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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

------------ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๑๕ แหงพระราช 
บัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ในการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ใหเจาหนาที่ของรัฐทําคําขอ 
มีบัตรประจําตัวยื่นตอบุคคลดังตอไปนี้ 
  (๑) ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง  
ใหยื่นคําขอตอนายกรัฐมนตรี เวนแตที่ปรึกษารัฐมนตร ีเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง  
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง เลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง และผูชวยเลขานุการ 
รัฐมนตรีวาการทบวง ใหยื่นคําขอตอรัฐมนตรีเจาสังกัด 
  (๒) ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง 
ในรัฐสภา ใหยื่นคําขอตอประธานรัฐสภา 
  ประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎร เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองในสภาผูแทนราษฎร  
ใหยื่นคําขอตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
  ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา และ 
ขาราชการรัฐสภา ฝายการเมืองในวุฒิสภา ใหยื่นคําขอตอประธานวุฒิสภา 
  ประธานศาลฎีกา ใหยื่นคําขอตอประธานศาลฎีกา 
  (๓) ขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
กรุงเทพมหานคร ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการตํารวจ 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  
ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการฝายอัยการ 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน และขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ใหยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชาเหนือตน 
  (๔) สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยองคการบริหาร 
สวนจังหวัด กฎหมายวาดวยเทศบาล และกฎหมายวาดวยระเบียบริหารราชการเมืองพัทยา ใหย่ืน 
คําขอตอผูวาราชการจังหวัด 
  (๕) สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล และ 
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องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวย 
ผูใหญบาน ใหยื่นคําขอตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี  
เวนแตในกรุงเทพมหานคร สําหรับกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน และ 
ผูชวยผูใหญบาน ใหยื่นตอผูอํานวยการเขต 
  (๖) ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย 
องคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหย่ืนคําขอตอผูบังคับ 
บัญชาเหนือตน 
  (๗) ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือผูบริหารสูงสุดท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ  
องคการของรัฐ หรือองคการมหาชนที่อยูในสังกัดหรือกํากับดูแลของกระทรวงหรือทบวง ใหย่ืน 
คําขอตอปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงนั้น 
  (๘) เจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชน  
ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ใหยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชาเหนือตน 
  (๙) ขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาที่อื่น ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน 
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๔ (๑๖) ใหยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชาเหนือตน 
  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งไดรับคําขอตาม (๓) (๖) (๘) หรอื (๙) เสนอคําขอไป 
ตามลําดับชั้นจนถึงผูออกบัตรประจําตัว ตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ แลวแตกรณี 
  ขอ ๒  เจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญผูใดประสงคจะขอมีบัตรประจําตัว  
เจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ใหทําคําขอย่ืนตอหัวหนาหนวยงานเจาสังกัด หรือจะยื่นตอ 
ผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดท่ีตนขอรับบําเหน็จบํานาญก็ได 
  ในกรณีท่ีผูทําคําขอตามวรรคหนึ่งเปนเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ  
ซึ่งเคยดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง ใหทํา 
คําขอยื่นตอเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือจะยื่นตอผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดที่ตนขอรับ
บําเหน็จ 
บํานาญก็ได 
  การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหย่ืนคําขอไดต้ังแต 
วันที่ออกจากราชการหรือพนจากตําแหนงเปนตนไป 
  ใหผูบังคับบัญชาเจาสังกัด เลขาธิการนายกรัฐมนตร ีและผูวาราชการจังหวัด  
ซึ่งไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตรวจสอบวาผูทําคําขอเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งออกจาก 
ราชการหรือพนจากตําแหนงโดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น หรอืกฎหมาย 
อื่นใดอันเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญเจาหนาท่ีของรัฐหรือไม หากปรากฏวาเปนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
บํานาญดังกลาว ก็ใหเสนอคําขอตอไปยังหนวยงานเจาสังกัด 
  ขอ ๓  คําขอมีบัตรประจําตัวตามขอ ๑ และขอ ๒ ใหใชแบบ บ.จ.๑  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทายกฎกระทรวงนี ้
  สําหรับขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม แบบคําขอในการขอมีบัตรประจําตัว  
ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
  ขอ ๔  บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ 
ใหมี ๒ ชนิด ดังน้ี 
  (๑) บัตรประจําตัวที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร ทําดวยกระดาษแข็ง สีขาว  
และมีขนาดและลักษณะ ดังน้ี 
  (ก) บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ใหเปนไปตามแบบที ่๑ ก ทายกฎกระทรวงนี ้
  (ข) บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามแบบ 
ท่ี ๒ ก ทายกฎกระทรวงนี ้
  การขอมีบัตรประจําตัวตาม (๑) ใหแนบรูปถายจํานวนสองใบพรอมคําขอ  
โดยรูปถายดังกลาวใหใชรูปถายที่ถายไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว  
ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร คร่ึงตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม แตงเครื่องแบบ 
ปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจาหนาที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด ชุดสากล หรือชุดไทย 
พระราชทาน เวนแตขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม รูปถายใหเปนไปตามที่กระทรวง 
กลาโหมกําหนด 
  (๒) บัตรประจําตัวที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอร ทําดวยพลาสติกสีเทาเงิน  
ดานหนามีแถบแมเหล็ก ดานหลังมีลายปูพื้นรูปครุฑ ขนาด ๑ เซนติเมตร สีเทาดําเขมกวาพื้นบัตร 
เล็กนอย เพื่อใหตัวอักษรในรายการบัตรชัดเจน และมีขนาดและลักษณะ ดังน้ี 
  (ก) บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ใหเปนไปตามแบบที ่๑ ข ทายกฎกระทรวงนี ้
  (ข) บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามแบบ 
ท่ี ๒ ข ทายกฎกระทรวงนี ้
  ลักษณะของรูปถายในบัตรประจําตัว และการแตงกายของผูขอมีบัตรในรูปถาย 
ในบัตรประจําตัวที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามวรรคสองของ (๑) 
  แบบบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐและบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับ 
บําเหน็จบํานาญ สําหรับขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ถาจะมีขอความและรายการแตกตาง 
ไปจากแบบที่กําหนดไวทายกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
  ขอ ๕  เมื่อไดออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ี 
ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญใหแกผูใดแลว ใหผูออกบัตรประจําตัวดังกลาวจัดใหมีสําเนาขอความ 
และรายการบัตรประจําตัว พรอมใหมีรูปถายที่ชัดเจนของผูนั้นไวดวยหนึ่งฉบับเก็บไวเปนหลัก
ฐาน 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และ 
บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ สําหรับขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
  ขอ ๖  ใหนําความในขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ มาใชบังคับกับการ 
ขอบัตรประจําตัวหรือขอเปลี่ยนบัตรใหม ในกรณีที่บัตรประจําตัวดังกลาวหมดอาย ุหรอืในกรณี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บัตรประจําตัวหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว  
ช่ือสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี ตามมาตรา ๙ และการขอบัตรประจําตัวใหมในกรณ ี
ผูถือบัตรประจําตัวไดเลื่อนยศ เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนง หรือยายสังกัด ตามมาตรา  
๑๐ วรรคสอง 
 
     ใหไว ณ วันที ่๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
       ชวน  หลีกภัย 
       นายกรัฐมนตร ี
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
---------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนด 
หลักเกณฑ วิธีการและแบบการขอมีบัตรประจําตัว การออกบัตรประจําตัว และลักษณะของ 
บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงตามมาตรา ๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว 
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหการขอมีบัตรประจําตัว การออกบัตรประจําตัว และ 
ลักษณะของบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๒/๑๑๓ก/๑/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒] 
 
 


