
 
 
 

พระราชบัญญัติ  
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  

พ.ศ. 2542 

------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542 

เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา  

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน สุขาภิบาล และพนักงาน

องคการของรัฐ  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของรัฐสภา ดงัตอไปนี ้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542"  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป  

มาตรา 3 ใหยกเลิก  

(1) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

พ.ศ. 2498  

(2) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498  

(3) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530  

(4) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535  

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้ 

"เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา  

(1) ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง  

(2) ขาราชการกรงุเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร  

(3) ขาราชการครตูามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการคร ู 

(4) ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ  

(5) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร  

(6) ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  

(7) ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  

(8) ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  



(9) ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  

(10) ขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย  

(11) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  

(12) สมาชิกสภาทองถิ่นและหรอืผูบริหารทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวาดวย

เทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการเมอืงพัทยา  

(13) ขาราชการหรือพนักงานองคการบริหารสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวา

ดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  

(14) กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน  

(15) เจาหนาที่หรือพนักงานของรฐัวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชนที่ตัง้ขึ้นโดยพระราช บัญญัติหรือพระ

ราชกฤษฎีกา  

(16) ขาราชการ พนักงาน หรอืเจาหนาทีอ่ื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเจาหนาทีข่องรัฐตาม พระราชบัญญตัินี ้ 

"เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ" หมายความวา เจาหนาทีข่องรัฐซึ่งออกจากราชการหรอืพนจาก ตําแหนงโดย

มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุน บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ และกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญขาราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอืน่ใดอนัเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญของเจาหนาทีข่องรัฐ  

มาตรา 5 ใหเจาหนาทีข่องรัฐมีบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ  

เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญมีสิทธิขอมบัีตรประจําตัวสําหรับเจาหนาทีข่องรัฐผูรับบําเหน็จ บํานาญได และใหสวน

ราชการเจาสังกัดออกบัตรประจําตัวดังกลาวให  

การขอมีบัตรประจําตัว การออกบตัรประจําตัว และลักษณะของบตัรประจําตัวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่

กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 6 ใหบุคคลดังตอไปนี ้เปนผูออกบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาทีข่องรัฐ  

(1) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหนงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมอืง ทุกตําแหนง 

นอกจากทีร่ะบุใหบุคคลอื่นเปนผูออกบัตร  

(2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารง ตําแหนงเทียบเทา 

ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการ กระทรวง เลขานุการรัฐมนตรีวาการ

ทบวง และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง  

(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย สําหรับ ตําแหนงขาราชการ

ทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร  

(4) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง สําหรับตําแหนงอธิบดีหรอืหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่ม ีฐานะเปนกรม 

ในกระทรวงหรือทบวง ตําแหนงอืน่ทุกตําแหนงในสํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานกังานปลัดทบวง และตําแหนงผูวาการ

ผูอํานวยการ หรอืผูบริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออยางอืน่ของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐหรือ องคการมหาชนที่อยูในสังกัดหรือกํากับ

ดูแลของกระทรวงหรือทบวงนั้น  

(5) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม สําหรับตําแหนงอื่นทุกตําแหนงใน กรมหรอืสวน

ราชการนั้น  

(6) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครระดับ 11  

(7) ปลัดกรุงเทพมหานคร สําหรับตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครตั้งแตระดับ 10 ลงมา  

(8) ประธานรัฐสภา สําหรับตําแหนงประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝาย การเมืองใน

รัฐสภา  



(9) ประธานสภาผูแทนราษฎร สําหรับตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองในสภาผูแทนราษฎร  

(10) ประธานวฒิุสภา สําหรับตําแหนงประธานวฒิุสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา เลขาธิการ วุฒิสภา 

และขาราชการรฐัสภาฝายการเมืองในวุฒิสภา  

(11) เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สําหรับตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญในสํานักงานเลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร  

(12) เลขาธิการวุฒิสภา สําหรับตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

(13) ประธานศาลฎีกา สําหรับตําแหนงขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ ฝายตุลาการ  

(14) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับตาํแหนงทีต่่ํากวาผูวาราชการจังหวัดในราชการสวนภูมิภาคที่สังกัด จังหวัดนั้น และ

ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นและหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวน จังหวัด กฎหมายวาดวยเทศบาล 

กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล และกฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการเมือง พัทยา  

(15) นายอําเภอ สําหรับตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล และ

องคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวย ผูใหญบาน  

(16) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองทองถิ่น สําหรับตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน

เทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนกังานสวนตําบล และพนักงานเมอืงพัทยา  

(17) ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือผูบริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรอื องคการมหาชน 

สําหรับตําแหนงเจาหนาทีห่รอืพนกังานในหนวยงานนั้น  

มาตรา 7 พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาทีข่องรฐัที่ออกตามบทนยิามคําวา "เจาหนาที่ของรัฐ" ใน มาตรา 4 ให

กําหนดผูมอีํานาจออกบัตรประจาํตัวไวดวย  

มาตรา 8 บัตรประจําตัวซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหใชไดหกปนับแตวันออกบัตร เวนแตบัตร ประจําตัวสําหรับ

เจาหนาที่ของรัฐที่มีวาระการดํารงตําแหนงนอยกวาหกปใหใชไดจนถึงวันที่ผูถือบัตรครบวาระ การดํารงตําแหนง และบัตร

ประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญทีใ่ชไดในวนัที่ผูถือบัตรมีอายุ ครบเจ็ดสิบปบริบูรณใหคงใชไดตลอดชีวิต  

มาตรา 9 ในกรณีที่บัตรประจําตวัจะหมดอาย ุผูถือบัตรตองขอมีบัตรภายในสามสิบวันกอนวันที่บัตรนั้น หมดอาย ุ 

ในกรณทีี่บัตรหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุดในสาระสาํคัญ ผูถือบัตรตองขอมีบัตรใหม หรือขอเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี ภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด  

ในกรณทีี่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชือ่ตัวและชื่อสกุล ผูถือบัตรตองขอเปลี่ยนบัตรภายใน สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

อนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัว และชื่อสกุล แลวแตกรณี  

มาตรา 10 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับบัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัตินี ้ออกจากราชการหรอื พนจาก

ตําแหนง ใหเปนอันหมดสิทธทิี่จะใชบัตรประจําตัวนั้นตอไป  

ในกรณทีี่ผูถือบัตรประจําตัวไดเลือ่นยศ เลื่อนชัน้ เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนงหรอืยายสังกัด ใหผูนั้นขอ บัตรประจําตวัใหมตาม

ยศ ชั้น ระดับ ตําแหนง หรือสังกัดใหมนั้นภายในสามสิบวันนับแตวนัเลื่อนยศ เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนง หรือยาย

สังกัด  

มาตรา 11 ถาผูถือบัตรประจําตวัสําหรับเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญผูใดไดรับโทษจําคุกโดย คําพิพากษา

ถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสาํหรับความผิดทีไ่ดกระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือ เปนบุคคลลมละลายทุจริต

ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย หรือยินยอมใหผูอืน่นําบัตรประจําตัวนั้นไปใชในทาง ทุจริตใหเปนอนัหมดสทิธทิี่จะใชบัตร

ประจําตัวนั้นตอไป  

มาตรา 12 ผูใดมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐผูรบับําเหน็จ บํานาญ ใชหรอืแสดงบตัร ประจําตัววาตน

เปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จ บํานาญ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หกเดือนถึงหาป และปรบัตั้งแตหนึ่ง

หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  

มาตรา 13 บรรดาบัตรประจําตัวขาราชการ บัตรประจําตัวขาราชการการเมือง บัตรประจําตัวขาราชการ 

กรุงเทพมหานคร บัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล บัตรประจําตัวพนักงานสุขาภิบาล บัตรประจําตัวพนักงาน องคการของรัฐ 



และบัตรประจําตัวขาราชการบําเหน็จบํานาญทีไ่ดออกกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับใหคง ใชไดตอไปจนถึงวันที่บัตรนัน้

หมดอาย ุ 

มาตรา 14 บรรดากฎกระทรวงทีอ่อกตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวขาราชการพนักงานเทศบาล พนักงาน

สุขาภิบาล และพนักงานองคการของรัฐทีใ่ชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ใหคงใชบังคับได

ตอไปเทาทีไ่มขดัหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีการออกกฎ กระทรวงตามพระราชบัญญัตนิี้  

มาตรา 15 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อ ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตนิี้  

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
ชวน หลีกภัย  
นายกรัฐมนตร ี

 


