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กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๒๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  พ.ศ.  
๒๕๒๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
มาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๒๖  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๗  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  
ฉบับที่  ๒๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๒๖  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๗  เมื่อพนักงานเจาหนาที่เห็นวาผูขอไดดําเนินการตามขอ  ๖  อยางถูกตองและครบถวนแลว  
ใหพิมพลายนิ้วมือผูขอ  กําหนดเลขหมายคําขอ  กําหนดเลขที่อนุญาตใหทําบัตรและถายรูปเพื่อทําบัตร   

เลขหมายคําขอใหประกอบดวยรหัสแสดงถึงสถานที่จัดทําบัตรตามที่กรมการปกครองกําหนด
จํานวนสี่หลัก  เลขแสดงจํานวนคร้ังที่ทําบัตรของแตละบุคคลจํานวนสองหลัก  และเลขตรวจสอบความ
ถูกตองของการออกบัตรจํานวนแปดหลัก 

เลขที่อนุญาตใหทําบตัรใหประกอบดวยรหัสแสดงถึงสถานที่จัดทําบัตรตามที่กรมการปกครอง
กําหนดจํานวนสี่หลัก  เลขรอบการทําบัตรจํานวนสองหลัก  และเลขแสดงลําดับของจํานวนผูขอจํานวน
หกหลัก  เร่ิมต้ังแต  ๐๐๐๐๐๑  ถึง  ๙๙๙๙๙๙  เรียงไปตามลําดับ  เมื่อครบแลวใหข้ึนเลขรอบการทําบัตร
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ลําดับถัดไป  และเลขแสดงลําดับของจํานวนผูขอจํานวนหกหลัก  เร่ิมต้ังแต  ๐๐๐๐๐๑  ตอเนื่องกันไป
การพิมพลายนิ้วมือผูขอ  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) การขอมีบัตร  ใหผูขอพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาและซายเพื่อจัดเก็บไวในฐานขอมูล
ทะเบียนบัตร  หากจัดเก็บลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวาและซายไมได  ใหพิมพลายนิ้วมืออื่นขวาและซายใน
ลําดับถัดไป  หากมีนิ้วใดนิ้วหนึ่งเหลือเพียงนิ้วเดียวหรือสามารถจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือไดเพียงนิ้วเดียว  
ใหจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือดังกลาวเพียงนิ้วเดียวไดแตตองจัดเก็บสองครั้ง  หากผูขอไมมีนิ้วมือเหลืออยู    
ใหไดรับยกเวนการพิมพลายนิ้วมือ  และใหบันทึกหมายเหตุไวในคําขอวาไมมีนิ้วมือ  หรือหากไม
สามารถจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือได  ใหบันทึกหมายเหตุไวในคําขอวาไมสามารถจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือได   

(๒) การขอมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร  ใหผูขอพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาและซายเพื่อเปรียบเทียบ
กับลายพิมพนิ้วหัวแมมือในฐานขอมูลทะเบียนบัตรดวยระบบคอมพิวเตอร  หรือในกรณีที่มีการพิมพ
ลายนิ้วมืออื่นตาม  (๑)  ใหเปรียบเทียบกับลายพิมพนิ้วมือนั้น  เพื่อยืนยันตัวบุคคล  แตถาไมปรากฏลายพิมพ 
นิ้วมือของผูขอในฐานขอมูลทะเบียนบัตร  ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเพิ่มเติมในคําขอ  หากผลการ
เปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมือถูกตอง  ใหพนักงานเจาหนาที่อนุญาตใหทําบัตรได  หากผลการเปรียบเทียบ
ลายพิมพนิ้วมือไมผานการเปรียบเทียบดวยระบบคอมพิวเตอร  ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและ
พิจารณาเปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมือที่จัดเก็บไวในฐานขอมูลทะเบียนบัตรกับลายพิมพนิ้วมือของผูขอ
ดวยตนเอง  เพื่อยืนยันวาเปนบุคคลคนเดียวกัน  และในกรณีเชนวานี้หรือในกรณีไมปรากฏลายพิมพนิ้ว
มือในฐานขอมูลทะเบียนบัตร  พนักงานเจาหนาที่อาจเรียกเอกสารหลักฐานหรือสอบสวนเจาบานหรือ
บุคคลผูนาเชื่อถือ  แลวแตกรณี  เพิ่มเติมไดเทาที่จําเปน  ทั้งนี้  หากอนุญาตใหทําบัตรได  ใหพนักงาน
เจาหนาที่บันทึกรหัสผานของพนักงานเจาหนาที่เพื่อยืนยันการอนุญาต  หากไมอนุญาตใหทําบัตร  ใหพนักงาน
เจาหนาที่ยกเลิกรายการที่บันทึกไว  แลวแจงเปนหนังสือใหผูขอทราบถึงเหตุผลที่ไมอนุญาตใหทําบัตร 

ในกรณีที่เปนบัตรที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอรแบบอเนกประสงค  เมื่อไดดําเนินการตาม
วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่แลว  ใหพิมพลายนิ้วชี้ขวาและซายของผูขอ  เพื่อจัดเก็บไวใน
หนวยความจํา  หากจัดเก็บลายพิมพนิ้วชี้ขวาและซายไมได  ใหพิมพลายนิ้วมืออื่นขวาและซายในลําดับ
ถัดไป  หากมีนิ้วใดนิ้วหนึ่งเหลือเพียงนิ้วเดียวหรือสามารถจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือไดเพียงนิ้วเดียว   
ใหจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือดังกลาวเพียงนิ้วเดียวไดแตตองจัดเก็บสองครั้ง  หากผูขอไมมีนิ้วมือเหลืออยู  
หรือหากไมสามารถจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือได  ใหพนักงานเจาหนาที่แจงรหัสบุคคลตามที่กรมการ
ปกครองกําหนดใหผูขอทราบ” 
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ขอ ๒ ใหยกเลิกแบบบัตรประจําตัวประชาชนที่ออกดวยระบบอมพิวเตอรแบบอเนกประสงค
ทายกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๗)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชแบบบตัรประจําตัวประชาชนที่ออกดวย
ระบบคอมพิวเตอรแบบอเนกประสงคทายกฎกระทรวงนี้แทน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกแบบ  บ.ป.  ๑  ทายกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชแบบ  บ.ป.  ๑  ทายกฎกระทรวงนี้แทน 

ขอ ๔ บัตรประจําตัวประชาชนที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอรแบบอเนกประสงคที่ไดออกไว
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหยังคงใชไดตอไปจนกวาบัตรจะหมดอายุ  หรือไดมีการขอมีบัตร
ใหม  หรือมีการขอเปลี่ยนบัตรตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อารีย  วงศอารยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



แบบบัตรประจําตัวประชาชนที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอรแบบอเนกประสงค 
   (ดานหนา) 

 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
                                                                                       ตราประจําตําแหนงเจาพนักงานออกบัตร 
                                                                                       ตําแหนงสําหรับติดหนวยความจํา 

 
     (ดานหลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ชื่อ/นามสกลุ 
      Name 
      Last name 

  เกดิวันที ่

ที่อยู 

เจาพนักงานออกบัตร 
วันบัตรหมดอาย ุ
 

              Date of Expiry 

 

 

รูปถาย 
ขนาด ๒.๕ X ๓ ซม. 

          (เลขหมายคําขอ) 

รหัสการผลิต 

  รหัสกํากับบัตร 

บั ต รป ระ จํา ตั ว ป ระ ช า ชน  Thai  Nat io nal  ID Card 

 ตําแหนงสําหรับติดรหัสแทงตรวจสอบบัตร 

๘.๖ ซม. 

๕.๔ ซม. 
 

๘.๖ ซม. 

๕.๔ ซม. 

  เลขประจําตัวประชาชน 

วันออกบัตร 
 
     Date of Issue 

    ประเทศไทย 

   THAILAND 
 
ธงชาติ 

ตําแหนงสําหรับ  
ติดสัญลักษณ 
ประเภทของบัตร 

 
สัญลักษณ
ตรวจสอบบัตร  

 

 

   Identification Number 

    Date of Birth 

        (ตราครุฑ) 



           คําขอมีบัตร มีบตัรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน                            บ.ป.๑ 
.................................................................................................................วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ............... 

ขาพเจา......................................................................................................เกิดวันที่........................................................ 

ชื่อ – สกุลเปนภาษาอังกฤษ.................................................................................................สัญชาติ................................. 

เลขประจําตัวประชาชน                                                                                                                  มีชื่ออยูในทะเบียนบาน 

เลขที่............................หมูที่............ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................................. 

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด................................โทร............................. 

สถานภาพ.............................ศาสนา.......................หมูโลหิต..................อาชีพ................................................................ 

ขอยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่..................................................................................................................................... 

เพื่อขอ....................................................ในกรณี............................................................................................................. 

               ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

                (ลายมือช่ือ)                                                                   ผูยื่นคําขอ 

                                                                                                  (.................................................................) 

 
                                                                                                                                                             (สําหรับเจาหนาที่) 
บัตรเดิม/เอกสารราชการเลขที่...............................................................ออกโดย............................................................... 

คดีเปรียบเทียบปรับที่.................................ลงวันที่................................ใบเสร็จรับเงิน เลขที่.............................................. 

         คาธรรมเนียมบัตรประจําตัวประชาชน                                                      เปนเงิน.............บาท(..............................) 

         คาปรับคดีอาญากระทําผิดฐาน...............................................................เปนเงิน..............บาท(..............................) 

บันทึกเพิ่มเติม................................................................................................................................................................. 

(ลายมือชื่อ)                                            ผูรับคําขอ,ตรวจสอบ ท.ร.๑๔, 

                                                                                            (............................................)ผูถายรูปและพิมพลายนิ้วมือ 

                                                                             (ลายมือช่ือ)                                            ผูพิมพบัตร 

                                                                                             (............................................) 

                  เลขหมายคําขอมีบัตร                                                       คําส่ังพนักงานเจาหนาที ่
                                                                                                        ................................................. 

                                                                        เลขที่อนุญาตใหทําบัตร 

                                                                             (ลายมือช่ือ) 

                                                                                                         (..............................................) 
                                                                                                                  พนักงานเจาหนาที่ 

    หมายเหตุ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายปจจุบัน รูปถายเดิมจากฐานขอมูล 

หัวแมมือซาย หัวแมมือขวา 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดวิธีการพิมพ
ลายนิ้วมือในการขอมีบัตร  มีบัตรใหม  หรือเปล่ียนบัตรประจําตัวประชาชน  และการเก็บลายพิมพนิ้วมือไวใน
บัตร เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และการพัฒนาระบบการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน 
ดวยระบบคอมพิวเตอรแบบอเนกประสงค รวมทั้งปองกันการทุจริตในการทําบัตรประจําตัวประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตลอดจนปรับปรุงแบบ  สี  ลักษณะรายการ และรายละเอียดของบัตรประจําตัวประชาชน
ท่ีออกดวยระบบคอมพิวเตอรแบบอเนกประสงค  และปรับปรุงแบบคําขอมีบัตร  มีบัตรใหม  หรือเปล่ียนบัตร
ประจําตัวประชาชน  ใหถูกตองและเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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