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บัตรประจำตัวประชาชน : 
ความสำคัญที่ถูกมองข้าม

ปัจจุบัน “บัตรประจำตัวประชาชน” ถือเป็นเอกสารราชการที่มีความสำคัญ 
ในการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในการติดต่อทางราชการท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ 
หรือของภาคเอกชนในการพิสูจน์และยืนยันสถานภาพของตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็น 
การแสดงความเปน็ผูม้สีญัชาตไิทย การใชส้ทิธเิลอืกตัง้ การสมคัรงาน ตดิตอ่ธรุกจิการคา้ 
ตลอดจนการทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็นหลักฐานในการ 
ตรวจสอบบุคคลเพื่อใช้ประกอบการออกหนังสือสำคัญต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัว 
ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หนังสือเดินทาง หรือแม้แต่บัตรเครดิต 
ทีท่างธนาคารออกให ้หากไมม่บีตัรประจำตวัประชาชนแลว้กจ็ะเกดิปญัหาความยุง่ยาก 
ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังนั้น บัตรประจำตัวประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเพื่อ 
ใช้ยืนยันสถานภาพการเป็นคนไทยของตัวบุคคลตามกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบและมีความเข้าใจว่าบัตรประจำตัว 
ประชาชนนั้นมีความสำคัญ และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างไร  
“สารพันปัญหากฎหมาย” จึงใคร่ขอนำเสนอ เรื่อง “บัตรประจำตัวประชาชน : 
ความสำคัญที่ถูกมองข้าม” ดังนี้

๑. วิวัฒนาการของบัตรประจำตัวประชาชน๑   
  ในอดตีทีผ่า่นมานัน้ประชาชนคนไทยเริม่มกีารใชห้นงัสอืสำหรบัยนืยนัตวั

บคุคลเปน็ครัง้แรกในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๕  
ทีเ่รยีกวา่ “หนงัสอืเดนิทางสำหรบัราษฎร” ดงัปรากฏอยูใ่นพระราชบญัญตัลิกัษณะ 
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗๒ ซึ่งกรมการอำเภอ (นายอำเภอปัจจุบัน) จะทำ 

  ๑ที่มา : http://www.khonthai.com/th/.

  ๒พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๙๐ บญัญตัวิา่ “กรมการอำเภอเปน็พนกังานทำหนงัสอืเดนิทาง 

สำหรับราษฎรในท้องที่อำเภอนั้นจะไปมาค้าขายในที่อื่น” 
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หนา้ทีเ่ปน็ผูอ้อกหนงัสอืดงักลา่วให ้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชนข์องราษฎรโดยตรง  
เพราะการมหีนงัสอืเดนิทางโดยตรงของทางราชการไวแ้สดงตวับคุคลวา่ตวัเขาเปน็ใคร  
มถีิน่ทีอ่ยูใ่นทอ้งทีใ่ดยอ่มทำใหก้ารเดนิทางไปในตา่งทอ้งทีเ่พือ่ทำการคา้ขายตดิตอ่กนั 
ใหเ้ปน็ไปดว้ยความสะดวก เพราะหากเจา้หนา้ทีเ่กดิความสงสยัขอตรวจคน้ตวักส็ามารถ 
ใช้หนังสือเดินทางดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันและพิสูจน์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ทาง 
ราชการรับรองแล้ว ดังนั้นจึงถือได้ว่าหนังสือเดินทางสำหรับราษฎรดังกล่าวเป็น 
ต้นกำเนิดของบัตรประจำตัวประชาชน 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ในสมัยรัฐบาลที่มีจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีทางราชการได้เล็ง 
เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องจัดทำเอกสารเพื่อ 
เป็นหลักฐานในการแสดงตัวว่าบุคคลนั้นเป็นใคร อยู่ที่ไหน  
รูปพรรณสัณฐานเป็นอย่างไร ท้ังน้ีก็เพ่ือประโยชน์ในการปกครอง 
ท้องท่ีและการควบคุมราษฎรของทางราชการ รวมท้ังเพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชนในการติดต่อซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการค้าขาย  
รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้ออกกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัว 
ประชาชนขึ้นมาบังคับใช้เป็นครั้งแรกเรียกว่า “พระราชบัญญัติบัตรประจำตัว 
ประชาชน พุทธสักราช ๒๔๘๖” นับว่าเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ประชาชนมีบัตร 
ประจำตัวเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตนเป็นฉบับแรกของไทย แต่อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่เฉพาะราษฎรในสองจังหวัดเท่านั้น คือ 
จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน) โดยได้กำหนด 
อายุของบุคคลซึ่งจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๖ ปีบริบูรณ ์
ขึน้ไปจนถงึอาย ุ ๗๐ ปบีรบิรูณ ์และกำหนดใหย้ืน่คำรอ้งขอมบีตัรภายใน ๖๐ วนันบัแตว่นัที ่
ผูน้ัน้ตอ้งมบีตัร และใหบ้ตัรมอีายกุารใชง้านไดถ้งึ ๑๐ ป ีหากบตัรหมดอายลุงเมือ่ใดแลว้ 
จะต้องทำคำร้องขอเปลี่ยนบัตรโดยเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน ๒๕ สตางค์   

ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในช่วงนั้น โดยเฉพาะความเจริญของ
ภูมิภาคได้ส่งผลให้ทางราชการและภาคประชาชนต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยน
วิถีความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น รวมทั้งการ
ติดต่อทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนได้เปิดกว้างขึ้น ประกอบกับบัตร
ประจำตัวประชาชนรุ่นแรก ยังมีจุดอ่อนในด้านการพกพาที่ไม่สะดวกเพราะ
มีขนาดที่ใหญ่เกินไป และการจัดทำบัตรก็ล้าสมัย ส่งผลให้รัฐบาลในสมัยที่มี 
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบัตร 
ประจำตัวประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและให้สามารถบังคับใช้กับประชาชนทั่วทั้ง 
ประเทศจึงได้ตรา “พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕”๓ 

  ๓พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พุทธศักราช ๒๕๐๕ (ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖)
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ขึ้นใช้บังคับแทน โดยได้กำหนดให้บุคคลผู้ที่จะต้องมีบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ต้อง 
เป็นผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์   
และกำหนดการนับอายุตามปีพุทธศักราช ทำให้มีประชาชนจำนวนมากมายื่นคำขอ 
มีบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของ 
ทุกปีทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

ตอ่มาในสมยัของรฐับาลทีม่พีลเอกเปรม  ตณิสลูานนท ์เปน็นายกรฐัมนตร ีไดม้ ี
การยกเลิกพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ และตรา  
“พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖”ขึ้นใช้บังคับแทน  
โดยมผีลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ เปน็ตน้มาจนกระทัง่ถงึป ีพ.ศ. ๒๕๔๒  
ในสมัยรัฐบาลที่มีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ รวมทั้งฉบับที่ได้มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิดงักลา่วมานี ้มจีดุเดน่ในเรือ่งการปรบัปรงุจดุออ่นของกฎหมายฉบบั 
ก่อนหน้านั้น อันได้แก่ การลดอายุของผู้ที่จะต้องขอมีบัตรจาก ๑๗ ปีบริบูรณ์ เป็น 
๑๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนในเรื่องการนับอายุของผู้ขอมีบัตรที่กำหนดไว้ ๑๕ ปีบริบูรณ์นั้น 
ให้นับตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการนับอายุตามประมวลกฎหมาย 
แพง่และพาณชิยใ์นปจัจบุนั นอกจากนีย้งัไดข้ยายระยะเวลาการขอมบีตัรเพิม่จากเดมิ 
ที่กำหนดไว้ ๖๐ วัน เป็น ๙๐ วัน นับแต่วันครบรอบวันเกิดที่ถึงเกณฑ์จะต้องมีบัตร 
และกำหนดใหบ้ตัรใชไ้ด ้๖ ป ีนบัแตว่นัออกบตัร เวน้แตบ่ตัรทีย่งัใชไ้ดใ้นวนัทีผู่ถ้อืบตัร 
มีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าผู้ถือบัตรจะเสียชีวิต และไม่เก็บ 
ค่าธรรมเนียมในการขอมีบัตรครั้งแรกหรือขอมีบัตรใหม่เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ รวมทั้ง 
กำหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับบัตรและบทลงโทษเพิ่มขึ้นเพราะสภาวการณ์ 
ในขณะนั้น ความผิดเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ภายในประเทศเป็นอันมาก 

๒. ความเปน็มาของรา่งพระราชบญัญตับิตัรประจำตวัประชาชน (ฉบบัที ่..)  

พ.ศ. .... 
  ความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

มีมากขึ้นประกอบกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาท
ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศไทย 
ทางด้านความต้องการแรงงาน จึงเป็นเหตุทำให้มีบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ใน 
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งในลักษณะของผู้เข้าเมืองมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
และผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบ ประกอบกับความต้องการบัตรประจำตัว 
ประชาชนในหมู่คนต่างด้าวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้อย่างเสรีเช่น 
เดียวกับคนไทย  ก่อให้เกิดปัญหาการปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชนเป็นจำนวนมาก  
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สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกระตุ้นให้มีการปรับปรุงรูปแบบของบัตรประจำตัวประชาชน 
ให้มีความทันสมัย และสวยงาม ทั้งยังสามารถป้องกันการปลอมแปลงบัตรได้อีก 
ทางหนึ่งด้วย รัฐบาลจึงได้มีการปรับปรุงระบบการผลิตบัตรประจำตัวประชาชนด้วย 
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บัตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคโลกาภิวัตน์ประกอบกับ 
ความสมบูรณ์ของระบบฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและแรงผลักดัน 
ในเรือ่งการใหบ้รกิารประชาชน กอ่ใหเ้กดิความคดิในการเปลีย่นแปลงระบบการจดัทำ 
บั ต รประจำตั วประชาชน ให้ ทั นสมั ยและทั ด เที ยมกั บ 
นานาอารยประเทศ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ 
จดัทำระบบการใหบ้รกิารประชาชนทางดา้นการทะเบยีนและบตัร 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายหลักท่ีจะนำระบบคอมพิวเตอร์ 
มาใช้ในการออกบัตรประจำตัวประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบ 
ทัง้ระบบ โดยมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบของบตัรใหม้คีวามทนัสมยั 
ย่ิงข้ึน และเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัว 
ประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐจะนำเทคโนโลยีมาใช้ 
ในระบบการใหบ้รกิารประชาชนใหส้ะดวก ถกูตอ้ง และรวดเรว็ ประชาชนทีม่าทำบตัร 
สามารถรอรับบัตรได้ภายใน ๑๕ นาที ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรเพียง 
ใบเดยีวแทนบตัรประเภทตา่ง ๆ   ทีร่ฐัออกใหท้ัง้หมด เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกตอ่ประชาชน 
ในการพกพา ตลอดจนให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกันในสังคมไทย และยังเป็น 
การป้องกันการทุจริตสวมสิทธิทำบัตรของผู้อื่น เนื่องจากสามารถตรวจสอบรายการ 
ประวัติการทำบัตรได้ทั่วประเทศ โดยบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่นี้เรียกว่าบัตร 
ประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือบัตร Smart Card ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุให้รัฐบาลในสมัยที่มีนายสมัคร สุนทรเวช 
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีความคิดริเริ่มที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติบัตร 
ประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีบัตร 
ประจำตัวประชาชนทุกคนโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น 
จึงได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตอ่สภาผูแ้ทนราษฎร เมือ่วนัองัคารที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑๔ เพือ่ใหร้ฐัสภาในฐานะที่ 
เปน็ฝา่ยนติบิญัญตัพิจิารณาตอ่ไป และไดบ้รรจเุขา้ระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแ้ทน
ราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัยนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
โดยมเีหตผุลในการเสนอรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว คอื “โดยทีเ่ปน็การสมควรกำหนด 
ให้ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่เกิดไว้ใช้แสดงตนเพื่อ 
  ๔บรรจเุขา้ระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๓ ปทีี ่๓ ครัง้ที ่๑๔ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ วนัพธุที ่๒๙ กนัยายน 

๒๕๕๓ ปัจจุบันได้อยู่ในชั้นการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
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ประโยชน์ในการเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐ และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ออกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐจะนำเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ผ่านทางบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อประโยชน ์
ของผูถ้อืบตัรประจำตวัประชาชน สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยบตัรประจำตวั 
ประชาชน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการดงักลา่วและสภาวการณป์จัจบุนั”๕ จงึมคีวาม 
จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้

๓. หลักการที่สำคัญของร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ประการที่ ๑  กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนต้องมีบัตรประจำตัว 

ประชาชน (ยกเวน้พระบรมวงศานวุงศต์ามทีก่ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง) โดยยืน่คำขอมี
บตัรตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีภ่ายในกำหนด ๑ ป ีนบัแตว่นัเกดิ สำหรบัผูไ้ดส้ญัชาตไิทย 
โดยการเกดิ หรอื ๖๐ วนั นบัแตว่นัทีไ่ดส้ญัชาตไิทย สำหรบัผูไ้มไ่ดส้ญัชาตไิทยโดยการเกดิ  
หรอืไดก้ลบัคนืสญัชาตไิทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิทัง้นีบ้ตัรประจำตวัประชาชน
นัน้ใหใ้ชไ้ดน้บัแตว่นัทีอ่อกบตัร และใหบ้ตัรนัน้มอีาย ุ๑๐ ป ีนบัแตว่นัเกดิของผูถ้อืบตัร 
และในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์แล้วแต่บัตรยังไม่หมดอายุให้บัตรนั้น 
ยังคงใช้ได้ตลอดชีวิตของผู้ถือบัตร ส่วนในกรณีที่บัตรหมดอายุ ผู้ถือบัตรต้องยื่นคำขอ
มีบัตรใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หรือจะ
ขอมีบัตรใหม่ก่อนที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 
๖๐ วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกบัตร 
ใหผู้ย้ืน่คำขอไดใ้นวนัเดยีวกนัใหอ้อกใบรบัแกผู่ย้ืน่คำขอ โดยใบรบัหรอืใบแทนใบรบันัน้ 
ให้ใช้ได้เสมือนเป็นบัตรจริงและให้ใช้ร่วมกับบัตรเดิม เว้นแต่เป็นกรณีการขอมีบัตร 
ครั้งแรกหรือบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย๖

  ประการที ่๒  กำหนดตวับคุคลผูม้หีนา้ทีย่ืน่คำขอมบีตัรใหแ้กผู่ม้อีายไุมถ่งึ  
๑๕ ปี ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา 
ผูป้กครอง หรอืบคุคลซึง่รบัดแูลผูน้ัน้อยูเ่ปน็ผูย้ืน่คำขอ แตไ่มเ่ปน็การตดัสทิธบิคุคลนัน้ 
ที่จะยื่นคำขอด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากผู้มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอมีบัตร ไม่ยื่นคำขอมีบัตร 
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท แต่ถ้าเป็นกรณีท่ี 
บคุคลผูซ้ึง่ตอ้งมบีตัรหรอืผูถ้อืบตัรทีม่อีายไุมถ่งึ ๑๕ ป ีไดย้ืน่คำขอมบีตัรดว้ยตนเองแลว้ 
บุคคลผู้ซึ่งมีหน้าที่ยื่นคำขอแทนไม่ต้องรับโทษ๗

  ประการที่ ๓ กำหนดหน่วยความจำของบัตร โดยกำหนดให้บัตรอาจมี 
หน่วยความจำเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือบัตร และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลที่ 

  ๕เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ).

    ๖รา่งพระราชบญัญตับิตัรประจำตวัประชาชน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มาตรา ๕, มาตรา ๖, มาตรา ๖ ทว,ิ มาตรา  ๖ ตร ีและมาตรา ๘. 

  ๗ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๖ ฉ  และมาตรา ๑๑.
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  ๘ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๗/๑ และมาตรา ๑๐.

    ๙ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๑๒.

    ๑๐ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗.

บันทึกไว้ในหน่วยความจำของบัตรนั้นไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานซึ่ง
มิใช่เป็นผู้จัดทำหรือรวบรวมข้อมูลนั้นได้ เว้นแต่เป็นข้อมูลทั่วไปที่ปรากฏอยู่บนบัตร  
หรือ เป็นการ เปิ ด เผยต่อหน่ วยงานที่ มี ความจำ เป็นต้ องทราบข้อมู ลนั้ น 
เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตร นอกจากนี้ยังได้กำหนดเงื่อนไข 
ในการตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนด 
ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถขอตรวจหลกัฐานรายการหรอืขอ้มลูใดเกีย่วกบับตัร และขอให้
พนกังานเจา้หนา้ทีถ่า่ยเอกสารหรอืคดัและรบัรองสำเนาดว้ยกไ็ด ้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง๘

  ประการที่ ๔   การกำหนดโทษของผูเ้ปดิเผยขอ้มลูที ่
บันทึกไว้ในบัตร สำหรับกรณีท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีบันทึกในหน่วย 
ความจำโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู หรอืมใิชก่าร 
เปิดเผยแก่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือตามคำสั่งศาล หรือเพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐโดยกำหนดว่าผู้ใดเปิดเผย 
ขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นหนว่ยความจำอนัมใิชข่อ้มลูทัว่ไปทีป่รากฏอยู ่
บนบัตร โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลต้องระวาง 
โทษจำคกุไมเ่กนิ ๕ ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบัเวน้แตเ่ปน็การ 
เปดิเผยโดยผูม้สีว่นไดเ้สยีขอใหเ้ปดิเผย หรอืตามคำสัง่ศาล หรอืเปน็การเปดิเผยระหวา่ง 
หน่วยงานของรัฐที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่๙

    ประการที่ ๕ ปรับปรุงบทกำหนดโทษ ดังนี้๑๐

   (๑) กรณีผู้ถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยที่ไม่ส่งมอบบัตรคืนแก่พนักงาน 
เจา้หนา้ทีภ่ายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัทีเ่สยีสญัชาตไิทย หรอืใชห้รอืแสดงบตัรทีห่มดสทิธใิช ้ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

   (๒) ในกรณทีีผู่ใ้ดยืน่คำขอมบีตัรโดยมไิดม้สีญัชาตไิทยดว้ยการแสดงหลกั 
ฐานอนัเปน็เทจ็ หรอืปกปดิขอ้ความจรงิตอ่พนกังานเจา้หนา้ที ่ตอ้งระวางโทษจำคกุตัง้แต ่
๑ ปี ถึง ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

   (๓) ในกรณีที่ผู้ใดแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงาน 
เจา้หนา้ทีใ่นการขอมบีตัร ขอมบีตัรใหม ่หรอืขอเปลีย่นบตัร ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ 
๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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   (๔) ในกรณีที่ผู้ใดปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

   (๕) ในกรณทีีผู่ใ้ดใชห้รอืแสดงบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบัอนัเกดิจาก 
การกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับ 
ความผิดนั้น 

   (๖) ถ้าผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิด 
ดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานออกบัตร เจ้าพนักงานตรวจบัตร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตอ้งระวางโทษจำคกุตัง้แต ่๓ ป ีถงึ ๑๕ ป ีและปรบัตัง้แต ่๖๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
     (๗) ในกรณีที่ผู้ถือบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี 
ขึ้นไป ผู้ใดซึ่งไม่สามารถแสดงใบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับเมื่อเจ้าพนักงาน 
ตรวจบัตรขอตรวจ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท  

   ประการสุดท้าย  ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 
โดยในกรณทีีม่กีารออกบตัรใหม ่หรอืเปลีย่นบตัร  เสยีคา่ธรรมเนยีมฉบบัละ ๕๐๐ บาท  
(จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ฉบับละ ๒๐ บาท) ในกรณีที่มีการออกใบแทนใบรับ ฉบับละ  
๑๐๐ บาท (จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ฉบับละ ๒๐ บาท) และในกรณีที่มีการขอคัด 
และรบัรองสำเนาขอ้มลูเกีย่วกบับตัร ฉบบัละ ๕๐ บาท  (จากเดมิทีไ่ดก้ำหนดไวฉ้บบัละ 
๒๐ บาท)  

๔. ความคุ้มค่าในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เด็ก๑๑  
   ตามร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

มีหลักการที่กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและได ้
กำหนดให้ยื่นคำขอมีบัตรภายใน ๑ ปี นับแต่วันเกิด ซึ่งส่งผลให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 
๑๕ ป ีตอ้งยืน่คำขอมบีตัรใหมด่ว้ย การทำบตัรประจำตวัประชาชนใหเ้ดก็ทีม่อีายตุำ่กวา่  
๑๕ ปี จะเกิดความคุ้มค่าหรือไม่อาจสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

(๑) เป็นการลดภาระในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลในกรณีต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ 
เอกสารทางทะเบียนราษฎร เช่น สูติบัตร ทั้งในการรับรองรายการของบิดามารดา  
หรอืผูป้กครองหากมกีารจดัทำบตัรใหเ้ดก็แลว้ บตัรประจำตวัประชาชนของเดก็นัน้จะ
เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการแสดงตนและ
พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลที่มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น 

(๒) สามารถใช้แทนบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับ 
บรกิารตา่ง ๆ  จากหนว่ยงานของรฐั โดยการแสดงตนพรอ้มดว้ยบตัรประจำตวัประชาชน  
เช่น ในการขอรับบริการด้านการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การศึกษา เป็นต้น  

  ๑๑ที่มา : เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อ.พ. ที่ ๑/๒๕๕๓ 

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 
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ทั้งยังสามารถรองรับการใช้บริการสาธารณะในลักษณะอื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐ 
ทีจ่ะเปดิใหบ้รกิารผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนกิสใ์นอนาคต โดยไมจ่ำเปน็ตอ้งมาตดิตอ่กบั 
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง

(๓) เพื่อใช้ในการคุ้มครองและรับรองสิทธิต่าง ๆ สำหรับบุคคลผู้ถือบัตร 
ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และเป็นการ
คุ้มครองและรับรองสิทธิของเด็ก เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการบุคคลตาม
หลักฐานทางทะเบียนบัตรและทะเบียนราษฎร

(๔)  เพือ่เปน็การทราบขอ้มลูประชากรตามทะเบยีนราษฎร 
ทีถ่กูตอ้งครบถว้นและเปน็ปจัจบุนั เนือ่งจากขอ้มลูประชากรตาม 
ทะเบยีนราษฎรทีบ่นัทกึไวใ้นฐานขอ้มลูอาจมคีวามคลาดเคลือ่นได ้ 
เพราะเป็นข้อมูลรายการบุคคลที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคล 
ได้อย่างชัดเจน

(๕) บัตรประจำตัวประชาชนมีขนาดที่ เหมาะสม 
ผู้ถือบัตรมีความสะดวกในการพกพา การเก็บรักษา และ 
การใช้บัตรในการแสดงตน

๕. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการทำบัตรประชาชนให้กับเด็ก๑๒   
  อย่างไรก็ตามในเรื่องการจัดทำบัตรประชาชนตามหลักการของ 

รา่งพระราชบญัญตับิตัรประจำตวัประชาชน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีก่ำหนดให้ผูม้สีญัชาต ิ
ไทยทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่เกิด ซึ่งการทำบัตรให้กับเด็กนั้นก็ยัง
มผีูไ้มเ่หน็ดว้ยในการทีจ่ะใหเ้ดก็มบีตัรประจำตวัประชาชนเพราะจะกอ่ใหเ้กดิปญัหาที่
ยุ่งยากตามมาอีกในหลายประการ ดังนี้ 

   (๑) ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดทำ เพราะประโยชน์ที่ได้รับไม่
คุ้มค่ากับงบประมาณที่จะดำเนินการ

   (๒) ในทางปฏบิตัไิมส่ามารถพสิจูนต์วับคุคลไดจ้รงิ เพราะหนา้ตาของเดก็ 
นั้นย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ท้ายที่สุดก็ต้องให้ผู้ปกครองมารับรองเช่นเดิม  
จึงสมควรที่จะยึดสูติบัตรแบบเดิมจะดีกว่า 

  (๓) เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครองในการที่จะต้องพาตัวเด็กนั้นมา 
ทำบัตรซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งเสียเวลาในการพาเด็กไปทำ 
บัตรนั้นด้วย เพราะหากไม่พาเด็กไปทำบัตรผู้ปกครองจะถูกปรับเป็นเงิน ๕๐๐ บาท

  (๔) เป็นการสร้างภาระให้กับหน่วยงานของรัฐ ในการที่จะต้องเตรียม 
ความพร้อมเพื่อรองรับการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เด็ก ทั้งในด้านงบประมาณ 
และบุคลากร

  ๑๒ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ออนไลน์ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓.
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(๕) เกิดช่องโหว่ให้พวกมิจฉาชีพอาศัยช่องทางในการสวมสิทธิทำบัตร 
ประชาชนปลอมได้ง่ายเพราะไม่ต้องมีหลักฐานในทะเบียนบ้าน 

(๖) โดยปกตเิดก็ทกุคนทีเ่กดิในประเทศไทยทีไ่ดร้บัการแจง้เกดิตามกฎหมาย
จะได้รับใบแจ้งเกิดหรือสูติบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันว่าเป็นคนไทย มีชื่อตัว 
ชื่อสกุล รวมทั้งชื่อบิดามารดาว่าเป็นใคร และใบแจ้งเกิดหรือสูติบัตรนี้ก็ใช้กันมาโดย 
ตลอด เสมือนเป็นบัตรประจำตัวประชาชนเด็กได้เหมือนกัน จึงไม่มีความจำเป็นที่จะ
ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดนั้นแต่อย่างใด

๖.  บทสรุป
   ในอนาคตบัตรประจำตัวประชาชนจะทวีความสำคัญและเอื้อประโยชน ์

ต่อเจ้าของบัตรในด้านต่างๆ มากมาย ซึ่งการมีบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว 
ก็สามารถใช้แทนทะเบียนบ้าน หรือใช้แทนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ 
ทัง้นัน้กย็อ่มขึน้อยูก่บันโยบายของรฐับาลแตล่ะยคุสมยัวา่จะกำหนดใหส้ามารถดำเนนิ 
การในลักษณะเช่นใดได้บ้าง ประกอบกับการตราร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว 
ประชาชน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... จะสำเรจ็หรอืไมย่อ่มขึน้อยูก่บัผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย 
ที่จะได้ร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบ 
ตอ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งใหน้อ้ยทีส่ดุ เพราะหากดจูากทา่ทขีองสงัคมแลว้จะเหน็ไดว้า่บคุคล 
หลายกลุ่มยังคงพึงพอใจกับการมีบัตรประชาชนแบบเดิมซึ่งกำหนดให้มีบัตรครั้งแรก 
เมื่ออายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามผลสุดท้ายแล้วการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ 
จะสำเร็จลุล่วงและมีผลบังคับใช้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ควร 
จะช่วยกันศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิเด็กให้ถี่ถ้วน รวมถึงผลกระทบและ 
ภาระที่เพิ่มขึ้นแก่สังคมด้วย ไม่ใช่ว่าออกกฎหมายมาแล้วกลับกลายเป็นการสร้าง 
ปัญหาแก่สังคมที่จะต้องมาแก้ไขในภายหลัง อีกต่อไป


