
พระราชบัญญัต ิ
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

พ.ศ. 2542 
  

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

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

  

เปนปที ่54  ในรัชกาลปจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 
  

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวขาราชการ   พนักงานเทศบาล  พนักงาน
สุขาภิบาล และพนักงานองคการของรัฐ 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว     โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี้ 

  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้      เรียกวา       “พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 
2542” 

  

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้    ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน 

ไป [1] 

  

มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวขาราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานสุขาภิบาล   และพนักงานองคการของ

รัฐ พ.ศ. 2498 
(2) พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวขาราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานสุขาภิบาล   และพนักงานองคการของ

รัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2498 
(3) พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวขาราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานสุขาภิบาล   และพนักงานองคการของ

รัฐ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2530 
(4) พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวขาราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานสุขาภิบาล   และพนักงานองคการของ

รัฐ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2535 
  

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  

“เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา 
(1) ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 
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(2) ขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
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(3) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการคร ู
(4) ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ 
(5) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 
(6) ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
(7) ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 
(8) ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 
(9) ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(10) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยา 
ลัย 

(11) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
(12) สมาชิกสภาทองถิ่นและหรือผูบริหารทองถิ่น  ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 

กฎหมายวาดวยเทศบาล   กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล   กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

(13) ข าราชการหรือพนั กงานองค การบริ หารส วนทองถิ่ น   ตามกฎหมายว าด วยองค การบริ หารส วน
จังหวัด  กฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

(14) กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน 
(15) เจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชนที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือ

พระราชกฤษฎีกา 
(16) ขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาที่อื่น    ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราช

บัญญัตินี้ 
  

“เจาหนาที่ของรัฐผู รับบาํเหน็จบาํนาญ”  หมายความวา  เจาหนาที่ของรัฐซึ่ งออกจากราชการหรือพนจาก
ตําแหนงโดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ  กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  และกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหา
นคร  หรือกฎหมายอื่นใดอันเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญของเจาหนาที่ของรัฐ 

  

มาตรา 5  ใหเจาหนาที่ของรัฐมีบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ 
  

เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ มีสิทธิขอมีบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ
ได  และใหสวนราชการเจาสังกัดออกบัตรประจําตัวดังกลาวให 

  

การขอมีบัตรประจําตัว  การออกบัตรประจําตัว  และลักษณะของบัตรประจําตัว  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธี
การ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 6  ใหบุคคลดังตอไปน้ี  เปนผูออกบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ 
(1) นายกรัฐมนตรี   สําหรับตําแหนงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองทุก

ตําแหนง  นอกจากที่ระบุใหบุคคลอื่นเปนผูออกบัตร 
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(2) รัฐมนตรีเจาสังกัด  สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบ
เทา ท่ีปรึกษารัฐมนตร ีเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
เลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง 
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(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย   สําหรับตําแหนงขา
ราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 

(4) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง  สําหรับตําแหนงอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปน
กรม ในกระทรวงหรือทบวง   ตําแหนงอื่นทุกตําแหนงในสํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานปลัดทบวงและตําแหนงผูวาการผู
อํานวยการ  หรือผูบริหารสูงสุดที่เรียกช่ืออยางอื่นของรัฐวิสาหกิจ  องคการของรัฐหรือองคการมหาชน ที่อยูในสงักัดหรือกาํกบัดูแล
ของกระทรวงหรือทบวงนั้น 

(5) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม      สําหรับตําแหนงอื่นทุกตําแหนงในกรม
หรือสวนราชการนั้น 

(6) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  สําหรับตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครระดับ 11 
(7) ปลัดกรุงเทพมหานคร  สําหรับตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครตั้งแตระดับ 10 ลงมา 
(8) ประธานรัฐสภา   สําหรับตําแหนงประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองใน

รัฐสภา 
(9) ประธานสภาผู แทนราษฎร   สําหรับตําแหน งประธานสภาผู แทนราษฎร  รองประธานสภาผู แทน

ราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองในสภาผูแทนราษฎร 
(10) ประธานวุฒิสภา     สําหรับตําแหนงประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา  สมาชิกวุฒิสภาเลขาธิการ

วุฒิสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองในวุฒิสภา 
(11) เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร     สําหรับตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน

ราษฎร 
(12) เลขาธิการวุฒิสภา  สําหรับตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(13) ประธานศาลฎีกา    สําหรับตําแหนงขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
(14) ผูวาราชการจังหวัด  สําหรับตําแหนงที่ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัดในราชการสวนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด

นั้น  และตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นและหรือผูบริหารทองถิ่น  ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 
กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาลและกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

(15) นายอําเภอ   สาํหรับตาํแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล    และตําแหนงกํานัน  ผูใหญบาน  แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  และผูชวย 
ผูใหญบาน 

(16) ผูบริหารสงูสดุขององคกรปกครองทองถิ่น  สําหรับตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานเมืองพัทยา 

(17) ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือผูบริหารสูงสุดที่เรียกช่ืออยางอื่นของรัฐวิสาหกิจองคการของรัฐ  หรือองคการ
มหาชน  สําหรับตําแหนงเจาหนาที่หรือพนักงานในหนวยงานนั้น 

  

มาตรา 7  พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่ของรัฐท่ีออกตามบทนิยามคําวา  “เจาหนาที่ของรัฐ” 
ในมาตรา 4   ใหกําหนดผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวไวดวย 

  

มาตรา 8  บัตรประจําตัวซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้   ใหใชไดหกปนับแตวันออกบัตร  เวนแตบัตรประจําตัว
สาํหรบัเจาหนาที่ของรัฐที่มวีาระการดํารงตาํแหนงนอยกวาหกป  ใหใชไดจนถึงวันที่ผูถือบัตรครบวาระการดํารงตําแหนง  และบัตร
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ประจาํตัวสําหรบัเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหนจ็บํานาญที่ใชไดในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบรูณ  ใหคง
ใชไดตลอดชีวิต 
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มาตรา 9  ในกรณีที่บัตรประจําตัวจะหมดอายุ  ผูถือบัตรตองขอมีบัตรภายในสามสิบวันกอนวันท่ีบตัรนั้นหมด
อายุ   ในกรณีที่บัตรหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูถือบัตรตองขอมีบัตรใหม หรือขอเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี  ภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีบัตรนั้นหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด   ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว 
ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  ผูถือบัตรตองขอเปล่ียนบัตรภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปล่ียนชื่อตัว  
ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี 

  

มาตรา 10  ในกรณทีี่เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับบตัรประจําตัวตามพระราชบัญญัตินี้  ออกจากราชการหรือพนจาก
ตําแหนง  ใหเปนอันหมดสิทธิที่จะใชบัตรประจําตัวนั้นตอไป   ในกรณีที่ผูถือบัตรประจําตัวไดเลื่อนยศ 
เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนงหรือยายสังกัด  ใหผูนั้นขอบัตรประจําตัวใหมตามยศ ชั้น ระดับ ตําแหนง หรือสังกัดใหม
นั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันเล่ือนยศ เล่ือนชั้น เล่ือนระดับ เปลี่ยนตําแหนง หรือยายสังกัด 

  

มาตรา 11  ถาผูถือบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญผูใด ไดรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก   เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  หรือเปนบุคคลลมละลาย
ทุจริตตามกฎหมายวาดวยลมละลาย    หรือยินยอมใหผูอื่นนําบัตรประจําตัวนั้นไปใชในทางทุจริต 
ใหเปนอันหมดสิทธิที่จะใชบัตรประจําตัวนั้นตอไป 

  

มาตรา 12  ผูใดมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหนจ็บํานาญ  ใชหรือแสดงบัตรประจําตัว
วาตนเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

  

มาตรา 13  บรรดาบัตรประจําตัวขาราชการ บัตรประจําตัวขาราชการการเมือง บัตรประจําตัวขาราชการกรุงเทพ
มหานคร  บัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล  บัตรประจําตัวพนักงานสุขาภิบาล  บัตรประจําตัวพนักงานองคการของรัฐ และบัตร
ประจําตัวขาราชการบําเหน็จบํานาญ  ท่ีไดออกกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคงใชไดตอไปจนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอายุ 

  

มาตรา  14  บรรดากฎกระทรวงที่ ออกตามกฎหมายว าด วยบัตรประจํ าตั วข า ราชการ    พนักงาน
เทศบาล  พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานองคการของรัฐ  ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา     ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้      จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

  

มาตรา 15  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
  
  
  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 
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นายกรัฐมนตรี 
 

[1]
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เลม 116  ตอนที่ 34 ก  วันที่ 4 พฤษภาคม 2542
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