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ระเบียบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ ไขปรั บปรุ งระเบี ยบกรมการปกครองว่ าด้ วยการจั ดทํ าบั ตรประจํ าตั ว
ประชาชน พ.ศ. 2554 ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2542) ออกตาม
ความในพระราชบั ญ ญั ติ บั ต รประจํ าตั วประชาชน พ.ศ. 2526 ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวง
ฉบั บที่ ๒๔ (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ บั ตรประจํ าตั วประชาชน พ.ศ. 2526
อธิบดีกรมการปกครอง จึงออกระเบียบกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 46 แห่งระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 46 เอกสารเกี่ยวกับบัตรดังต่อไปนี้ ให้เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จึงจะขออนุมัติ
ทําลายได้
(1) บัตรที่ได้รับคืน หรือเรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรทุกกรณี
(2) คําขอ บ.ป.1
(3) ใบรับ และใบแทนใบรับ รวมถึงคู่ฉบับ
กรณีคําขอ บ.ป.1 ที่มีการจัดทําบันทึกการสอบสวน และหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา
จัดทําบัตร ให้เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และข้อมูลรายการเกี่ยวกับบัตรที่จัดเก็บในไมโครฟิล์ม
หรื อ ระบบฐานข้ อ มู ลทะเบี ยนบั ตรประจํ าตั วประชาชน ให้ เก็ บ รั กษาไว้ เป็ น เวลาไม่ น้ อยกว่ าสิ บ ห้ าปี
จึงจะขออนุมัติทําลายได้”
ข้อ 4 ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น วรรคสอง ของข้ อ 59 แห่ ง ระเบี ย บกรมการปกครอง
ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2554
“การขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรของผู้ที่เคยจัดทําบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และมีข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของผู้นั้นในฐานข้อมูลทะเบียนบัตร ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการทําบัตร
ภาพใบหน้ าของผู้ ข อมี บั ต รและทํ าการเปรีย บเที ยบลายพิ ม พ์ นิ้ วมื อ ผ่ านทางระบบการจั ด ทํ าบั ต รด้ วย
ระบบคอมพิ ว เตอร์ กั บ ฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นบั ต ร เมื่ อ ระบบแจ้ งผลการตรวจสอบโดยไม่ มี เหตุ ป ฏิ เสธ
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การจั ด ทํ า บั ต รของบุ ค คลดั ง กล่ า ว ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ร วบรวมหลั ก ฐานของผู้ ข อมี บั ต รเสนอให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่พิจารณา โดยไม่ต้องเรียกหลักฐานเอกสารอื่นใดอีก”
ข้อ 5 การเรี ย กตรวจเอกสารหลั ก ฐานเพื่ อประกอบการพิ จารณ าในการขอมี บั ต ร
ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ. 2554 ให้ เจ้าหน้ าที่ และพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ตรวจจากข้อ มูล ในระบบคอมพิ วเตอร์
ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง โดยไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังกล่าว
จากผู้ขอมีบัตร เว้นแต่กรณี ที่ ไม่สามารถตรวจจากฐานข้อมูลได้และมีความจําเป็นต้องมีเอกสารดังกล่าว
ประกอบการพิจารณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารเพื่อให้
จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารดังกล่าวให้โดยเร็ว แต่ถ้าผู้ขอมีบัตรมีความประสงค์จะนําเอกสารหลักฐานนั้น
มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ก็ให้ดําเนินการได้ตามความสมัครใจ
ข้อ ๖ บรรดาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบัตรที่จัดเก็บไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้บันทึกจัดเก็บไว้
ในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรตามวิธีการที่กรมการปกครองกําหนดให้แล้วเสร็จจึงขออนุมัติทําลายได้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ร้อยตํารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง

