
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบกรมการปกครอง 
ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ ของกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข

เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒๔ )  พ .ศ .  ๒๕๕๕  ซึ่ งออกตามความในมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้กรมการปกครองออกระเบียบกําหนด
ประเภทของหลักฐานในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร ประกอบกับกฎกระทรวงได้มี
การปรับปรุงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานบัตรประจําตัวประชาชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน จึงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทําบัตร

ประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความ ในข้อ ๔ แห่งระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทําบัตร

ประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผู้ขอมีบัตร” หมายความว่า ผู้ขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรประจําตัว

ประชาชน 
“ผู้ถือบัตร” หมายความว่า ผู้ที่มีช่ือตัว ช่ือสกุลและรายการบุคคลปรากฏในบัตร

ประจําตัวประชาชน 
“ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง” หมายความรวมถึง คู่สมรส บุพการี และผู้สืบสันดานของผู้

ถือบัตร 
“บุคคลซึ่งมีหน้าที่ย่ืนคําขอมีบัตรแทน” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือ

บุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่ 
“บุคคลผู้น่าเชื่อถือ” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่งมีภูมิลําเนาที่อยู่แน่นอน มีอาชีพ

มั่นคง และมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่ก็ได้ 
“ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร” หมายความว่า 
(๑) รายการและภาพผู้ถือบัตรที่ปรากฏอยู่บนบัตร 
(๒) ข้อมูลตามที่ปรากฏในแบบ บ.ป.๑ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง/หน้า ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) คู่ฉบับใบรับหรือคู่ฉบับใบแทนใบรับ 
(๔) ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ถือบัตร 
“สํานักงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน” หมายความว่า ส่วนบัตรประจําตัว

ประชาชน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และให้หมายความรวมถึงจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร และกระทรวงการต่างประเทศ 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร หรือกระทรวงการต่างประเทศ 
แล้วแต่กรณี 

“อําเภอ” หมายความรวมถึง ก่ิงอําเภอ เขต เทศบาล เมืองพัทยา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ังให้มีหน้าที่ทําบัตร หน่วยบริการจัดทําบัตรเคลื่อนที่ของกรมการ
ปกครอง และสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศ 
ที่เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านกงสุล ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 
ผู้อํานวยการเขต ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเมืองพัทยา และพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามช่ือเรียก
ตําแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุให้เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เรียกช่ือตําแหน่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ หรือหัวหน้า
สํานักงานของส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งกระทรวงการ
ต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุล” 

 
ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทํา

บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๐  ผู้ขอมีบัตร ให้ย่ืนคําขอตาม แบบ บ.ป.๑ พร้อมแนบหลักฐานประกอบคํา

ขอตามท่ีกําหนดในระเบียบนี้ ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ หรือ
สํานักงานเขต สํานักทะเบียนสาขา ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร สํานักงานเทศบาล ศาลา
ว่าการเมืองพัทยา สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัว
ประชาชน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หน่วยบริการจัดทําบัตรเคลื่อนที่ของกรมการ
ปกครอง สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

กรณีผู้ขอมีบัตรซึ่งมีถิ่นพํานักอยู่นอกราชอาณาจักรไทย จะยื่นคําขอได้เฉพาะการขอ
มีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส่วนราชการของ
กระทรวงการต่างประเทศ ที่เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านกงสุลตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด” 

 
ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ ของระเบียบกรมการปกครอง 

ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๓๖  ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจะขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับ

บัตรหรือจะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารหรือคัดและรับรองสําเนาข้อมูลดังกล่าว ให้ย่ืนคําขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในวันเวลาราชการ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) สํานักบริการที่ ๑ สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ต้ังอยู่ที่วังไชยา 
ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และสํานักบริการที่ ๒ สํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง ต้ังอยู่ที่อาคารกรมการปกครอง คลอง ๙ ถนนลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

(๒) ที่ทําการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด 
(๓) สํานักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๔) ที่ว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ และสํานักงานเขตทุกแห่ง 
(๕) ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
(๖) สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัว
ประชาชน 

(๗) สถานที่อ่ืนที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 
ข้อ ๓๗  การยื่นคําขอตามข้อ ๓๖ ให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงแสดงบัตรของตน หรือ

ในกรณีที่ไม่มีบัตร ให้ผู้นั้นแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่มีกฎหมายรับรองซึ่งต้องมีรูปถ่ายและ
สามารถแสดงตนได้รวมทั้งแสดงหลักฐานการเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 

ในกรณีผู้รับมอบอํานาจจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเป็นผู้ย่ืนคําขอ นอกจากต้องแสดง
หลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รับมอบอํานาจแสดงบัตรของตนและเอกสารการมอบอํานาจ
ประกอบด้วย 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าหลักฐานหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ จะสอบสวนพยานบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงจน
ชัดแจ้งว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงก็ได้ 

หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ย่ืนคําขอไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ให้แจ้งคําสั่ง
และเหตุผลที่ไม่อนุญาตให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ โดยแจ้งให้ทราบถึงสิทธิการอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย 

ข้อ ๓๘  คําขอตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตามแบบคําขอตามประกาศกรมการปกครอง 
เรื่อง กําหนดแบบคําขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน” 

 
ข้อ ๖  ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของข้อ ๔๐ ของระเบียบกรมการปกครอง 

ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
“กรณีการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนนอกราชอาณาจักรให้กระทรวงการ

ต่างประเทศเบิกแบบพิมพ์ข้างต้นจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อดําเนินการ
เบิกจ่ายให้กับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่
เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านกงสุลตามที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด” 

 
ข้อ ๗  ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘ ของระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วย

การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๔๗  ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สํารวจเอกสารเกี่ยวกับ

บัตรที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปีนั้น แล้วทําบัญชีเอกสารเกี่ยวกับบัตรที่ขอทําลายตามแบบ บ.ป.๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติในกรณีมีเหตุจําเป็นอื่น 

ข้อ ๔๘  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี แต่งต้ังคณะกรรมการทําลายเอกสารเกี่ยวกับบัตร ประกอบด้วยพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสองคนโดยแต่งต้ังจากข้าราชการตั้งแต่
ระดับชํานาญงานขึ้นไปหรือต้ังแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้มีหน้าที่ควบคุมการทําลายเอกสาร
เกี่ยวกับบัตร ซึ่งผู้มีอํานาจอนุมัติให้ทําลายได้แล้ว และรายงานผลต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ” 

 
ข้อ ๘  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๒ ของระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทํา

บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕๒  แบบพิมพ์ที่ใช้ปฏิบัติงานบัตรประจําตัวประชาชน ทุกประเภทให้อําเภอ

เบิกจากศูนย์บริหารภาค สาขาจังหวัด สําหรับการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนนอกราชอาณาจักร
ให้กระทรวงการต่างประเทศเบิกจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อดําเนินการ
เบิกจ่ายให้กับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่
เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านกงสุลตามที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด” 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สุกิจ  เจริญรัตนกุล 

อธิบดีกรมการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
ปณตภร/ผู้ตรวจ 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


