ความหมายเลขบัตรประชาชนไทย
ตัวเลขหลักที่ 1
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แสดงตัวเลขหลักที่ 1
หมายถึงประเภทบุคคล ซึ่งมีอยู่ 9 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1
คือคนที่เกิดและมีสัญชาติไทยและได้แจ้งเกิดภายในกาหนดเวลา หมายความว่า เด็กคนใดก็ตามที่เกิด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 เป็นต้นไป อันเป็นวันเริ่มแรกที่กรมการปกครอง ประกาศให้ประชาชนทุก
คนต้องมีเลขประจาตัว 13 หลัก เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองไปแจ้งเกิดที่อาเภอหรือสานักทะเบียนในเขตที่อยู่ภายใน
15 วัน นับแต่เกิดมาตามที่กฎหมายกาหนด เด็กคนนั้นก็ถือเป็นบุคคลประเภท 1 และจะมีเลขประจาตัวขึ้น
ด้วยเลข 1 เช่น เด็กหญิงส้มจี๊ด เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2527 และพ่อไปแจ้งเกิดที่เขตดุสิตภายในวันที่ 17
มกราคม 2527 เด็กหญิงส้มจี๊ด ก็จะมีหมายเลขประจาตัวขึ้นต้นด้วยเลข 1 และก็ต่อด้วยเลขหลักอื่นๆ อีก 12
ตัว เป็น 1 1001 01245 29 9 เป็นต้น ซึ่งเลขนี้จะปรากฏในทะเบียนบ้าน และจะเป็นเลขประจาตัว เมื่อส้มจี๊ด
ไปทาบัตรประชาชนตอนอายุ 15 ปี
ประเภทที่ 2
คือคนที่เกิดและมีสัญชาติไทยได้แจ้งเกิดเกินกาหนดเวลา หมายความว่า เด็กคนใดก็ตามที่เกิดตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 เป็นต้นไป แล้วผู้ปกครองลืมหรือติดธุระไม่สามารถไปแจ้งเกิดที่อาเภอหรือเขต
ภายใน 15 วันตามกาหนด เมื่อไปแจ้งภายหลังเด็กคนนั้นก็จะกลายเป็นบุคคลประเภท 2 มีตัวเลขตัวแรกใน
ทะเบียนบ้านขึ้นด้วยเลข 2 เช่น ในกรณีส้มจี๊ด หากพ่อไปแจ้งเกิดให้ ในวันที่ 18 มกราคม 2527 หรือเกินกว่า
นั้น ส้มจี๊ดก็จะมีเลขประจาตัวเป็น 2 1001 01245 29 9 ในทะเบียนบ้าน และเมื่อไปทาบัตรประชาชนในภาย
หน้า
ประเภทที่ 3
คือคนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในสมัยเริ่มแรก
(คือตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527) หมายความว่า บุคคลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่าง
ด้าวที่มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ ที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยมาตั้งแต่ก่อน
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 คนนั้นถือว่าเป็นบุคคลประเภท 3 และก็จะมีเลขประจาตัวขึ้นต้นด้วยเลข 3
เช่น ส้มจี๊ด เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว ส้มจี๊ดก็จะมีเลขประจาตัว
ในทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนเป็น 3 1001 01245 29 9
ประเภทที่ 4
คือคนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสาคัญคนต่างด้าว แต่แจ้งย้ายเข้าโดยยังไม่มีเลขประจาตัวประชาชนใน
สมัยเริ่มแรก หมายความว่า คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสาคัญคนต่างด้าว ที่อาจจะเป็นบุคคลประเภท 3 คือ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมอยู่แล้ว แต่ยังไม่ทันได้เลขประจาตัวก็ขอย้ายบ้านไปเขตหรืออาเภออื่นก่อนช่วง 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ก็จะเป็นบุคคลประเภท 4 ทันที

ประเภทที่ 5
คือคนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสารวจหรือกรณีอื่น ๆ เช่น คนที่ถือ
2 สัญชาติ
ประเภทที่ 6
คือผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในลักษณะ
ชั่วคราว กล่าวคือ คนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ยังไม่ได้สัญชาติไทยเพราะทางการยังไม่รับรองทาง
กฎหมาย เช่น ชนกลุ่มน้อยตามชายแดนหรือชาวเขา กลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วน
บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ชั่วคราว เช่น นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ
ไทย แม้บางคนจะถือพาสปอร์ตประเทศของตน แต่อาจจะมีสามีหรือภรรยาคนไทยจึงไปขอทาทะเบียนประวัติ
เพื่อให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสามีหรือภรรยา คนทั้งสองแบบที่ว่านี้ถือว่าเป็นบุคคลประเภท 6
ประเภทที่ 7
คือบุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย คนกลุ่มนี้ในทะเบียนประวัติจะมีเลขประจาตัว
ขึ้นต้นด้วยเลข 7
ประเภทที่ 8
คือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือผู้ที่ได้รับใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรือคนที่
ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทยตั้งแต่หลังวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2527 เป็นต้นไปจนปัจจุบัน
คนทั้งแปดประเภทนี้จะมีเพียงประเภทที่ 3, 4 และ 5 เท่านั้นที่จะมีบัตรประจาตัวประชาชนได้เลย
ส่วนประเภทที่ 1 และ 2 จะมีบัตรประจาตัวประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ทาบัตรประจาตัวประชาชน
คืออายุ 7 ปี แต่สาหรับบุคคลประเภทที่ 6, 7 และ 8 จะมีเพียงทะเบียนประวัติเล่มสีเหลืองเท่านั้น จะไม่มีการ
ออกบัตรประจาตัวประชาชนให้
ประเภทที่ 0
หมายถึงบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ไม่มีสัญชาติและยังไม่ได้รับการให้สัญชาติไทย[3][4][โปรด
ขยายความ] ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว[5]
ตัวเลขหลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5
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แสดงตัวเลขหลักที่ 2-5
หมายถึงรหัสของสานักทะเบียนหรืออาเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนขณะที่ให้เลข กล่าวคือ เลขหลักที่ 2
เป็นเขตการปกครองของไทยโดยอ้างตามเขตรับผิดชอบของกรมการปกครองและตารวจ ที่มีตั้งแต่ภาค 1-9
และ เลขหลักที่ 3 จะหมายถึงจังหวัดที่อยู่ในภาคนั้น ๆ ส่วนหลักที่ 4 และ 5 หมายถึงเขตหรืออาเภอในจังหวัด
นั้น ๆ โดยที่เลขอาเภอจะเริ่มจากเลข 01ไล่ลงไป เช่นเลข 01 คืออาเภอเมือง และถ้าเป็นเขตเทศบาลจะเริ่ม
จากเลข 99 ย้อนลงมา

ตัวเลขหลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10
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แสดงตัวเลขหลักที่ 6-10
หมายถึงกลุ่มของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก ซึ่งทางสานักทะเบียนในแต่ละแห่งก็จะจัดกลุ่มเรียง
ไปตามลาดับหรือหากเป็นเด็กเกิดใหม่ในปัจจุบันเลขดังกล่าวก็จะหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตร (ใบแจ้งเกิดที่
อาเภอหรือเขตออกให้) ซึ่งก็คือเลขประจาตัวในทะเบียนบ้านของเด็กที่แต่ละอาเภอหรือเขตออกให้ และจะ
ปรากฏในบัตรประชาชนเมื่อถึงอายุต้องทาบัตรนั่นเองแต่ถ้ายังไม่ถึงเกณฑ์เลขนี้ก็จะปรากฏอยู่แค่ในทะเบียน
บ้านของเด็กเท่านั้น
ตัวเลขหลักที่ 11 ถึงหลักที่ 12
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แสดงตัวเลขหลักที่ 11-12
หมายถึงลาดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทเป็นการจัดลาดับว่าเป็นคนที่เท่าไรในกลุ่มของบุคคล
นั้น ๆ
ตัวเลขหลักที่ 13
ตัวเลขหลักที่ 13 เป็นตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขทั้ง 12 หลักแรก
การคานวณเลขหลักที่ 13 ของเลขประจาตัวประชาชน ใช้หลักการคานวณเลขคณิตมอดุลาร์ จากเลข
12 หลักแรก
ให้เลขหลักแรกทางซ้ายคือ N1 หลักต่อไปคือ N2 ไปเรื่อย ๆ
N13 คือหลักที่ต้องการคานวณ
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แสดงตัวเลขหลักที่ 13
จากสมการแสดงให้เห็นว่า x ได้จากการ 13×เลขหลักที่ 1 โดยตัวตั้งจะลดลงมาถึงเลข 2 และตัวคูณคือ
เลขประชาชนตั้งแต่หลักแรกถึงหลักที่ 12 ตามลาดับ จากนั้นนาผลคูณแต่ละหลักรวมกันแล้วนาไปหารด้วย 11
โดยผลลัพธ์จะได้ค่ามอดูลัส นั่นหมายถึงเศษของผลหารที่ได้จากการนาผลรวมจากการคูณแต่ละหลักหารด้วย
11 เช่น 200 หารด้วย 11 จะเหลือเศษคือ 2 นั่นคือผลของมอดูลัส x จะมีค่าเป็นจานวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 10
จากนั้นก็ทาตามเงื่อนไขโดย


ถ้าค่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ให้ 1−x จะได้ผลของเลขหลักที่ 13 เช่น 1−1 = 0



ถ้าค่า x มากกว่า 1 ให้ 11−x จะได้ผลของเลขหลักที่ 13 เช่น 11−2 = 9

ตัวเลขหลักที่ 6 ถึงหลักที่ 13
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แสดงตัวเลขหลักที่ 6-13
เป็นการจัดหมวดหมู่และเรียงลาดับบุคคลในแต่ละประเภทของสานักทะเบียนในแต่ละท้องที่
ระบบตัวเลขแต่ละหลักนี้ทาให้สามารถรองรับจานวนประชากรได้อีกมากในระดับ 18 ปี

