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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๓
แห่ง พระราชบัญ ญัติ บัต รประจํา ตัว ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“บัต รตามวรรคหนึ่ง ให้มีสีข าว ลายพื้น สีฟ้า ผลิต ด้ว ยวัส ดุแ ละเคลือ บด้ว ยวัส ดุป้อ งกัน
การปลอมแปลงตามที่ เ จ้ า พนั ก งานออกบั ต รกํ า หนด ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานออกบั ต รเห็ น สมควร
จะกําหนดให้มีจุดซ่อนเร้นซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพื่อเป็นมาตรการตรวจสอบหรือป้องกันการปลอมแปลง
บัตรไว้ด้วยก็ได้ สําหรับขนาดและลักษณะของบัตรแต่ละชนิด ให้เป็นไปตามแบบบัตรท้ายกฎกระทรวงนี้”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ในบัตรให้มีรายการและรายละเอียดของรายการในบัตร ดังต่อไปนี้
(๑) คําว่า “บัตรประจําตัวประชาชน”
(๒) รูปถ่ายของผู้ถือบัตร
(๓) เลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
(๔) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถือบัตร
(๕) วันเดือนปีเกิดของผู้ถือบัตร
(๖) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ถือบัตรในขณะยื่นคําขอ
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(๗) วันออกบัตร
(๘) วันบัตรหมดอายุ
(๙) ลายมือชื่อหรือตราลายมือชื่อ และตราประจําตําแหน่งของเจ้าพนักงานออกบัตร
(๑๐) รายการศาสนาหรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของผู้ถือบัตรโดยจะมี
หรือไม่ก็ได้
สําหรับบัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ ให้มีรายการเลขหมายคําขอมีบัตร
รหัสกํากับบัตร และรหัสแท่งตรวจสอบบัตร (bar code) ด้วย
รูป ถ่ า ยของผู้ ถื อ บั ต รตาม (๒) ของวรรคหนึ่ ง ต้ อ งเป็ น รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก
หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าหรือผ้าโพกศีรษะเว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจําเป็นตามศาสนา นิกายของ
ศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของผู้ถือบัตร แต่ต้องเปิดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก
ปาก และคาง โดยรูปถ่ายจะปรากฏเลขหมายคําขอตามข้อ ๗ วรรคสอง และเลขแสดงส่วนสูงของ
ผู้ถือบัตรที่มีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร เว้นแต่ผู้ถือบัตรซึ่งมีส่วนสูงต่ํากว่าหนึ่งร้อยเซนติเมตร หรือมีส่วนสูง
สูงกว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตร จะไม่มีเลขแสดงส่วนสูงของผู้ถือบัตรก็ได้ ในกรณีดังกล่าวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกหมายเหตุไว้ในคําขอด้วย”
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก แ บบบั ต ร ปร ะจํ า ตั ว ปร ะช าชน ที่ อ อกด้ ว ย ร ะบบค อมพิ ว เต อร์
แบบอเนกประสงค์ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้แบบบัตรประจําตัว
ประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ข้อ ๔ บรรดาบัต รประจําตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิว เตอร์แ บบอเนกประสงค์
ซึ่งออกให้แ ก่ผู้ถือบัตรในวัน ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ที่มีข นาดและลักษณะของบัตรตามแบบ
บัตรประจําตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้ยังคง
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าบัตรดังกล่าวจะหมดอายุหรือมีการออกบัตรใหม่
บัต รตามวรรคหนึ่ง แม้จะไม่มี micro text ป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งเมื่อใช้แ ว่น ขยาย
จะเห็นเป็นตัวอักษร “THAILAND” ต่อเนื่องกันเป็นเส้นสีแดง หรือรหัสการผลิต ก็ให้ถือว่าเป็น บัต ร
ที่ใช้ได้ตามวรรคหนึ่ง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดขนาด สี และ
ลักษณะของบัตร และรายการในบัตรและรายละเอียดของรายการในบัตร รวมทั้งแบบบัตรประจําตัวประชาชน
ที่อ อกด้ ว ยระบบคอมพิว เตอร์ แ บบอเนกประสงค์ใ ห้ มี ความชั ด เจนและเหมาะสม ตลอดจนกํ า หนดให้
เจ้ า พนั ก งานออกบั ต รสามารถกํ า หนดมาตรการตรวจสอบและป้ อ งกั น การปลอมแปลงบั ต รได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

