าสัง่กระทรวงมหาดไทย 

1. เจ้าหน้าท่ีการทูต (ค าสั่ง มท ท่ี  437/2555 ลว. 30 ก.ค. 2555) 
 มีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 6 ตรี มาตรา 6 จัตวา มาตรา 8 มาตรา 10 มาตรา 14 และมาตรา 22      
     ส าหรับการปฏิบัติงานบัตรประจ าตัวประชาชนในประเทศน้ัน ๆ 
2. ปลัดอ าเภอ และเจ้าพนักงานปกครอง (ค าสั่ง มท ท่ี 220/2560 ลว. 16 ก.พ. 2560)  
 มีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 6/ม.6 ตรี/ม.6 จัตวา/ม.8/ม.9/ม.10/ม.14 และ ม.22 
  ซึ่ง ผวจ.มีค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานบัตรฯ ในท้องท่ีอ าเภอซึ่งเป็นท่ีต้ังศูนย์บริการอ าเภอยิ้มของจังหวัด 
3. ค าสั่ง มท. ท่ี 1497/2561 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2561  
 มีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 6/ม.6 ตรี/ม.6 จัตวา/ม.8/ม.9/ม.10/ม.14 และ ม.10 ท่ัวราชอาณาจักร  
 3.1 ปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ (2) เฉพาะในอ าเภอ 
 3.2 เจ้าพนักงานปกครอง นิติกร จ่าจังหวัด รอง.ผวจ และ ผวจ. (6) เฉพาะในจังหวัดน้ัน 
        (ม. 22 เป็นอ านาจของ นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
 3.3 ผอ.สน.บท./ผชช./ผอ.ส่วน/หน.กง./หน.ฝ./หน.ศบท.ภ./หน.ศบท.ภ.จว./จพง.ปค./นก. 
    และ ม.22 ในทุกท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร 
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ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1497/2561 ลงวันที่  22 สิงหาคม 2562 
เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 



กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2542) 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
บัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 



 

สถานที่เปิดให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
1. ที่ว่าการอ าเภอ  878  แห่ง 
2. ส านักงานเขต  50  แห่ง 
3. เทศบาลนคร   28  แห่ง 
4. เทศบาลเมือง   107  แห่ง 
5. เทศบาลต าบล  14  แห่ง 
6. เมืองพัทยา   1  แห่ง 
7. จุดบริการอ าเภอยิ้ม  57  แห่ง 
8. สถานเอกอัครราชทูต,สถานกงสุล  83  แห่ง 
    รวมทั้งหมด  1,218 แห่ง 
 
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562) 
 
   ออกบัตรเฉลี่ยวันละ 25,000 บัตร 



ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน 

การจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) 



การจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน 



Smart Card Offline 



 

การจัดท าบัตรประจ าตวัประชาชน 
 
 



 

สิ่งส าคัญก่อนการปฏิบตังิานบตัรประจ าตัวประชาชน 
1.   ค าสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
  - ค าสั่งอ าเภอ..เรื่องมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
  - ค าสั่งอ าเภอ..เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนนายอ าเภอ หรือปฏิบัติราชการแทนนายอ าเภอ  
           (อ านาจการเปรียบเทียบปรับ) 

  - ค าสั่งอ าเภอ..เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุตัวบัตรและวัสดุท่ีใช้   
            ในการออกบัตร (ที่ มท 0309.2/ว 4209 ลว 3 มี.ค. 49 เรื่อง มาตรการการบริหารการจัดท าบัตรฯ) 

  - ค าสั่งอ าเภอ..เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับ - ส่งเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับเกี่ยวกับบัตรฯ          
           (ที่ มท 0309.2/ว 18441 ลว 12 ต.ค. 2550 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ) 

2.   การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท า 
         ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 5)      
         พ.ศ. 2555 ข้อ 5/2 

3.   หนังสือขอเบิกวัสดุตัวบัตรและวัสดุที่ใช้ในการออกบัตรฯ 
         (ที่ มท 0309.2/ว 4209 ลว 3 มี.ค. 49 เรื่อง มาตรการการบริหารการจัดท าบัตรฯ) 

4.   รายงานผลการออกบัตรประจ าตัวประชาชน 
         (ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2554 ข้อ 67) 



  

๑. นายอ าเภอ “อนุมัติ” ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานบัตรฯ  ใน แบบ บท๑./บท./๑/๑/บท.๒  
 (๑) “แบบลงทะเบียนผู้ปฏบิตัิงานด้วยระบบคอมพวิเตอร์” (บท.๑) 
 (๒) “แบบลงทะเบยีนผู้ปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพวิเตอร์” (บท.๑/๑) 
 (๓) “แบบลงทะเบียนผู้ปฏบิตัิงานควบคุมการแจกจ่าย-รบัคืน 
    บัตร Smart Card” (บท.๒) 
  - แบบ บท. ๑ :- ส าหรับผู้ท าหน้าที.่..พนักงานเจ้าหน้าที.่.. 
  - แบบ บท. ๑/๑ :- ส าหรับผู้ท าหน้าที่ในฐานะของเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน 
  - แบบ บท. ๒  :- ส าหรับเจ้าหน้าที่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายวัสด ุ
                            ตัวบัตรและวัสดุที่ใช้ในการออกบัตร 

 
การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานบัตรประจ าตัวประชาชน  

  



๒. ลงนามในหนังสือภายนอก พร้อมด้วยหลักฐานเอกสาร ส่งให้ ศบท.ภ.สาขาจังหวัด.... ดังนี ้

 ๒.๑ แบบลงทะเบียน แบบ บท.๑ / บท.๑/๑ / บท.๒ แล้วแต่กรณ ี

 ๒.๒ ค าสั่งแบ่งงานก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี 

 ๒.๓ ค าสั่งรักษาราชการแทน /การปฏิบัติราชการแทน 

 ๒.๔ ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่าย 

   วัสดุตัวบัตรและวัสดุท่ีใช้ในการออกบัตร  

 ๒.๕ ค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับ – ส่งเงินค่าธรรมเนียมการท าบัตร                 
 และค่าปรับ 

๓. จัดท าสมุดบัญชีคุมการก าหนดเลขรหัสประจ าตัวไว้เป็นหลักฐาน (ว ๑๘๔๔๑/๑๒/ต.ค./๕๐)    

 
 

 
การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานบัตรประจ าตัวประชาชน  

  









1. การตรวจสอบหลักฐาน และเอกสาร 
2. การพิมพ์ลายนิ้วมือ (นิ้วหัวแม่มือขวา-ซ้าย) ไว้ในฐานข้อมูลบัตร 
3. การรับค าขอและบันทึกข้อมูลผู้ขอมีบัตร ใน (บ.ป.1) 
4. การถ่ายรูป  
5. การสแกนค าขอมีบัตร (บ.ป. 1) เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา  
    และการพิมพ์บัตร 
6. การจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ (นิ้วชี้ขวา-ซ้าย) ไว้ในหน่วยความจ า (IC Chip) 
7. การมอบบัตรให้กับผู้ขอมีบัตร  
8. การบริหารจัดการบัตรที่เรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร 
9. การน าส่งเงินค่าธรรมเนียมและค่าเปรียบเทียบปรับ    
10. การายงานการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน   

ขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนเดิม 

การจัดท าบัตรฯของปลัดอ าเภอ 



1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น สูติบัตร บัตรเดิม 
2. พิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรืออ่านข้อมูลจากบัตรฯ 
3. ตรวจสอบประวัติการท าบัตรฯ 
4. สแกนลายพิมพ์น้ิวมือ (น้ิวหัวแม่มือซ้ายและขวา)  
5. ถ่ายรูปผู้ขอมีบัตร (ระบบจะประมวลผลการเปรียบเทียบลายนิ้วมือและรูปถ่าย) 
6. บันทึกข้อมูลผู้ขอมีบัตร ในเอกสาร บ.ป.1 
7. สแกนค าขอมีบัตร (บ.ป. 1) เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา และพิมพ์บัตร 
8. จัดเก็บลายพิมพ์น้ิวมือ (น้ิวชี้ขวา-ซ้าย) ไว้ในหน่วยความจ า (IC Chip) 
9. มอบบัตรให้กับผู้ขอมีบัตร  
10. การบริหารจัดการบัตรที่เรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร 
11. การน าส่งเงินค่าธรรมเนียมและค่าเปรียบเทียบปรับ    
12. การรายงานการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน   

ขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนระบบใหม ่

การจัดท าบัตรฯของปลัดอ าเภอ 



1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น สูติบัตร บัตรเดิม 

 

ขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 



  
  ข้อ ๕๙ ในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรให้เจ้าหน้าที่เรียก 
    (๑)  หลักฐานเอกสาร หรือสอบสวนบุคคลซ่ึงมีหน้าที่ยื่นค าขอมีบัตรแทน หรือ

สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ แล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑  
      (๒) และด าเนินการตรวจรายการของผู้ขอมีบัตรกับรายการในฐานข้อมูล                     

การทะเบียนราษฎร  
      (๓) เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกัน ให้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในค าขอ บ.ป.1 แล้ว 
รวบรวมค าขอดังกล่าว พร้อมด้วยหลักฐานของผู้ขอมีบัตร เสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 



ระเบียบ ปค.ว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔  
(การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 

ข้อ ๑๑ การขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการของผู้ขอมีบัตรในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ว่ามีชื่อและรายการที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านและให้เรียกหลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ขอมีบัตรดังนี้ 
๑. การขอมีบัตรครั้งแรก  
 อายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์  

ให้เรียกหลักฐาน.. 
 (๑) สูติบัตร 
 (๒) กรณีไม่มี (๑) ให้เรียกเอกสารที่ทางราชการ ออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่ง   เช่น ส าเนา

ทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หนังสือเดินทาง ฯลฯ 
 (๓) กรณีไม่มี (๑) และ (๒) ให้สอบสวน 
  - บุคคลซ่ึงมีหน้าที่ยื่นค าขอแทน หรือ 
  - เจ้าบ้าน หรือ บุคคลผู้น่าเชื่อถือ 
 

   



๑. การขอมีบัตรครั้งแรก  
 เกินก าหนดระยะเวลาต้องมีบัตรและไม่ใช่กรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 

 ให้เรียกหลักฐาน.. 
 (๑) สูติบัตร 
 (๒) หากไม่มี (๑)  
  - ให้เรียกเอกสารที่ทางราชการ ออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่ง  

  เช่น ส าเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร  
   หนังสือเดินทาง ฯลฯ  
  - และสอบสวนบุคคลซึ่งมีหน้าที่ยื่นค าขอแทน หรือ เจ้าบ้าน  

  หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ 
 



๒. การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  

  กรณีแจ้งเกิดเกินก าหนด ให้เรียกหลักฐาน 

 (๑) สูติบัตร  

 (๒) และสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ  

  การเพ่ิมชื่อกรณีตกส ารวจ ให้เรียกหลักฐาน 

 (๑) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่ก่อน หรือ 

 หลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี)  

 (๒) และสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ 

๓. การขอมีบัตร เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ  

 - ให้เรียกหลักฐาน :-  บัตรเดิมท่ีหมดอาย ุ

 



 
๔. การขอมีบัตรของบุคคลได้รับยกเว้น  
 - ให้เรียกหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร  
 - ไม่ต้องเรียกหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร  
  (๑) ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้มีร่างกายพิการเดินไม่ได้ หรือ 
  (๒) เป็นใบ้ หรือ 
  (๓) ตาบอดทั้งสองข้าง   
๕ การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น  
 - ให้เรียกหลักฐานแสดงการพ้นจากสภาพได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตร 



๖. การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  

 - ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ 

 กรณีผู้ขอมีบัตรเป็นครั้งแรก มีบิดามารดาเป็นบุคคลต่างด้าว  

 - ให้เรียกหลักฐานใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของบิดาและมารดา  

    หากบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย  

  - ให้เรียกเฉพาะใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้ท่ีมีชีวิตอยู่  

  - และใบมรณบัตรของผู้ท่ีถึงแก่ความตาย  

   หากบิดาและมารดาถึงแก่ความตายทั้งหมด  

  - ให้เรียกใบมรณบัตรของบิดาและมารดา 

 กรณีเป็นผู้ได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย 

 - ให้เรียกหนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย หรือ 

 - หนังสือส าคัญแสดงการได้กลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี 

 



๗. บัตรสูญหายหรือถูกท าลาย ให้เรียกหลักฐาน 
 (๑) การแจ้งความ “บัตรสูญหาย” หรือ “บัตรถูกท าลาย”  
 (๒) และหลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตร และเป็นเอกสาร 
       ท่ีทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหน่ึง   
 (๓) กรณีไม่มี (๒) ให้สอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ แทน 
๘. บัตรเดิมช ารุดในสาระส าคัญ ให้เรียก บัตรเดิมท่ีช ารุด  
 หากบัตรนั้นช ารุดจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลหรือรายการในบัตรได้  
 - ถ้าผู้ขอมีบัตรมีหลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่าย และเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้             
อย่างใดอย่างหน่ึง มาแสดง ก็ให้งดเว้นไม่ต้องสอบสวน 
  เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ 
๙.  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 
 - ให้เรียก บัตรเดิม และ 
 - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี 
 



  

 ข้อ 59 วรรค 2 การขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร
ของผู้ที่เคยจัดท าบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
การท าบัตรภาพใบหน้าของผู้ขอมีบัตรและท าการเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้ว
มือผ่านทางระบบการจัดท าบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับฐานข้อมูล
ทะเบียนบัตร เมื่อระบบแจ้งผลการตรวจสอบโดยไม่มีเหตุปฏิเสธการจัดท า
บัตรของบุคคลดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานของผู้ขอมีบัตรเสนอ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา โดยไม่ต้องเรียกหลักฐานเอกสารอื่นใดอีก 
 

หมายเหตุ ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

               1 เมษายน 2561 



สรุปแนวทางการเรียกตรวจเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 
กรณีของผู้ท่ีเคยจัดท าบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์และมีข้อมูลเกี่ยวกับในฐานข้อมูลทะเบียนบัตร 

เจ้าหน้าท่ี 
(1) ตรวจสอบประวัติการท าบัตร 
(2) ตรวจสอบภาพใบหน้า 
(3) เปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ 
 

ไม่มีเหตุปฏิเสธการจัดท าบัตร 
(ผ่านการเปรียบเทียบด้วยระบบฯ) 

(ไม่ต้องเรียกเอกสารอื่นใดอีก) 
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
“อนุญาต” 

 

   มีเหตุปฏิเสธการจัดท าบัตร 
(ไม่ผ่านการเปรียบเทียบด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
พิจารณาจากข้อมูลในฐานฯ แล้ว
เห็นว่าเป็นบุคคลเดียวกัน (ยืนยัน) 

“อนุญาต” 
 พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

พิจารณาจากข้อมูลในฐานฯ แล้วเห็นว่า 
ไม่ชัดเจน 

สามารถเรียกเอกสารหลักฐานหรือสอบสวน 
เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ แล้วแต่กรณี 

เพิ่มเติมได้เท่าท่ีจ าเป็น 
(หากเป็นเอกสารราชการห้ามมิให้เรียกจาก

ประชาชนโดยตรง) 
 

แนวทางการตรวจเอกสาร 
(1) ตรวจจากฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  
ท่ีเชื่อมโยงกับข้อมูลของส านักทะเบียนกลาง 
(2) แจ้งส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออก
เอกสารจัดส่งข้อมูลให ้
(3) ผู้ขอมีบัตรประสงค์จะน าเอกสารมาแสดง
ด้วยตนเองตามความสมัครใจ 
 

เอกสารหลักฐานท่ีต้องตรวจสอบ 
(1) กรณีบัตรเดิมหมดอายุ = บัตรเดิมที่หมดอายุ 
(2) กรณีบัตรสูญหายหรือถูกท าลาย = หลักฐานแจ้งความ (บ.ป.7) + เอกสารราชการท่ีมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตร (ใบอนุญาตขับรถ/บัตร
ประกันสังคม/หนังสือเดินทาง/อ่ืนๆ) , ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ 
(3) กรณีบัตรช ารุดในสาระส าคัญ = บัตรเดิมที่ช ารุด ,หากบัตรเดิมไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ให้เรียกเอกสารราชการที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมี
บัตร (ใบอนุญาตขับรถ/บัตรประกันสังคม/หนังสือเดินทาง/อ่ืนๆ) , ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ 
(4) กรณีเปล่ียนช่ือตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล = บัตรเดิม + หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว/ชื่อสกุล 
 



2. พิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรืออ่านข้อมูลจากบัตรฯ 



 
3. ตรวจสอบประวัติการท าบัตร 

 



 
3. ตรวจสอบประวัติการท าบัตร 

 



 
3. ตรวจสอบประวัติการท าบัตร 

 



4. สแกนลายพิมพ์นิ้วมือ (นิ้วหัวแม่มือซ้ายและขวา)  



4. สแกนลายพิมพ์นิ้วมือ (นิ้วหัวแม่มือซ้ายและขวา)  



5. ถ่ายรูปผู้ขอมีบัตร 

ข้อสังเกตุ 

G:/แนบท้าย นส.ว 29537-ขั้นตอนการถ่ายรูปบัตร.docx


การถ่ายรูปผู้ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 
1. กรณีผู้ขอมีบัตรเป็นสตรีไทยมุสลิมซึ่งแต่งกายโดยมีผ้าคลุมใบหน้า หรือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีนับถือศาสนาอื่น 
ซึ่งต้องแต่งกายโดยมีผ้าโพกศีรษะ หรือมีเครื่องประดับบนศีรษะ เช่น ชาวไทยซิกข์ หรือแม่ชีในคริสต์
ศาสนา เป็นต้น  
    - ก่อนจะถ่ายรูป ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าให้ผู้ขอมีบัตรถอดผ้าคลุมใบหน้า ผ้าโพกศีรษะ หรือเครื่องประดับบน
ศีรษะออก โดยชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในเรื่องการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลให้ทราบ  
    - หากผู้ขอมีบัตรไม่ประสงค์จะปฏิบัติโดยอ้างว่ามีความจ าเป็นตามลัทธิศาสนา ก็ให้อนุโลมให้      

โดยต้องให้ผู้ขอมีบัตรเปิดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง 
2. ในการปฏิบัติหน้าท่ีถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวประชาชน เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบควรต้องค านึกถึงคุณภาพ
ของผลงานในอันที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนเป็นหลัก โดยก่อนจะด าเนินการถ่ายรูปผู้ขอมี
บัตรแต่ละราย ผู้ท าหน้าท่ีช่างถ่ายรูปจะต้องจัดต าแหน่งการยืนของผู้ขอมีบัตรให้อยู่กึ่งกลางระหว่าง
ตัวเลขแสดงเส้นส่วนสูงบนผ้าฉากหลัง และจะต้องจัดภาพผู้ท่ีจะถ่ายรูปด้วยการมองผ่านช่องมองภาพท่ี
ตัวกล้องถ่ายรูป (ส าหรับบัตรระบบเดิม) หรือจอภาพคอมพิวเตอร์ (ส าหรับบัตรระบบใหม่) ให้ได้
สัดส่วน ขนาดและความคมชัดที่เหมาะสม ตามแบบภาพตัวอย่างท่ีส่งมาพร้อมหนังสือน้ี 
 

(เทียบเคียงหนังสือกรมการปกครองท่ี มท 0310.3/ว 2504 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2540) 



 
ระบบแจ้งผลการตรวจสอบโดยมีเหตุปฏิเสธการจัดท าบัตรฯ 

 
  

 ๑) ผู้ขอมีบัตรมีลายพิมพ์นิ้วมือไม่ตรงกับลายพิมพ์นิ้วมือที่จัดเก็บในระบบสืบค้น
และตรวจสอบข้อมูลอัตลักษณ์ (Matcher) ของฐานข้อมูลทะเบียนบัตร 

 ๒) ลายพิมพ์นิ้วมือซ้ าซ้อนกับบุคคลอื่น 

 ๓) ภาพใบหน้าซ้ าซ้อนกับบุคคลอื่น  

    4) ภาพใบหน้าเปลี่ยนไปจากเดิม  

* * * สาเหตุอาจเกิดจากการทุจริตสวมตัวท าบัตร หรือความผิดพลาดของระบบ 

  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

G:/กฎหมายบัตร/แนวทางปฏิบัติกรณีระบบแจ้งผลการตรวจสอบโดยมีเหตุปฏิเสธการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน.docx


 
6. บันทึกข้อมูลผู้ขอมีบัตร ในเอกสาร บ.ป.1 

 
 (๑) ลายมือชื่อ ผู้ยื่นค าขอ 
 (๒) ลายมือชื่อ ผู้รับค าขอ 
 (๓) ลายมือชื่อ ผู้พิมพ์บตัร 
 (๔) ค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ “อนุญาต” 
 (๕) ลายมือชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที ่ที่สัง่อนุญาต 
 (๖) ลายมือชื่อ ผู้รับบัตร/ ลงเลขเลขรหสัก ากบับตัร 
 (๗) ภาพใบหน้า  (๘) ชื่อตัว- ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ 
    (๙) การเลือกกรณกีารขอมีบัตร กรณีบตัรช ารุดในสาระส าคัญ       
         โดยผู้ยื่นค าขอมีบัตร น าบัตรเก่ามาแสดง ถ้าหากกดยืนยันแลว้ 
         ไม่สามารถแก้ไขกรณไีด้ 



การสะกดชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาอังกฤษในหนังสือเดินทาง 
แตกต่างจากในบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 

นส.ปค. ท่ี มท. ๐๓๐๙.๒/๒๑๐๘๒ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้แทนกรมการปกครองและผู้แทนกรมการกงสุล ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. กรณีเคยท าหนังสือเดินทางแล้ว และไม่เคยท าบัตร Smart Card 

 - ให้ใช้ชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทางฉบับเดิม 

๒. กรณีไม่เคยท าหนังสือเดินทาง และได้ท าบัตร Smart Card แล้ว 

 - ให้ใช้ชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาองักฤษจากฐานข้อมูลบัตร Smart Card ของกรมการปกครอง 

๓. กรณีไม่เคยท าหนังสือเดินทางและไม่เคยท าบัตร Smart Card 

 - ให้ใช้ชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาองักฤษตามแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน 

๔. กรณีที่พบว่าชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาอังกฤษในฐานข้อมูลที่จะใชอ้า้งอิง เมื่ออ่านแลว้ออกเสยีงแตกต่าง                 

 หรือผิดไปจากชื่อตัวและชื่อสกุลในภาษาไทยอย่างชัดเจน จนอาจเกิดความเข้าใจผิดในการเรียกชื่อบุคคล  

 - ให้หน่วยงานที่ตรวจพบปฏิบัติไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานนั้น แล้วแจ้งให้เจ้าของรายการนั้น                

 ติดต่อขอแก้ไขรายการชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาอังกฤษในเอกสารที่ผิดในโอกาสแรก 



  

 ข้อ 60 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอ บ.ป.1 และหลักฐาน
ประกอบการขอให้ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างรายการค าขอ บ.ป.1 กับ
หลักฐานดังกล่าว และพิจารณาเห็นว่าผู้ขอมีบัตรมีคุณสมบัตรครบถ้วนตาม
ก าหนดและหลักฐานเป็นที่หน้าเชื่อถือได้ ให้มีค าสั่งอนุญาตและด าเนินการ
ถ่ายรูปผู้ขอมีบัตร 



7. การสแกนค าขอมีบัตร (บ.ป. 1) เอกสารประกอบการพิจารณา และการพิมพ์บัตร 

ขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

ภาพใช้เพ่ือประกอบการบรรยายเป็นการภายในเท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่ 



8. การจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ (นิ้วชี้ขวา-ซ้าย) ไว้ในหน่วยความจ า (IC Chip) 

ขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 



ขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
9. การมอบบัตรให้กับผู้ขอมีบัตร 

  การมอบบัตร ให้มอบแก่ผู้ขอมีบัตรโดยตรง  พร้อมเรียกบัตรเดิมคืนจากผู้ขอมีบัตร 



10. การบรหิารจัดการบัตรทีเ่รียกคืนจากผู้ขอมีบตัร 

ขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

1. กรณีบัตรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร 
  - กรณีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรช ารุดในสาระส าคัญ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล และเปลี่ยนที่อยู่ ต้องจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ยื่นค าขอ               
มีบัตร โดยไม่ต้องส่งคืนกรมการปกครอง 
  - ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ าหน่ายบัตรด้วยการเจาะรูบนบัตรบริเวณ
หน่วยความจ า (IC Chip) พร้อมทั้งท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับรูปถ่ายต่อหน้า 
ผูข้อมีบัตรแล้วรวบรวมจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย ทั้งให้สะดวกต่อ
การค้นหาและตรวจสอบ 
 

(หนังสือกรมการปกครองท่ี มท 0309.2/ว 4479 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. การบริหารจัดการบัตรที่เรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร 

    10.1 กรณีบัตรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร เก็บ ณ สนท. 

 

 

 

การจัดท าบัตรฯของเจ้าหน้าท่ีทูต 



10. การบรหิารจัดการบัตรทีเ่รียกคืนจากผู้ขอมีบตัร 

ขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

      10.2 กรณีบัตรท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องส่งคืนกรมการปกครอง 
(1) บัตรท่ีไม่สามารถอ่านหรือ Write Chip ได้ 
(2) บัตรเสียระหว่างการผลิตกรณีไม่พิมพ์หน้าบัตร (บัตรขาว) 
(3) บัตรท่ีผลิตสมบูรณ์แล้วแต่มีการยกเลิกค าขอ บ.ป.1 ในวันเดียวกันทุกกรณี 
(4) บัตรช ารุดเสียหายเนื่องจากวัสดุตัวบัตร ซึ่งได้รับคืนจากผู้ขอมีบัตร กรณีบัตรช ารุดในสาระส าคัญ เช่น 

IC Chip หลุด บัตรแยกตัว (ภายในก าหนดการรับประกัน) 
(5) บัตรช ารุดเสียหายเนื่องจากวัสดุท่ีใช้ในการออกบัตร ซึ่งได้รับคืนจากผู้ขอมีบัตร กรณี บัตรช ารุดใน

สาระส าคัญ เช่น ตัวอักษรหรือรูปถ่ายซีดจาง วัสดุเคลือบหลุดลอก วัสดุเคลือบเลือนราง (ภายใน
ก าหนดการรับประกัน) 

 บัตร (Smart Card) ตามข้อ (1) (2) และ (3) ระบบจะก าหนดว่าบัตรเสียกรณีใด ส าหรับ (4) 
และ (5) ระบบจะตรวจสอบก าหนดระยะเวลาการรับประกันโดยอัตโนมัติ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจ าหน่ายบัตร 
ด้วยการเจาะรูบนบัตรท่ีไม่เกิดความเสียหายกับ IC Chip และ ตัวอักษร พร้อมท าเครื่องหมายกากบาท (X) 
ทับรูปถ่ายต่อหน้าผู้ขอมีบัตร บันทึกการรับคืนในระบบโปรแกรมบริหารจัดการบัตรแล้วรวบรวมบัตรส่งคืน
กรมการปกครอง (ส่วนบัตรประจ าตัวประชาชน) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าบัตรฯของปลัดอ าเภอ 



10. การบริหารจัดการบัตรที่เรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร 

    10.2 กรณีบัตรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนกรมการปกครอง 

 

 

 



11. รายงานการน าส่งเงนิค่าธรรมเนียมและเงนิค่าเปรยีบเทียบปรบั 
 

 



12. รายงานผลการการบัตรประจ าตัวประชาชน 
     

 

 



ข้อพึงระวังเกี่ยวกับ 
การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

ข้อพึงระวังการท าบัตรฯ 



1. สแกนบัตรเดิม หมดอายุ 30 ม.ค.65 

2. ท าบัตร กรณี อื่นๆ 

3. ไม่บันทึกเพิ่มเติมการท าบัตร กรณี อื่นๆ 

4. ไม่สั่ง “อนุญาต” 

5. ไม่ลงรายการรหัสก ากับบัตร 
ข้อพึงระวังการท าบัตรฯ 

ภาพใช้เพื่อประกอบการบรรยายเป็นการภายในเท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่ 



1. ไม่สแกนบัตรเดิม 

3. บัตรเดิมหมดอายุ วันที่ 9 ส.ค. 2565 

4. ไม่สั่ง “อนุญาต” 

2. ท าบัตร วันที่ 3 ก.ค. 2561 

ข้อพึงระวังการท าบัตรฯ 

ภาพใช้เพื่อประกอบการบรรยายเป็นการภายในเท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่ 



1.  บัตรเดิมหมดอายุ วันที่ 27 พ.ย. 2565  

2. ท าบัตร กรณีอื่น ๆ ไม่บันทึกเพิ่มเติม  

3.  ไม่สั่ง “อนุญาต” 

4.  พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ลงลายมือชื่อ 

5.  ไม่ลงรายการรหัสบัตร 
ข้อพึงระวังการท าบัตรฯ 

ภาพใช้เพื่อประกอบการบรรยายเป็นการภายในเท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่ 



1.  บัตรเดิมหมดอายุ วันที่  8 ก.พ. 2563 

2. ท าบัตร กรณีอื่น ๆ ไม่บันทึกเพิ่มเติม  

3.  ไม่สั่ง “อนุญาต” 

4.  พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ลงลายมือชื่อ 

5.  ไม่ลงรายการรหัสบัตร 

ข้อพึงระวังการท าบัตรฯ 

ภาพใช้เพื่อประกอบการบรรยายเป็นการภายในเท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่ 



1.  บัตรเดิมหมดอายุ วันที่  13 ก.พ. 2569 

ข้อพึงระวังการท าบัตรฯ 

ภาพใช้เพื่อประกอบการบรรยายเป็นการภายในเท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่ 



วันออกบัตร  4 ก.ค. 2561 วันบัตรหมดอายุ 5 ม.ค.2561 

 ถ่ายรูปครึ่งตัว 

ใช้ตรายางแทนการลงลายมือชื่อ 

ไม่สั่ง “อนุญาต” 

ไม่ลงรายการรหัส 

บัตรไม่ช ารุด 

ข้อพึงระวังการท าบัตรฯ 

ภาพใช้เพื่อประกอบการบรรยายเป็นการภายในเท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่ 



ไม่สั่ง “อนุญาต” 

ไม่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 

วันบัตรหมดอายุ 24 ก.ค.2563 

ภาพใช้เพื่อประกอบการบรรยายเป็นการภายในเท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่ 



วันบัตรหมดอายุ 15 เม.ย. 2567  

ไม่สั่ง “อนุญาต” 

 ท าบัตรใหม่ 10 ก.ค. 2561 

บัตรไม่ช ารุด/ไม่หมดอาย ุ

ภาพใช้เพื่อประกอบการบรรยายเป็นการภายในเท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่ 



ใช้ตรายางแทนการลงชื่อในเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน 

ภาพใช้เพื่อประกอบการบรรยายเป็นการภายในเท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่ 



ไม่ลงลายมือชื่อ 

ไม่มีค าสั่ง “อนุญาต” 

ไม่ลงรายการรหัสบัตร 

ไม่บันทึกเพิ่มเติม กรณี อื่น ๆ 

ไม่เจาะรูจ าหน่ายบัตร 
ไม่กากบาท (X) ทับใบหน้า 

ข้อพึงระวังการท าบัตรฯ 

ภาพใช้เพื่อประกอบการบรรยายเป็นการภายในเท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่ 



ไม่บันทึกเพิ่มเติม 

ไม่ลงลายมือชื่อ 

ไม่สั่ง “อนุญาต” 

ไม่ลงรหัสบัตร 

ข้อพึงระวังการท าบัตรฯ 

ภาพใช้เพื่อประกอบการบรรยายเป็นการภายในเท่าน้ัน ห้ามเผยแพร่ 



  

 ข้อ 61 กรณีการขอมีบัตรเนื่องจากบัตรหายหรือบัตรถูกท าลายและผู้
ยื่นค าขอหรือไม่อาจแสดงหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายผู้ขอ
มีบัตร และกรณีมีเหตุสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็น
ว่าหลักฐานที่ผู้ขอมีบัตรน ามาแสดงไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันบุคคลและคุณสมบัติ
ของผู้ขอมีบัตรได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการท าบัตรเดิมผู้ขอมีบัตร
จากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรเพื่อประกอบการพิจารณา 
 ในกรณีที่ฐานข้อมูลไม่ปรากฏรายการท าบัตรเดิมของผู้ขอมีบัตร หรือ
รายการท าบัตรเดิมรวมถึงภาพใบหน้าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ผู้ขอมี
บัตรน ามาแสดง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาว่ารายการใดถูกต้อง 
โดยอาจเรียกหลักฐานเอกสารหรือสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมได้เท่าที่จ าเป็น
หากเชื่อว่าหลักฐานที่ผู้ขอมีบัตรน ามาแสดงนั้นเป็นรายการที่ถูกต้องให้
ด าเนินการจัดท าบัตรแก่ผู้ขอมีบัตร 



ข้อ 62 กรณีหลักฐานที่ผู้ขอมีบัตรน ามาแสดงและรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลทะเบียน
บัตร ไม่สามารถยืนยันบุคคลผู้ขอมีบัตรได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระงับ
การจัดท าบัตร ยกเลิกค าขอ บ.ป.1 และรายการขอมีบัตรที่บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับเลขหมายค าขอนั้น โดยบันทึกสาเหตุที่ไม่อาจด าเนินการได้ไว้ให้ชัดเจน ส่วน   
ค าขอ บ.ป.1 และหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แยกแฟ้มเก็บไว้ต่างหาก เมื่อมีเหตุ
เพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าผู้ขอมีบัตรรายนั้นมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดให้มีบัตรได้ 
ให้จัดท าบัตรให้โดยก าหนดเลขหมายค าขอให้ใหม่ 
         กรณีตามวรรคแรก หากพบว่าการขอมีบัตรในครั้งนั้นมีการทุจริต ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจเพื่อให้ด าเนินคดีกับผู้ขอมีบัตรโดยเร็ว 
 
ข้อ 63 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ผู้ขอมีบัตรรายใดมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือ
เปลี่ยนบัตร ให้ด าเนินการออกบัตรแก่ผู้ขอมีบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
          การออกบัตรตามวรรคแรก ให้แก่ผู้ขอมีบัตรรายใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่      
ผูส้ั่งอนุญาตให้ท าบัตรส าหรับผู้ขอมีบัตรรายนั้น เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 



ข้อ 64 บัตรท่ีพิมพ์รายการผู้ขอมีบัตรและเคลือบวัสดุป้องกันการปลอมแปลงแล้วให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้องตรงกันของรายการในบัตรกับรายการในค าขอ บ.ป.1 ส าหรับเลขหมายค าขอน้ันและบัตร
เดิมท่ีผู้ขอมีบัตรน ามาแสดงหรือหลักฐานเอกสารอื่นๆ (กรณีไม่มีบัตรเดิม) ก่อนมอบบัตรให้แก่ผู้ขอมีบัตร 
         กรณีตามวรรคแรก หากรายการในบัตรไม่ถูกต้อง เช่น ถ่ายรูปสลับตัว หรือรายการชื่อตัว ชื่อสกุล
หรือวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการแก้ไขด้วยการออกบัตรใหม่ให้แก่ผู้ขอมี
บัตรโดยก าหนดเลขหมายค าขอใหม่ ส าหรับบัตรเดิมที่มีรายการไม่ถูกต้องให้เจาะรูเพื่อมิให้สามารถน า
บัตรน้ันไปใช้ได้อีก ส่วนค าขอ บ.ป.1 และรายการขอมีบัตรท่ีบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
บัตรหมายเลขเดิมน้ัน ให้ยกเลิกและบันทึกสาเหตุของการยกเลิกไว้ให้ชัดเจนด้วย โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในสิ้นวันท าการน้ันๆ 
        กรณีตามวรรคแรก หากรายการในบัตรถูกต้อง แต่สภาพของบัตรอยู่ในลักษณะไม่สมบูรณ์หรือไม่
น่าจะน าไปใช้งานได้  เช่น รูปถ่ายมืดหรือมัวจนไม่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจน หรือรายการในบัตรพิมพ์
ติดไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแก้ไขด้วยการออกบัตรใหม่ให้แก่ผู้ขอมีบัตร โดยใช้เลขหมายค าขอ
เดิมน้ัน ส่วนบัตรเดิมท่ีไม่สมบูรณ์ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับวรรคสอง 
 
ข้อ 65 การมอบบัตร ให้มอบเจ้าของบัตรโดยตรง โดยให้ผู้รับบัตรลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายน้ิวมือ 
และลงวัน เดือน ปี ท่ีรับบัตรไว้ในค าขอ บ.ป. 1 ส าหรับเลขหมายค าขอน้ันเพื่อเป็นหลักฐาน 



พระภิกษุ สามเณร ขอมีบัตร 

    1. รายการอยู่ในทะเบียนบ้านของวัด ค าน าหน้านาม ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต่อท้ายสมณศักด์ิตรงตาม
หนังสือสุทธิ และมีเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วนจัดท าบัตรให้ทันที   
    ๒. รายการยังไม่อยู่ในทะเบียนบ้านของวัด แนะน าแจ้งย้ายออกจากบ้าน เพื่อเข้าในวัดและแก้ไข
ค าน าหน้านามฯ หากยืนยันไม่ปฏิบัติตามน้ัน จัดท าบัตรให้แล้ว รายงานจังหวัด ๆ แจ้งกรมการ
ศาสนา ต่อไป  

 
(นส.กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๗๕๕๒ ลว. ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐)      

 



การใช้ค าน าหน้านาม/สมณศักดิ์ของพระภิกษุ สามเณร 
  

           ๑. ระบุสมศักด์ิของพระภิกษุในทะเบียนบ้านของวัด (จากหนังสือสุทธิ
ประกอบกับหลักฐานการได้รับพระราชทานสมณศักดิ์)โดยให้ระบุชื่อตัว-ชื่อสกุล 
วงเล็บต่อจากสมณศักดิ ์
           ๒. ให้ใช้ค าว่า “พระ”เป็นค าน าหน้านาม แล้วตามด้วยชื่อตัว-ชื่อสกุล
ส าหรับ พระ ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ และ ใช้ค าว่า “สามเณร” เป็นค า
น าหน้านาม แล้วตามด้วยชื่อตัว- ชื่อสกุลส าหรับสามเณรในทะเบียนบ้านของวัด 
 3. ให้ใช้ค าว่า “พระมหา” เป็นค าน าหน้าชื่อพระภิกษุที่สอบได้เปรียญธรรม 
3 ประโยคขึ้นไปได้ (เอกสารประกาศนียบัตร) 
(นส.กรมการปกครอง  ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ว ๑๕๐๐ ลว. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖) 
(นส.กรมการปกครอง  ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ว 20022 ลว. 3 พฤษภาคม ๒๕52) 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกบตัรประจ าตัวประชาชน 

การจัดท าบัตรให้คนพิการ 
- คนพิการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอมบีัตร ม ี๔ ประเภท ได้แก่  ผู้มีกายพกิารเดินไม่ได้ 

เป็นใบ้ ตาบอดทั้งสองข้าง  จิตฟั่นเฟอืน ไม่สมประกอบ 
- การลงลายมอืชื่อ พมิพ์ลายน้ิวมอื ในกรณีไม่มีน้ิว ให้ยกเว้น  
    และเม่ือมอบบัตรให้แจ้งรหัสบุคคล (pin code) 

- ผู้นั้นมีจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ ให้เรียกหนังสือรับรองจากแพทย ์ 
- กรณเีป็นผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์ ให้เรยีกค าสั่งศาลซึ่งแต่งตั้งฯ 
 

(นส.กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๘๒๙ ลว. ๙ มนีาคม ๒๕๔๙) 

 



 
  - คนพิการพูดไม่ได้  พิจารณาพฤติกรรมประกอบ เช่น เขียนหนังสือ  
     สอบถาม ถามช้ีตัวบัตรให้ดูแล้วตอบพยักหน้า หรือใช้ส่ืออื่น ๆ 

  - คนพิการประเภทจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ สอบถามและบันทึก
ปากค าบุคคลท่ีพามาให้ทราบความสัมพันธแ์ละความจ าเป็นที่ต้องขอ
มีบัตรของคนพิการ  การลงช่ือผู้ย่ืนค าขอ  ให้พิมพ์น้ิวหัวแม่มือ และ
ให้บุคคลท่ีพามาลงช่ือไว้ด้วย พร้อมหมายเหตุ “บุคคลพิการจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ” ในค าขอ บ.ป.๑  

 

  ** ให้ถือเป็นนโยบายที่ต้องอ านวยความสะดวก หากปฏเิสธโดยไม่มเีหตุอันควร          
/ กลั่นแกล้ง อาจถูกพิจาณาโทษทางวินัย 

 



แนวทางปฏิบัติในการออกบัตรประจ าตัวประชาชน 

การแก้ไขรายการในฐานข้อมูลทะเบยีนบัตร กรณีติดรูปสลับกัน 

๑. ให้ตรวจสอบรายการขอมีบัตรของผู้ยื่นค าขอ จากฐานข้อมูลทะเบยีน
บัตร ก่อนทุกครั้ง 

    ๒. หากพบรายการขอมีบัตร มีการติดรูปถ่ายสลับกัน ตรวจสอบให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้ยื่นค าขอเป็นเจ้าของรายการที่แท้จริงและมีการติดรูปถ่าย
ผู้อื่นไว้แทน  รวบรวมหลักฐานส่งให้ ส่วนบัตรประจ าตัวประชาชน แก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้อง 

     ๓. ด าเนินการจัดท าบัตรให้กับเจ้าของรายการที่แท้จริง ทันที 

    *หากเกิดข้อร้องเรียนว่ามีการปฏเิสธโดยไม่มีเหตุสมควร จะถือเป็นการ 

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และต้องถูกพิจารณาโทษทางวนิัย 

(นส.กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๗๓๗๐ ลว.๔ เมษายน ๒๕๕๕) 

 



ค าถาม ? 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwifyYmJ94zPAhUDOJQKHcqYBoQQjRwIBw&url=http://slideplayer.in.th/slide/3054353/&psig=AFQjCNHTsy_e3Ds1oq5qqXNni2yHaNyKjQ&ust=1473876197520729&cad=rjt

