พระราชบัญญัตบิ ัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าทีของรัฐ
พ.ศ. 2542
--------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที 23 เมษายน พ.ศ. 2542
เป็ นปี ที 54 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล พนักงานสุ ขาภิบาล และพนักงานองค์การของรัฐ
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข8 นึ ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี8
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน8 ีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัติบตั รประจําตัวเจ้าหน้าทีของ
รัฐ พ.ศ. 2542"
(1)

มาตรา 2 พระราชบัญญัติน8 ีให้ใช้บงั คับตั8งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติบตั รประจําตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุ ขาภิบาล และ
พนักงานองค์การของรัฐ พ.ศ. 2498
(2) พระราชบัญญัติบตั รประจําตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุ ขาภิบาล และ
พนักงานองค์การของรัฐ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2498
(3) พระราชบัญญัติบตั รประจําตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุ ขาภิบาล และ
พนักงานองค์การของรัฐ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2530
(4) พระราชบัญญัติบตั รประจําตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุ ขาภิบาล และ
พนักงานองค์การของรัฐ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2535
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน8 ี
"เจ้าหน้าทีของรัฐ" หมายความว่า
(1) ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง

(2) ข้าราชการกรุ งเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุ งเทพ
มหานคร
(3) ข้าราชการครู ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
(4) ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจ
(5) ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
(6) ข้าราชการฝ่ ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
(7) ข้าราชการฝ่ ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา
(8) ข้าราชการฝ่ ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายอัยการ
(9) ข้าราชการพลเรื อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(10) ข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนใน
มหาวิทยาลัย
(11) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
(12) สมาชิกสภาท้องถินและหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยสุ ขาภิบาล กฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการเมืองพัทยา
(13) ข้าราชการหรื อพนักงานองค์การบริ หารส่ วนท้องถิน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยสุ ขาภิบาล กฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการเมืองพัทยา
(14) กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
(15) เจ้าหน้าทีหรื อพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรื อองค์การมหาชนทีต8 งั ขึ8น
โดยพระราชบัญญัติหรื อพระราชกฤษฎีกา
(16) ข้าราชการ พนักงาน หรื อเจ้าหน้าทีอืนซึ งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็ นเจ้าหน้าที
ของรัฐตามพระราช-บัญญัติน8 ี
"เจ้าหน้าทีของรัฐผูร้ ับบําเหน็จบํานาญ" หมายความว่า เจ้าหน้าทีของรัฐซึ งออกจากราชการ
หรื อพ้นจากตําแหน่ งโดยมีสิทธิ ได้รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่ วนท้องถิน และกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราช-การกรุ งเทพมหานคร หรื อกฎหมาย
อืนใดอันเกียวกับบําเหน็จบํานาญของเจ้าหน้าทีของรัฐ
มาตรา 5 ให้เจ้าหน้าทีของรัฐมีบตั รประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าทีของรัฐ

เจ้าหน้าทีของรัฐผูร้ ับบําเหน็จบํานาญมีสิทธิ ขอมีบตั รประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าทีของรัฐ
ผูร้ ับบําเหน็จบํานาญได้ และให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดออกบัตรประจําตัวดังกล่าวให้
การขอมีบตั รประจําตัว การออกบัตรประจําตัว และลักษณะของบัตรประจําตัวให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 6 ให้บุคคลดังต่อไปนี8 เป็ นผูอ้ อกบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าทีของรัฐ
(1) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการการเมืองทุกตําแหน่ง นอกจากทีระบุให้บุคคลอืนเป็ นผูอ้ อกบัตร
(2) รัฐมนตรี เจ้าสังกัด สําหรับตําแหน่งปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรื อหัวหน้าส่ วนราชการ
ซึงดํารงตําแหน่ งเทียบเท่า ทีปรึ กษารัฐมนตรี เลขานุ การรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงผูช้ ่วยเลขานุ การ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง เลขานุ การรัฐมนตรี ว่าการทบวง และผูช้ ่วยเลขานุ การรัฐมนตรี ว่าการทบวง
(3) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมหรื อผูซ้  ึ งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม
มอบหมาย สําหรับตําแหน่งข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
(4) ปลัดกระทรวงหรื อปลัดทบวง สําหรับตําแหน่งอธิบดีหรื อหัวหน้าส่ วนราชการของ
ส่ วนราชการทีมีฐานะเป็ นกรม ในกระทรวงหรื อทบวง ตําแหน่งอืนทุกตําแหน่ งในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงหรื อสํานักงานปลัดทบวง และตําแหน่งผูว้ ่าการผูอ้ าํ นวยการ หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดที
เรี ยกชืออย่างอืนของรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐหรื อองค์การมหาชนทีอยูใ่ นสังกัดหรื อกํากับดูแลของ
กระทรวงหรื อทบวงนั8น
(5) อธิบดีหรื อหัวหน้าส่ วนราชการของส่ วนราชการทีมีฐานะเป็ นกรม สําหรับตําแหน่งอืน
ทุกตําแหน่งในกรมหรื อส่ วนราชการนั8น
(6) ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร สําหรับตําแหน่งข้าราชการกรุ งเทพมหานครระดับ 11
(7) ปลัดกรุ งเทพมหานคร สําหรับตําแหน่งข้าราชการกรุ งเทพมหานครตั8งแต่ระดับ 10 ลง
มา
(8) ประธานรัฐสภา สําหรับตําแหน่งประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ ายการเมืองในรัฐสภา
(9) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร สําหรับตําแหน่ งประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรรองประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร และข้าราชการรัฐสภาฝ่ ายการเมือง
ในสภาผูแ้ ทนราษฎร
(10) ประธานวุฒิสภา สําหรับตําแหน่งประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภาสมาชิก
วุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา และข้าราชการรัฐสภาฝ่ ายการเมืองในวุฒิสภา

(11) เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร สําหรับตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญในสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
(12) เลขาธิการวุฒิสภา สําหรับตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญในสํานักงานเลขาธิ การ
วุฒิสภา
(13) ประธานศาลฎีกา สําหรับตําแหน่งข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ าย
ตุลาการ
(14) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด สําหรับตําแหน่งทีตาํ กว่าผูว้ ่าราชการจังหวัดในราชการส่ วน
ภูมิภาคทีสังกัดจังหวัดนั8น และตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถินและหรื อผูบ้ ริ หารท้องถินตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยสุ ขาภิบาลและกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริ หารราชการเมืองพัทยา
(15) นายอําเภอ สําหรับตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถินและผูบ้ ริ หารท้องถินตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล และตําแหน่ งกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจํา
ตําบล สารวัตรกํานัน และผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
(16) ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรปกครองท้องถิน สําหรับตําแหน่งข้าราชการองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสุ ขาภิบาล พนักงานส่ วนตําบล และพนักงานเมืองพัทยา
(17) ผูว้ า่ การ ผูอ้ าํ นวยการ หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทีเรี ยกชืออย่างอืนของรัฐวิสาหกิจองค์การ
ของรัฐ หรื อองค์การมหาชน สําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าทีหรื อพนักงานในหน่วยงานนั8น
มาตรา 7 พระราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าทีของรัฐทีออกตามบทนิ ยามคําว่า"เจ้าหน้าที
ของรัฐ" ในมาตรา 4 ให้กาํ หนดผูม้ ีอาํ นาจออกบัตรประจําตัวไว้ดว้ ย
มาตรา 8 บัตรประจําตัวซึ งออกตามพระราชบัญญัติน8 ี ให้ใช้ได้หกปี นับแต่วนั ออกบัตร เว้น
แต่บตั รประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าทีของรัฐทีมีวาระการดํารงตําแหน่ งน้อยกว่าหกปี ให้ใช้ได้จนถึงวันทีผู ้
ถือบัตรครบวาระการดํารงตําแหน่ ง และบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าทีของรัฐผูร้ ับบําเหน็จบํานาญที
ใช้ได้ในวันทีผถู ้ ือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต

มาตรา 9 ในกรณี ทีบตั รประจําตัวจะหมดอายุ ผูถ้ ือบัตรต้องขอมีบตั รภายในสามสิ บวัน
ก่อนวันทีบตั รนั8นหมดอายุ
ในกรณี ทีบตั รหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ผูถ้ ือบัตรต้องขอมีบตั รใหม่ หรื อขอ
เปลียนบัตร แล้วแต่กรณี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีบตั รนั8นหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ด
ในกรณี ทีผถู ้ ือบัตรเปลียนชือตัว ชือสกุล หรื อชือตัวและชือสกุล ผูถ้ ือบัตรต้องขอเปลียน
บัตรภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับอนุ ญาตให้เปลียนชือตัว ชือสกุล หรื อชือตัวและชือสกุล แล้วแต่
กรณี
มาตรา 10 ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีของรัฐทีได้รับบัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัติน8 ีออกจาก
ราชการหรื อพ้นจากตําแหน่ง ให้เป็ นอันหมดสิ ทธิทีจะใช้บตั รประจําตัวนั8นต่อไป
ในกรณี ทีผถู ้ ือบัตรประจําตัวได้เลือนยศ เลือนชั8น เลือนระดับ เปลียนตําแหน่ งหรื อย้าย
สังกัด ให้ผนู ้ 8 นั ขอบัตรประจําตัวใหม่ตามยศ ชั8น ระดับ ตําแหน่ง หรื อสังกัดใหม่น8 นั ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั เลือนยศ เลือนชั8น เลือนระดับ เปลียนตําแหน่ ง หรื อย้ายสังกัด
มาตรา 11 ถ้าผูถ้ ือบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าทีของรัฐผูร้ ับบําเหน็จบํานาญผูใ้ ดได้รับ
โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาท
หรื อความผิดลหุ โทษหรื อเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรื อยินยอมให้ผอู ้ ืน
นําบัตรประจําตัวนั8นไปใช้ในทางทุจริ ตให้เป็ นอันหมดสิ ทธิทีจะใช้บตั รประจําตัวนั8นต่อไป
มาตรา 12 ผูใ้ ดมิได้เป็ นเจ้าหน้าทีของรัฐหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐผูร้ ับบําเหน็จบํานาญ ใช้หรื อ
แสดงบัตรประจําตัวว่าตนเป็ นเจ้าหน้าทีของรัฐหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐผูร้ ับบําเหน็จบํานาญ ต้องระวาง
โทษจําคุกตั8งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั8งแต่หนึงหมืนบาทถึงหนึงแสนบาท
มาตรา 13 บรรดาบัตรประจําตัวข้าราชการ บัตรประจําตัวข้าราชการการเมืองบัตร
ประจําตัวข้าราชการกรุ งเทพมหานคร บัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล บัตรประจําตัวพนักงาน
สุ ขาภิบาล บัตรประจําตัวพนักงานองค์การของรัฐ และบัตรประจําตัวข้าราชการบําเหน็จบํานาญทีได้
ออกก่อนวันทีพระราชบัญญัติน8 ี ใช้บงั คับให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันทีบตั รนั8นหมดอายุ
มาตรา 14 บรรดากฎกระทรวงทีออกตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวข้าราชการ
พนักงานเทศบาล
พนักงานสุ ขาภิบาล และพนักงานองค์การของรัฐทีใช้บงั คับอยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัติน8 ีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ให้คงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติน8 ีจนกว่าจะมีการออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน8 ี

มาตรา 15 ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัติน8 ี และให้มีอาํ นาจออก
กฎกระทรวง เพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน8 ี
กฎกระทรวงนั8น เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

-------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี8 คือ เนื องจากพระราชบัญญัติบตั รประจําตัว
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุ ขาภิบาล และพนักงานองค์การของรัฐ พ.ศ. 2498 ใช้บงั คับมา
เป็ นเวลานาน และมีบทบัญญัติทียงั ไม่ครอบคลุมถึงการออกบัตรประจําตัวของเจ้าหน้าทีของรัฐบาง
ประเภท ทีได้มีกฎหมายบัญญัติข8 นึ มาในภายหลัง ประกอบกับเป็ นการสมควรให้มีการออกบัตร
ประจําตัวให้แก่ผเู ้ กษียณอายุของราชการส่ วนท้องถินเพือใช้แสดงตน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี8

