
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

พ.ศ. 2542  
------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี  
ขอ 1 ในการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ใหเจาหนาท่ีของรัฐทําขอมีบัตรประจําตัวยื่นตอบุคคล ดังตอไปน้ี  
(1) ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง ใหยื่นคําขอตอนายกรัฐมนตรี เวนแตท่ีปรึกษารัฐมนตร ี
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง เลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง และ
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง ใหยื่นคําขอตอรัฐมนตรีเจาสังกัด  
(2) ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองในรัฐสภา ใหยื่นคําขอตอประธาน รัฐสภา  
ประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการสภาผูแทน ราษฎร และขาราชการ
รัฐสภาฝายการเมืองในสภาผูแทนราษฎร ใหยื่นคําขอตอประธานสภาผูแทนราษฎร  
ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองในวุฒิสภา ใหยื่น
คําขอตอประธานวุฒิสภา  
ประธานศาลฎีกา ใหยื่นคําขอตอประธานศาลฎีกา  
(3) ขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครู ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตุลาการ ขาราชการฝายรัฐสภาตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 
ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และขาราชการ พลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ใหยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชา เหนือตน  
(4) สมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวาดวย เทศบาล และ
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหยื่นคําขอตอผูวาราชการจังหวัด  
(5) สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน 
แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน ใหยื่นคําขอตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
แลวแตกรณี เวนแตในกรุงเทพมหานคร สําหรับกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน ใหยื่น
ตอผูอํานวยการเขต  
(6) ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวาดวย
เทศบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหยื่น
คําขอตอผูบังคับบัญชาเหนือตน  
(7) ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือผูบริหารสูงสุดท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐหรือองคการมหาชนท่ีอยูในสังกัด
หรือกํากับดูแลของกระทรวงหรือทบวง ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงน้ัน  
(8) เจาหนาท่ีหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชนท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา 
ใหยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชาเหนือตน  
(9) ขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาท่ีอ่ืน ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 4 (16) ใหยื่นคําขอ
ตอผูบังคับบัญชาเหนือตน  
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งไดรับคําขอตาม (3) (6) (8) หรือ (9) เสนอคําขอไปตามลําดับชั้นจนถึงผูออกบัตรประจํา ตัว ตามมาตรา 6 
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หรือมาตรา 7 แลวแตกรณ ี 
ขอ 2 เจหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญผูใดประสงคจะขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีขอรัฐผูรับบําเหน็จ บํานาญ ใหทําคําขอยื่น
ตอหัวหนาหนวยงานเจาสังกัด หรือจะยื่นตอผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดท่ีตนขอรับบําเหน็จบํานาญก็ได  
ในกรณีท่ีผูทําคําขอตามวรรคหน่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จซึ่งเคยดํารงตําแหนงขาราชการเมืองตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการเมือง ใหทําคําขอยื่นตอเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีหรือจะยื่นตอผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดท่ีตนขอรับ
บําเหน็จบําราญก็ได  
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหยื่นคําขอไดตั้งแตวันท่ีออกจากราชการ หรือพนจากตําแหนงเปนตน
ไป  
ใหผูบังคับบัญชาเจาสังกัด เลขาธิการนายกรัฐมนตร ีและผูวาราชการจังหวัด ซึ่งไดรับคําขอตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 
ตรวจสอบวาผูทําคําขอเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพนจากตําแหนง โดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญเจาหนาท่ีของรัฐหรือไม หากปรากฏวาเปนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญดังกลาว ก็ใหเสนอคําขอตอไปยังหนวยงานเจา
สังกัด  
ขอ 3 คําขอมีบัตรประจําตัวตามขอ 1 และขอ 2 ใหใชแบบ บ.จ. 1 ทายกฎหมายน้ี  
สําหรับขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม แบบคําขอในการขอมีบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด  
ขอ 4 บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญใหม ี2 ชนิด ดังน้ี  
(1) บัตรประจําตัวท่ีไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร ทําดวยกระดาษแข็งสีขาว และมีขนาดและลักษณะ ดังน้ี  
(ก) บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ใหเปนไปตามแบบท่ี 1 ก ทายกฎกระทรวงน้ี  
(ข) บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามแบบท่ี 2 ก ทายกฎกระทรวงน้ี  
การขอมีบัตรประจําตัวตาม (1) ใหแนบรูปถายจํานวนสองใบพรอมคําขอ โดยรูปถายดังกลาวใหใชรูปท่ีถายไวไมเกินหกเดือนกอน
วันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด 2.5x3.0 เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม แตงเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งตนสังกัด ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน เวนแตขาราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม รูปถายใหเปนไปตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด  
(2) บัตรประจําตัวท่ีออกดวยระบบคอมพิวเตอร ทําดวยพลาสติกสีเทาเงิน ดานหนามีแถบแมเหล็ก ดานหลังมี ลายปูพื้นรูปครุฑ
ขนาด 1 เซนติเมตร สีเทาดําเขมกวาพ้ืนบัตรเล็กนอยเพื่อใหตัวอักษรในรายการบัตรชัดเจน และมีขนาดและลักษณะ ดังน้ี  
(ก) บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ใหเปนไปตามแบบท่ี 1 ข ทายกฎกระทรวงน้ี  
(ข) บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามแบบท่ี 2 ข ทายกฎกระทรวง น้ี  
ลักษณะของรูปถายในบัตรประจําตัว และการแตงกายของผูขอมบีัตรในรูปถายในบัตรประจําตัวท่ีออกดวยระบบคอมพิวเตอร ให
เปนไปตามวรรคสองของ (1)  
แบบบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐและบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ สําหรับ ขาราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ถาจะมีขอความและรายการแตกตางไปจากแบบท่ีกําหนดไวทายกฎกระทรวงน้ี ใหเปนไปตามท่ี
กระทรวงกลาโหมกําหนด  
ขอ 5 เมื่อไดออกบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญใหแกผูใดแลว ใหผูออก
บัตรประจําตัวดังกลาวจัดใหมีสําเนาขอความและรายการบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ สําหรับขาราชการ
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  
ขอ 6 ใหนําความในขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 มาใชบังคับกับการขอบัตรประจําตัวหรือขอเปลี่ยนบัตรใหม ในกรณีท่ีบัตร
ประจําตัวดังกลาวหมดอายุ หรือในกรณีบัตรประจําตัวหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือในกรณีท่ีผูถือบัตรเปลี่ยนตัว 
ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี ตามมาตรา 9 และการขอบัตรประจําตัวใหมในกรณีผูถือบัตรประจําตัวไดเลื่อนยศ 
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เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนง หรือยายสังกัด ตามมาตรา 10 วรรคสอง  

ใหไว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

 

 

(นาย ชวน หลีกภัย) 
นายกรัฐมนตร ี 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


แบบบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร 

 
หมายเหตุ  
(1) ระบุประเภทเจาหนาท่ีของรัฐ ตามประเภทท่ีกําหนดในมาตรา 4 (1) - (16) แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
พ.ศ. 2542 เชน ขาราชการการเมือง, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร, พนักงานองคกรสวนทองถิ่น เปนตน  
(2) ระบุหนวยงานผูออกบัตร เชน กรม ……. กระทรวง ……… สภาผูแทนราษฎร รัฐสภา, สํานักงาน …… กรุงเทพมหานคร, 
เทศบาล……….. จังหวัด……… องคการ…………... เปนตน  
(3) ตราครุฑสําหรับหนวยงานราชการ (มีลักษณะเปนวงกลมสองวงซอนกัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.5 ซม. อักษรวงใน 3.5 ซม. 

ลอมครุฑ ขนาดตัวครุฑสูง 3 ซม. ระหวางวงนอกและวงในใหมีอักษรไทยระบ ุกระทรวง/ทบวง/กรม/สวนราชการท่ีมีฐานะเปน
กรม/หรือจังหวัด เปนตน อยูขอบลางของตรา) หรือตราประจําหนวยงานของผูออกบัตร สําหรับหนวยงานท่ีปฏิบัติงานเปนพิเศษ

นอกจากน้ี เชน รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรืองคการมหาชน เปนตน การประทับตรา ใหประทับตราครุฑ หรือตราประจํา
หนวยงานของผูออกบัตรดวยหมึกสีแดง หรือประทับตราเปนรอบดุนนูน                                                                      

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


แบบท่ี 1 ข. 
แบบบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐท่ีออกดวยระบบคอมพิวเตอร 

 
หมายเหตุ  
(1) แถบแมเหล็ก เพื่อบรรจุขอมูลกลางและขอมูลท่ีตนสังกัดประสงคจะใชงาน  
(2) ระบหุนวยงานผูออกบัตร เชน กรม……… กระทรวง…………, สภาผูแทนราษฎร รัฐสภา, สํานักงาน….. กรุงเทพมหานคร, 
เทศบาล…….. จังหวัด……….. องคการ……… เปนตน  
(3) ระบุประเภทเจาหนาท่ีของรัฐตามประเภทท่ีกําหนดในมาตรา 4 (1)-(16) แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว เจาหนาท่ีของรัฐ 
พ.ศ. 2542 เชน ขาราชการการเมือง, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร, พนักงานองคกรสวนทองถิ่น เปนตน  
(4) ตราครุฑสีแดง สําหรับหนวยงานราชการ (มีลักษณะเปนวงกลมสองวงซอนกัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 ซ.ม. ลอมครุฑ วง
ใน 2.5 ซ.ม. ลอมครุฑ ขนาดตัวครุฑสูง 2 ซ.ม. ระหวางวงนอกและวงใน ใหมีอักษรไทยตราประจําหนวยงานของผูออกบัตร สีแดง 
สําหรับหนวยงานท่ีปฏิบัติงานเปนพิเศษนอกจากน้ี เชน รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชน เปนตน  

 
แบบท่ี 2 ก.  
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แบบบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญท่ีไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร 

 
หมายเหตุ  
(1) ระบุประเภทเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็บบํานาญตามประเภทท่ีกําหนดในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 เชน ขาราชการ, ขาราชการกรุงเทพมหานคร ขาราชการสวนทองถิ่น เปนตน  
(2) ระบุหนวยงานผูออกบัตร เชน กรม…….., กระทรวง…………, สํานักงาน……….. กรุงเทพมหานคร, องคกรสวน
ทองถิ่น……….. จังหวัด…………… เปนตน  
(3) ตราครุฑ สําหรับหนวยงานราชการ (มีลักษณะเปนวงกลมสองวงซอนกัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.5 ซ.ม. อักษรวงใน 3.5 ซ.
ม. ลอมครุฑ ขนาดตัวครุฑสูง 3 ซ.ม. ระหวางวงนอกและวงในใหมีอักษรไทยระบ ุกระทรวง/ทบวง/กรม สวนราชการท่ีมีฐานะเปน
กรม/หรือจังหวัด เปนตน อยูขอบลางของตรา) หรือตราประจําหนวยงานของผูออกบัตร สําหรับหนวยงานท่ีปฏิบัติงานเปนพิเศษ
นอกจากน้ี เชน รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชน เปนตน  
การประทับตรา ใหประทับตราครุฑ หรือตราประจําหนวยงานของผูออกบัตรดวยหมึกสีแดงหรือประทับเปน รอยดุนนูน  
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แบบท่ี 2 ข. 

แบบบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอร 

 
หมายเหตุ  
(1) แถบแมเหล็ก เพื่อบรรจุขอมูลกลางและขอมูลท่ีตนสังกัดประสงคจะใชงาน  
(2) ระบุหนวยงานผูออกบัตร เชน กรม……… กระทรวง…………, สภาผูแทนราษฎร รัฐสภา, สํานักงาน….. กรุงเทพมหานคร, 
เทศบาล…….. จังหวัด……….. องคการ……… เปนตน  
(3) ระบุประเภทเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญตามประเภทท่ีกําหนดในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 เชน ขาราชการ, ขาราชการกรุงเทพมหานคร, ขาราชการสวนทองถิ่น เปนตน  
(4) ตราครุฑสีแดง สําหรับหนวยงานราชการ (มีลักษณะเปนวงกลมสองวงซอนกัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 ซ.ม. ลอมครุฑ วง
ใน 2.5 ซ.ม. ลอมครุฑ ขนาดตัวครุฑสูง 2 ซ.ม. ระหวางวงนอกและวงใน ใหมีอักษรไทยตราประจําหนวยงานของผูออกบัตร สีแดง 
สําหรับหนวยงานท่ีปฏิบัติงานเปนพิเศษนอกจากน้ี เชน รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชน เปนตน  
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