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พระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ. 2542
-------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542
เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง กฎหมายว า ด ว ยบั ต รประจํ า ตั ว ข า ราชการ พนั ก งานเทศบาล พนั ก งาน
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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498
(3) พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานองคการของ
รัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530
(4) พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานองคการของ
รัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา
(1) ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
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(2) ขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
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(3) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
(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 า ราชการหรื อ พนั กงานองค การบริ หารส วนท อ งถิ่ น ตามกฎหมายว า ด วยองค การบริ หารส ว น
จังหวัด กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
(14) กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน
(15) เจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา
(16) ขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาที่อื่น ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราช
บัญญัตินี้
“เจ าหน าที่ ข องรั ฐผู รั บบํา เหน็ จ บํา นาญ” หมายความว า เจ า หน าที่ ของรั ฐซึ่ ง ออกจากราชการหรื อ พ นจาก
ตําแหนงโดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น และกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหา
นคร หรือกฎหมายอื่นใดอันเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา 5 ใหเจาหนาที่ของรัฐมีบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
เจาหนาที่ของรั ฐผูรับ บําเหน็ จบํานาญ มีสิทธิขอมีบั ตรประจําตัวสําหรับ เจ า หนาที่ของรั ฐผูรับบําเหน็ จบํานาญ
ได และใหสวนราชการเจาสังกัดออกบัตรประจําตัวดังกลาวให
การขอมีบัตรประจําตัว การออกบัตรประจําตัว และลักษณะของบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธี
การ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 6 ใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูออกบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
(1) นายกรั ฐมนตรี สําหรั บตํา แหน งข าราชการการเมื องตามกฎหมายวาด วยระเบี ยบข าราชการการเมื องทุ ก
ตําแหนง นอกจากที่ระบุใหบุคคลอื่นเปนผูออกบัตร
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(2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบ
เทา ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง
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(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย สําหรับตําแหนงขา
ราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
(4) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง สําหรับตําแหนงอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปน
กรม ในกระทรวงหรือทบวง ตําแหนงอื่นทุกตําแหนงในสํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานปลัดทบวงและตําแหนงผูวาการผู
อํานวยการ หรือผูบริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐหรือองคการมหาชน ที่อยูในสังกัดหรือกํากับดูแล
ของกระทรวงหรือทบวงนั้น
(5) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม สําหรับตําแหนงอื่นทุกตําแหนงในกรม
หรือสวนราชการนั้น
(6) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครระดับ 11
(7) ปลัดกรุงเทพมหานคร สําหรับตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครตั้งแตระดับ 10 ลงมา
(8) ประธานรัฐสภา สําหรับตําแหนงประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองใน
รัฐสภา
(9) ประธานสภาผู แทนราษฎร สํา หรั บ ตํา แหน งประธานสภาผู แทนราษฎร รองประธานสภาผู แทน
ราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองในสภาผูแทนราษฎร
(10) ประธานวุ ฒิ สภา สํา หรั บ ตํา แหน ง ประธานวุ ฒิ ส ภา รองประธานวุ ฒิ ส ภา สมาชิ กวุ ฒิ ส ภาเลขาธิ การ
วุฒิสภา และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองในวุฒิสภา
(11) เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สําหรับตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญในสํานั ก งานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร
(12) เลขาธิการวุฒิสภา สําหรับตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(13) ประธานศาลฎีกา สําหรับตําแหนงขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
(14) ผู ว า ราชการจั งหวั ด สําหรั บตํา แหน งที่ ต่ํา กว าผู ว า ราชการจั งหวั ดในราชการส ว นภู มิ ภาคที่ สั งกั ดจั งหวั ด
นั้น และตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นและหรือผูบริหารทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด
กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาลและกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
(15) นายอําเภอ สําหรับตําแหน งสมาชิกสภาท องถิ่ นและผู บ ริหารท องถิ่ น ตามกฎหมายวาด วยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวย
ผูใหญบาน
(16) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองทองถิ่น สําหรับตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานเมืองพัทยา
(17) ผู วาการ ผู อํานวยการ หรือผู บริ หารสู งสุดที่ เรี ยกชื่ ออย างอื่ นของรั ฐวิสาหกิ จองค การของรัฐ หรือองค ก าร
มหาชน สําหรับตําแหนงเจาหนาที่หรือพนักงานในหนวยงานนั้น
มาตรา 7 พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่ของรัฐที่ออกตามบทนิยามคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ”
ในมาตรา 4 ใหกําหนดผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวไวดวย
มาตรา 8 บัตรประจําตัวซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใ ชไดหกปนับแตวันออกบัตร เวนแตบัตรประจําตัว
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐที่มวี าระการดํารงตําแหนงนอยกวาหกป ใหใชไดจนถึงวันที่ผูถือบัตรครบวาระการดํารงตําแหนง และบัตร
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ประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญที่ใชไดในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบรู ณ ใหคง
ใชไดตลอดชีวิต
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มาตรา 9 ในกรณีที่บัตรประจําตัวจะหมดอายุ ผูถือบัตรตองขอมีบัตรภายในสามสิ บวันกอนวันที่บตั รนั้นหมด
อายุ ในกรณีที่บัตรหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูถือบัตรตองขอมีบัตรใหม หรือขอเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ผูถือบัตรตองขอเปลี่ยนบัตรภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี
มาตรา 10 ในกรณีท่ีเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับบัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัติน้ี ออกจากราชการหรือพนจาก
ตําแหนง ใหเปนอันหมดสิทธิที่จะใชบัตรประจําตัวนั้นตอไป ในกรณีที่ผูถือบัตรประจําตัวไดเลื่อนยศ
เลื่อ นชั้น เลื่อ นระดับ เปลี่ย นตําแหน ง หรือย า ยสั งกัด ใหผูนั้นขอบั ต รประจํ า ตัว ใหม ต ามยศ ชั้น ระดับ ตําแหน ง หรือ สั งกัด ใหม
นั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันเลื่อนยศ เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนง หรือยายสังกัด
มาตรา 11 ถาผูถือ บั ตรประจําตั ว สํ า หรับ เจ า หนาที่ ของรัฐผู รับ บํ า เหน็จบํ า นาญผูใ ด ไดรั บ โทษจํา คุ ก โดยคํ า
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเปนบุคคลลมละลาย
ทุจริตตามกฎหมายวาดวยลมละลาย หรือยินยอมใหผูอื่นนําบัตรประจําตัวนั้นไปใชในทางทุจริต
ใหเปนอันหมดสิทธิที่จะใชบัตรประจําตัวนั้นตอไป
มาตรา 12 ผูใดมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ใชหรือแสดงบัตรประจําตัว
วาตนเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 13 บรรดาบัตรประจําตัวขาราชการ บัตรประจําตัวขาราชการการเมือง บัตรประจําตัวขาราชการกรุงเทพ
มหานคร บัตรประจําตัว พนักงานเทศบาล บัตรประจําตัว พนักงานสุ ขาภิบ าล บัตรประจําตัว พนักงานองค การของรัฐ และบัตร
ประจําตัวขาราชการบําเหน็จบํานาญ ที่ไดออกกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
มาตรา 14 บรรดากฎกระทรวงที่ อ อกตามกฎหมายว า ด ว ยบั ต รประจํ า ตั ว ข า ราชการ พนั ก งาน
เทศบาล พนั ก งานสุ ข าภิ บ าล และพนั ก งานองค ก ารของรั ฐ ที่ ใ ช บั ง คั บ อยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ
นี้
มาตรา 15 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย

พระราชบัญญัติ

นายกรัฐมนตรี
[1]

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 34 ก วันที่ 4 พฤษภาคม 2542
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