
 

 

๑ 

กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
_________________ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจา
หนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ในการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ใหเจาหนาที่ของรัฐทําคําขอมีบัตรประจําตัวยื่นตอ
บุคคลดังตอไปน้ี 

(๑) ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง ใหยื่นคําขอตอ
นายกรัฐมนตรี เวนแตที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง เลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง ใหยื่นคําขอตอรัฐมนตรี
เจาสังกัด 

(๒) ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองในรัฐสภา ใหยื่น
คําขอตอประธานรัฐสภา 
 ประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองในสภาผูแทนราษฎร ใหยื่นคําขอตอประธานสภาผูแทน
ราษฎร 
 ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา และขาราชการรัฐสภาฝาย
การเมืองในวุฒิสภา ใหยื่นคําขอตอประธานวุฒิสภา 
 ประธานศาลฎีกา ใหยื่นคําขอตอประธานศาลฎีกา 

(๓) ขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร  
ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบ  
ขาราชการตํารวจ ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราช
การฝายรัฐสภา ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการขาราชการพลเรือน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ใหยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชาเหนือตน 

(๔) สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด
กฎหมายวาดวยเทศบาล และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหยื่นคําขอตอผูวาราชการ
จังหวัด 

(๕) สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน ใหยื่นคําขอตอ
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี เวนแตในกรุงเทพมหานคร สําหรับ
กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน ใหยื่นตอผูอํานวยการเขต 



 

 

๒ 
(๖) ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย             

องคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชาเหนือตน 

(๗) ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือผูบริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออยางอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ องคการ  
ของรัฐ หรือองคการมหาชนที่อยูในสังกัดหรือกํากับดูแลของกระทรวงหรือทบวง ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวง
หรือปลัดทบวงนั้น 

(๘) เจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชน ที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ใหยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชาเหนือตน (๙) ขาราชการ พนักงาน หรือ
เจาหนาที่อ่ืน ซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๔ (๑๖) ใหยื่นคําขอตอผูบังคับ
บัญชาเหนือตน 
 ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงไดรับคําขอตาม (๓) (๖) (๘) หรือ (๙) เสนอคําขอไปตามลําดับชั้นจนถึงผูออก
บัตรประจําตัว ตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ แลวแตกรณี 
 ขอ ๒ เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญผูใดประสงคจะขอมีบัตรประจําตัว เจาหนาที่ของรัฐผูรับ
บําเหน็จบํานาญ ใหทําคําขอยื่นตอหัวหนาหนวยงานเจาสังกัด หรือจะยื่นตอผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดที่
ตนขอรับบําเหน็จบํานาญก็ได 
 ในกรณีที่ผูทําคําขอตามวรรคหนึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ซ่ึงเคยดํารงตําแหนง 
ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง ใหทําคําขอยื่นตอเลขาธิการ          
นายกรัฐมนตรีหรือจะยื่นตอผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดที่ตนขอรับบําเหน็จบํานาญก็ได 
 การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหยื่นคําขอไดตั้งแตวันที่ออกจากราชการ
หรือพนจากตําแหนงเปนตนไป 
 ใหผูบังคับบัญชาเจาสังกัด เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงไดรับคําขอตาม
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ตรวจสอบวาผูทําคําขอเปนเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงออกจากราชการหรือพนจากตําแหนง
โดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น หรือกฎหมายอ่ืนใดอันเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญเจาหนาที่ของรัฐหรือ
ไม หากปรากฏวาเปนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญดังกลาว ก็ใหเสนอคําขอตอไปยังหนวยงานเจาสังกัด 
 ขอ ๓ คําขอมีบัตรประจําตัวตามขอ ๑ และขอ ๒ ใหใชแบบ บ.จ.๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 สําหรับขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม แบบคําขอในการขอมีบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด 
 ขอ ๔ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญใหมี ๒ ชนิด ดังน้ี 

(๑) บัตรประจําตัวที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร ทําดวยกระดาษแข็ง สีขาว และมีขนาด
และลักษณะ ดังน้ี 

(ก) บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ใหเปนไปตามแบบที่ ๑ ก ทายกฎกระทรวงนี้ 
(ข ) บั ต รป ระจํ าตั ว เจ าห น าที่ ข อ ง รัฐผู รับ บํ า เห น็ จบํ าน าญ  ให เป น ไป              

ตามแบบ ที่ ๒ ก ทายกฎกระทรวงนี้ 
การขอมีบัตรประจําตัวตาม (๑) ใหแนบรูปถายจํานวนสองใบพรอมคําขอ โดยรูปถายดังกลาวใหใช

รูปถายที่ถายไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด ๒.๕ X ๓.๐ เซนติเมตรครึ่งตัว      
หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เคร่ืองแบบพิธีการเครื่องแบบ        



 

 

๓ 
เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงตนสังกัด ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน เวนแตขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
รูปถายใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

(๒) บัตรประจําตัวที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอร ทําดวยพลาสติกสีเทาเงิน ดานหนามีแถบแม
เหล็ก ดานหลังมีลายปูพื้นรูปครุฑ ขนาด ๑ เซนติเมตร สีเทาดําเขมกวาพื้นบัตรเล็กนอย เพื่อใหอักษรในราย
การบัตรชัดเจน และมีขนาดและลักษณะ ดังน้ี 

(ก) บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ใหเปนไปตามแบบที่ ๑ ข ทายกฎกระทรวงนี้  
(ข) บัตรประจําตัวเจาหนาที่ ของรัฐผู รับบําเหน็จบํานาญ  ให เปนไปตาม        

แบบที่ ๒ ข ทายกฎกระทรวงนี้ 
ลักษณะของรูปถายในบัตรประจําตัว และการแตงกายของผูขอมีบัตรในรูปถายในบัตรประจําตัวที่

ออกดวยระบบคอมพิวเตอร  ใหเปนไปตามวรรคสองของ (๑) 
แบบบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐและบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ สําหรับ

ขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ถาจะมีขอความและรายการแตกตางไปจากแบบที่กําหนดไวทาย      
กฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
 ขอ ๕ เมื่อไดออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จ
บํานาญใหแกผูใดแลว ใหผูออกบัตรประจําตัวดังกลาวจัดใหมีสําเนาขอความและรายการบัตรประจําตัว   
พรอมใหมีรูปถายที่ชัดเจนของผูน้ันไวดวยหน่ึงฉบับเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และบัตรประจําตัว      
เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ สําหรับขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
 ขอ ๖ ใหนําความในขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ มาใชบังคับกับการขอบัตรประจําตัวหรือ
ขอเปล่ียนบัตรใหม ในกรณีที่บัตรประจําตัวดังกลาวหมดอายุ หรือในกรณีบัตรประจําตัวหายถูกทําลาย      
หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือในกรณีที่ผูถือบัตรเปล่ียนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี  
ตามมาตรา ๙ และการขอบัตรประจําตัวใหมในกรณีผูถือบัตรประจําตัวไดเล่ือนยศ เล่ือนชั้น เล่ือนระดับ 
เปล่ียนตําแหนง หรือยายสังกัด ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธี

การและแบบการขอมีบัตรประจําตัว การออกบัตรประจําตัว และลักษณะของบัตรประจําตัว   
เจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงตามมาตรา ๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่    
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหการขอมีบัตรประจําตัวการออกบัตรประจําตัว และลักษณะ    
ของบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจํา
เปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


