
พระราชบัญญตัิบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
พ.ศ. 2542 

--------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2542 
เป็นปีท่ี 54 ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให้
ประกาศวา่ 
                    โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยบตัรประจ าตวัขา้ราชการ พนกังาน
เทศบาล พนกังานสุขาภิบาล และพนกังานองคก์ารของรัฐ 
                    จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของ
รัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
                    มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติับตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ พ.ศ. 2542" 

                    มาตรา 2(1) พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 
                    มาตรา 3  ใหย้กเลิก 
                    (1) พระราชบญัญติับตัรประจ าตวัขา้ราชการ พนกังานเทศบาล พนกังานสุขาภิบาล และ
พนกังานองคก์ารของรัฐ พ.ศ. 2498 
                    (2) พระราชบญัญติับตัรประจ าตวัขา้ราชการ พนกังานเทศบาล พนกังานสุขาภิบาล และ
พนกังานองคก์ารของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2498 
                    (3) พระราชบญัญติับตัรประจ าตวัขา้ราชการ พนกังานเทศบาล พนกังานสุขาภิบาล และ
พนกังานองคก์ารของรัฐ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2530 
                    (4) พระราชบญัญติับตัรประจ าตวัขา้ราชการ พนกังานเทศบาล พนกังานสุขาภิบาล และ
พนกังานองคก์ารของรัฐ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2535 
                    มาตรา 4  ในพระราชบญัญติัน้ี 
                    "เจา้หนา้ท่ีของรัฐ" หมายความวา่  
                    (1) ขา้ราชการการเมืองตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการการเมือง 



                    (2) ขา้ราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการกรุงเทพ 
มหานคร 
                    (3) ขา้ราชการครูตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครู 
                    (4) ขา้ราชการต ารวจตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการต ารวจ 
                    (5) ขา้ราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการทหาร 
                    (6) ขา้ราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 
                    (7) ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา 
                    (8) ขา้ราชการฝ่ายอยัการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ 
                    (9) ขา้ราชการพลเรือนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
                    (10) ขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน
มหาวทิยาลยั 
                    (11) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวฒิุสภา 
                    (12) สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั กฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล กฎหมายวา่ดว้ยสุขาภิบาล กฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล และกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา 
                    (13) ขา้ราชการหรือพนกังานองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดักฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล กฎหมายวา่ดว้ยสุขาภิบาล กฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล และกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา 
                    (14) ก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านนั และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
                    (15) เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานของรัฐวสิาหกิจ องคก์ารของรัฐ หรือองคก์ารมหาชนท่ีตั้งข้ึน
โดยพระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกา 
                    (16) ขา้ราชการ พนกังาน หรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐตามพระราช-บญัญติัน้ี 
                    "เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญ" หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงออกจากราชการ
หรือพน้จากต าแหน่งโดยมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราช-การกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมาย
อ่ืนใดอนัเก่ียวกบับ าเหน็จบ านาญของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
                    มาตรา 5  ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐมีบตัรประจ าตวัส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 



                    เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญมีสิทธิขอมีบตัรประจ าตวัส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ผูรั้บบ าเหน็จบ านาญได ้และใหส่้วนราชการเจา้สังกดัออกบตัรประจ าตวัดงักล่าวให้ 
                    การขอมีบตัรประจ าตวั การออกบตัรประจ าตวั และลกัษณะของบตัรประจ าตวัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
                    มาตรา 6  ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ี เป็นผูอ้อกบตัรประจ าตวัส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
                    (1) นายกรัฐมนตรี ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการการเมืองตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการการเมืองทุกต าแหน่ง นอกจากท่ีระบุใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูอ้อกบตัร 
                    (2) รัฐมนตรีเจา้สังกดั ส าหรับต าแหน่งปลดักระทรวง ปลดัทบวง หรือหวัหนา้ส่วนราชการ
ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่า ท่ีปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงผูช่้วยเลขานุการ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวง เลขานุการรัฐมนตรีวา่การทบวง และผูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่การทบวง 
                    (3) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมหรือผูซ่ึ้งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
มอบหมาย ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการทหาร 
                    (4) ปลดักระทรวงหรือปลดัทบวง ส าหรับต าแหน่งอธิบดีหรือหวัหนา้ส่วนราชการของ
ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม ในกระทรวงหรือทบวง ต าแหน่งอ่ืนทุกต าแหน่งในส านกังาน
ปลดักระทรวงหรือส านกังานปลดัทบวง และต าแหน่งผูว้า่การผูอ้  านวยการ หรือผูบ้ริหารสูงสุดท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนของรัฐวสิาหกิจ องคก์ารของรัฐหรือองคก์ารมหาชนท่ีอยูใ่นสังกดัหรือก ากบัดูแลของ
กระทรวงหรือทบวงนั้น 
                    (5) อธิบดีหรือหวัหนา้ส่วนราชการของส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม ส าหรับต าแหน่งอ่ืน
ทุกต าแหน่งในกรมหรือส่วนราชการนั้น 
                    (6) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการกรุงเทพมหานครระดบั 11 
                    (7) ปลดักรุงเทพมหานคร ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ระดบั 10 ลง
มา 
                    (8) ประธานรัฐสภา ส าหรับต าแหน่งประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และขา้ราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมืองในรัฐสภา 
                    (9) ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ส าหรับต าแหน่งประธานสภาผูแ้ทนราษฎรรองประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และขา้ราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ในสภาผูแ้ทนราษฎร 
                    (10) ประธานวฒิุสภา ส าหรับต าแหน่งประธานวฒิุสภา รองประธานวฒิุสภาสมาชิก
วฒิุสภา เลขาธิการวฒิุสภา และขา้ราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองในวฒิุสภา 



                    (11) เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการรัฐสภาสามญัในส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
                    (12) เลขาธิการวฒิุสภา ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการรัฐสภาสามญัในส านกังานเลขาธิการ
วฒิุสภา 
                    (13) ประธานศาลฎีกา ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการฝ่าย 
ตุลาการ 
                    (14) ผูว้า่ราชการจงัหวดั ส าหรับต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัในราชการส่วน
ภูมิภาคท่ีสังกดัจงัหวดันั้น และต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่
ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล กฎหมายวา่ดว้ยสุขาภิบาลและกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา 
                    (15) นายอ าเภอ ส าหรับต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่
ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล และต าแหน่งก านนั ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ า
ต าบล สารวตัรก านนั และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
                    (16) ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั พนกังานเทศบาล พนกังานสุขาภิบาล พนกังานส่วนต าบล และพนกังานเมืองพทัยา 
                    (17) ผูว้า่การ ผูอ้  านวยการ หรือผูบ้ริหารสูงสุดท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนของรัฐวิสาหกิจองคก์าร
ของรัฐ หรือองคก์ารมหาชน ส าหรับต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานในหน่วยงานนั้น 
                    มาตรา 7  พระราชกฤษฎีกาก าหนดเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีออกตามบทนิยามค าวา่"เจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ" ในมาตรา 4 ใหก้ าหนดผูมี้อ านาจออกบตัรประจ าตวัไวด้ว้ย 
                    มาตรา 8  บตัรประจ าตวัซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชไ้ดห้กปีนบัแต่วนัออกบตัร เวน้
แต่บตัรประจ าตวัส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีวาระการด ารงต าแหน่งนอ้ยกวา่หกปีใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ีผู ้
ถือบตัรครบวาระการด ารงต าแหน่ง และบตัรประจ าตวัส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญท่ี
ใชไ้ดใ้นวนัท่ีผูถื้อบตัรมีอายคุรบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ใหค้งใชไ้ดต้ลอดชีวิต 
 
 
 
 
 



                    มาตรา 9  ในกรณีท่ีบตัรประจ าตวัจะหมดอายุ ผูถื้อบตัรตอ้งขอมีบตัรภายในสามสิบวนั
ก่อนวนัท่ีบตัรนั้นหมดอาย ุ
                    ในกรณีท่ีบตัรหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูถื้อบตัรตอ้งขอมีบตัรใหม่ หรือขอ
เปล่ียนบตัร แลว้แต่กรณี ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีบตัรนั้นหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 
                    ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล หรือช่ือตวัและช่ือสกุล ผูถื้อบตัรตอ้งขอเปล่ียน
บตัรภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล หรือช่ือตวัและช่ือสกุล แลว้แต่
กรณี 
                    มาตรา 10  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไดรั้บบตัรประจ าตวัตามพระราชบญัญติัน้ีออกจาก
ราชการหรือพน้จากต าแหน่ง ใหเ้ป็นอนัหมดสิทธิท่ีจะใชบ้ตัรประจ าตวันั้นต่อไป 
                    ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรประจ าตวัไดเ้ล่ือนยศ เล่ือนชั้น เล่ือนระดบั เปล่ียนต าแหน่งหรือยา้ย
สังกดั ใหผู้น้ั้นขอบตัรประจ าตวัใหม่ตามยศ ชั้น ระดบั ต าแหน่ง หรือสังกดัใหม่นั้นภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัเล่ือนยศ เล่ือนชั้น เล่ือนระดบั เปล่ียนต าแหน่ง หรือยา้ยสังกดั 
                    มาตรา 11  ถา้ผูถื้อบตัรประจ าตวัส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญผูใ้ดไดรั้บ
โทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท
หรือความผดิลหุโทษหรือเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริตตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย หรือยนิยอมใหผู้อ่ื้น
น าบตัรประจ าตวันั้นไปใชใ้นทางทุจริตให้เป็นอนัหมดสิทธิท่ีจะใชบ้ตัรประจ าตวันั้นต่อไป 
                    มาตรา 12  ผูใ้ดมิไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญ ใชห้รือ
แสดงบตัรประจ าตวัวา่ตนเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญ ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงหา้ปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 
                    มาตรา 13  บรรดาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ บตัรประจ าตวัขา้ราชการการเมืองบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการกรุงเทพมหานคร บตัรประจ าตวัพนกังานเทศบาล บตัรประจ าตวัพนกังาน
สุขาภิบาล บตัรประจ าตวัพนกังานองคก์ารของรัฐ และบตัรประจ าตวัขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญท่ีได้
ออกก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัใหค้งใชไ้ดต่้อไปจนถึงวนัท่ีบตัรนั้นหมดอายุ 
                    มาตรา 14  บรรดากฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยบตัรประจ าตวัขา้ราชการ
พนกังานเทศบาล  
พนกังานสุขาภิบาล และพนกังานองคก์ารของรัฐท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ใหค้งใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ีจนกวา่จะมีการออก
กฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัน้ี 



                    มาตรา 15  ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจออก
กฎกระทรวง เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
                    กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน หลีกภยั 
          นายกรัฐมนตรี 
 
 
-------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติับตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ พนกังานเทศบาล พนกังานสุขาภิบาล และพนกังานองคก์ารของรัฐ พ.ศ. 2498 ใชบ้งัคบัมา
เป็นเวลานาน และมีบทบญัญติัท่ียงัไม่ครอบคลุมถึงการออกบตัรประจ าตวัของเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาง
ประเภท ท่ีไดมี้กฎหมายบญัญติัข้ึนมาในภายหลงั ประกอบกบัเป็นการสมควรใหมี้การออกบตัร
ประจ าตวัให้แก่ผูเ้กษียณอายุของราชการส่วนทอ้งถ่ินเพื่อใชแ้สดงตน  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติั
น้ี 
 


