
แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกเลิกการร้องขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และ/หรือส าเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน 

 
 การยกเลิกการร้องขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการ
จากรัฐเป็นการปฏิรูปวิธีคิดและกระบวนการท างานครั้งส าคัญโดยมีหัวใจส าคัญคือ ภาครัฐยินดีรับภาระจัดท าหรือ
แสวงหาส าเนาเอกสารดังกล่าวแทนประชาชนผู้ขอรับบริการ  โดยแนวทางที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ 
ครอบคลุมเฉพาะการที่ประชาชนไปใช้บริการด้วยตัวเอง ณ จุดบริการของหน่วยงานเท่านั้น ส่วนบริการรูปแบบอ่ืน 
เช่น การมอบอ านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งท าธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐแทนบุคคลอ่ืนหรือคณะบุคคล  
การให้บริการทางไปรษณีย์ หรือการให้บริการดิจิทัล (Digital Service) จ าเป็นต้องหารือเพ่ือก าหนดแนวทางที่
เหมาะสมต่อไป   
 การด าเนินการยกเลิกการร้องขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ณ จุดบริการของ
หน่วยงาน มีประเด็นต้องพิจารณา ๒ มิติ คือ ๑. ด้านนโยบายและกฎหมาย และ ๒. ด้านเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ 
 
๑. ด้านนโยบายและกฎหมาย 
  
 เบื้องต้น หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่มีหน้าที่และอ านาจในการให้บริการประชาชนควรก าหนดนโยบายที่
ชัดเจนในการยกเลิกการร้องขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ/หรือส าเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน โดย
อาจแบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ กรณี คือ  
  ๑. ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้หน่วยงานต้องร้องขอ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ/หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการ  แต่การ 
ร้องขอเป็นเพียงธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา หรือมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การยืนยันตัวตนของประชาชน 
การเก็บหลักฐานส าหรับยืนยันการท าธุรกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ในอนาคต หรือการใช้ข้อมูลจากส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและ/หรือส าเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติอนุญาต  
  แนวทาง : ในกรณีนี้ หน่วยงานสามารถพิจารณายกเลิกการร้องขอส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน และ/หรือส าเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม กรมการปกครองและส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้พัฒนาระบบเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งการยืนยัน
ตัวตนของประชาชน รวมทั้งการเก็บเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการให้บริการ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตและ 
การตรวจสอบในอนาคต โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ/หรือส าเนาทะเบียนบ้าน
จากประชาชนอีกต่อไป  
  ๒. ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของหน่วยงานก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ประชาชนผู้
ขอรับบริการจ า เป็นต้องจั ด เตรี ยมและยื่ นส า เนาบัตรประจ าตั วประชาชน และ/หรือ  ส า เนา  
ทะเบียนบ้านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัวอย่างเช่น ข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้ผู้สูงอายุที่ต้องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา 
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และทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา เพ่ือประกอบการลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล าเนา เป็นต้น 
  แนวทาง : ในกรณีนี้ หน่วยงานควรพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบดังกล่าวโดยก าหนดให้หน่วยงานเป็นผู้รับภาระจัดท าหรือแสวงหาส าเนาเอกสารเหล่านั้นแทน
ประชาชนผู้ขอรับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๑๗ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ 
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือ   
ใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้นเพ่ือ    
ประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน 
รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้นส่งข้อมูลหรือส าเนา
เอกสารดังกล่าวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ในกรณีที่ผู้มี อ านาจดังกล่าวประสงค์ได้ส าเนา 
เอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง  
ให้ผู้มีอ านาจนั้นเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการท าส าเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง  
หรือผู้แจ้ง” ประกอบกับ “ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเ พ่ือรองรับการ
ปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  โดยมีโครงการ 
Government Data Exchange Center เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนเมื่อใช้บริการของรัฐ ซึ่งมีโครงการ
ลดส าเนาเอกสารเป็นโครงการน าร่องโดยในระยะแรกเริ่มจากการยกเลิกส าเนาบัตรประชาชน และ 
ส าเนาทะเบียนบ้านภายในสิงหาคม ๒๕๖๑” 
 ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบของหน่วยงานมีขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมที่ยุ่งยากและ
สลับซับซ้อน เช่น เป็นกฎกระทรวงที่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศใช้  หน่วยงานสามารถ
แจ้งรายละเอียดของกฎหมายดังกล่าวพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมมายัง สพร. เพ่ือรวบรวมน าเสนอต่อ
รัฐบาลเพื่อพิจารณาผลักดันต่อไป  
 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการผลักดันการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ หน่วยงานควรพิจารณา
ด าเนินการตามข้อ ๑๗ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๑/๒๕๖๐ ข้างต้นไปพลางก่อนเพ่ือลด
ภาระของประชาชนผู้รับบริการ  
 
๒. ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
     มิติส าคัญอีกมิติหนึ่ง คือ มิติด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ หัวใจส าคัญของระบบดิจิทัลที่ถูก
พัฒนาขึ้นเพ่ือทดแทนการร้องขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ/หรือส าเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน คือ 
การใช้ประโยชน์จากบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือให้
หน่วยงานสามารถยืนยันตัวตน เข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย  
 หน่วยงานท่านสามารถตรวจสอบรายการเบื้องต้นเพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่กรมการปกครอง และ
สพร. สนับสนุนระบบให้ โดยตรวจสอบจากตารางด้านล่างนี้ 
 
 



ห น้ า  | ๓ 

ฉบับวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

ตารางที่ ๑ รายการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อใช้งานระบบ Linkage Center และ GDX 
รายการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อเข้าใช้งานระบบ 

 Linkage Center/GDX 
รูปแบบการใช้งาน 

หัวข้อ มีบันทึกความร่วมมือกับ
กรมการปกครอง 

มี Smart Card 
Reader 

๑ มี มี ใช้ได้ทั้งในรูปแบบ On Card และ Online 
๒ ไม่ม ี มี ใช้ได้ในรูปแบบ On Card 

๓ ไม่ม ี ไม่ม ี
หน่วยงานต้องจัดหา Smart card Reader 
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการเข้าระบบ
ทั้ง Linkage Center และ GDX 

 
 อุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นของระบบสารสนเทศในการเรียกดูข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชนและข้อมูล
ทะเบียนบ้าน คือ เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ซึ่งหน่วยงานท่าน
สามารถขอรับการจัดสรรจากกรมการปกครอง หรือจัดหาด้วยตัวเองโดยต้องมีคุณสมบัติ (Features) ตามที่
กรมการปกครองก าหนด 
 เมื่อท่านตรวจสอบตามตารางด้านบนแล้ว ท่านจะมีแนวทางในการพัฒนาระบบเพ่ือใช้ประโยชน์จากบัตร
ประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์อย่างเต็มศักยภาพได้ ๒ แนวทาง คือ  
  ๑. ปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการประชาชน 
  ๒. ใช้ระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันเดิมของหน่วยงาน ควบคู่กับระบบ  Government Data 
Exchange (GDX)  
 
 ๒.๑ หน่วยงานปรับปรุงระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการประชาชน  
  หน่วยงานต้องปรับปรุงระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการประชาชนเพ่ือเชื่อมต่อกับ Linkage 
Center ของกรมการปกครอง ในกรณีนี้ หน่วยงานจะสามารถดึงข้อมูลของประชาชนจาก Linkage Center เพ่ือ
กรอกลงในแบบค าร้องดิจิทัล (Digital Form) ของหน่วยงานได้โดยอัตโนมัติ ประโยชน์ที่ได้รับคือ หน่วยงานจะได้
ข้อมูลของประชาชนผู้มาขอรับบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากที่สุด 
 

 
 

รูปแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Online 
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 ๒.๒ หน่วยงานใช้งานระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันเดิมของหน่วยงาน  
 กรณีที่หน่วยงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้แล้วเสร็จตามข้อ ๒.๑ แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้หน่วยงานสามารถใช้ระบบ Government Data Exchange 
(GDX) ที่สพร. เป็นผู้พัฒนา โดยหน่วยงานยังคงสามารถใช้ระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันเดิมได้ตามปกติ แต่
จะใช้ระบบ GDX เพ่ือให้สามารถหน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลจากชิป (Chip) บนบัตรประจ าตัวประชาชนได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับคือ หน่วยงานสามารถใช้ระบบดังกล่าวยกเลิกการร้องขอเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
และทะเบียนบ้านได้ทันที ในระหว่างที่หน่วยงานรอปรับปรุงระบบตามข้อ ๒.๑ 
   
 อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานท่านติดขัดเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สพร.มีบริการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการ ความรู้เชิงเทคนิค ระบบสารสนเทศที่จะสนับสนุนให้แก่หน่วยงานในการปรับปรุงระบบสารสนเทศหรือ
แอปพลิเคชันของหน่วยงานตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ เพ่ือช่วยให้หน่วยงานท่านขับเคลื่อนการยกเลิกการข้อร้อง
ส าเนาเอกสารจากประชาชนได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
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