
 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕  และมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
วาดวยหลักเกณฑการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้  

และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ 

 

 

ขอ ๔ ผูที่จะไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการค ามนุษย   พ .ศ .   ๒๕๕๑   จะตองมีคุณสมบั ติตามกฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติของผูที่จะไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

ขอ ๕ การย่ืนคําขอเพื่อแตงต้ังเปนพนักงานเจ าหนาที่ สํ าหรับผูมี ภูมิ ลํา เนาในเขต
กรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนคําขอที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
สําหรับผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดอื่นใหย่ืนคําขอที่สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบจังหวัด



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ที่ผูย่ืนคําขอมีภูมิลําเนาอยู  เวนแตผูซ่ึงเปนผูมีประสบการณทํางานเปนที่ประจักษ  ไมตองผานการอบรม  
แตตองผานการประเมินตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด   
โดยใหย่ืนคําขอที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย   

ในกรณีตามวรรคหนึ่งใหสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
หรือสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการแลวแตกรณี  ดําเนินการพิจารณาคําขอ  เมื่อพิจารณาเห็นวา  
ผูย่ืนคําขอมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ  ๔  ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย  แตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่  แตถาไมมีการแตงต้ังผูย่ืนคําขอเปนพนักงานเจาหนาที่   
ใหแจงเหตุผลที่ไมแตงต้ังนั้นใหผูย่ืนคําขอไดรับทราบ 

หมวด  ๒ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 

 

 

ขอ ๖ ใหพนักงาน เจ าหน าที่ ซ่ึ ง เปนพนักงานฝ ายปกครองหรือ ตํารวจชั้ นผู ใหญ 
หรือพนักงานเจ าหนาที่ ที่ ได รับการแต งต้ังย่ืนคําขอมีบั ตรประจํ าตัว  พรอมแนบรูปถ าย  ขนาด   
๒.๕  x  ๓.๐  เซนติเมตร  ถายคร่ึงตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม  แตงเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  
ซ่ึงถายไวไมเกินหกเดือนกอนวันย่ืนคําขอมีบัตร  จํานวน  ๒  รูป  ที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  หรือสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  แลวแตกรณี 

เมื่อสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  หรือสํานักงานสงเสริม
และสนับสนุนวิชาการไดรับคําขอมบีัตรแลว  ใหแนบหลักฐานการเปนพนักงานเจาหนาที่ของผูย่ืนคําขอนัน้  
เสนอตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เพื่อพิจารณาออกบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่   

การออกบัตรตามวรรคสอง  ตองจัดใหมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่คูฉบับติดรูปถายผูถือบัตร  
และเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย   

ขอ ๗ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่มีอายุสามป  นับแตวันที่ออกบัตร 
ขอ ๘ เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่จะหมดอายุ  ใหผู ถือบัตรขอมีบัตรใหมภายใน 

สามสิบวันกอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ 
เมื่ อบัตรเดิมสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผู ถื อบัตรขอมีบัตรใหม   

หรือขอเปลี่ยนบัตรแลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยนบัตร
ภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  แลวแตกรณี 

ใหนําความในขอ  ๖  มาใชบังคับกับการออกบัตรใหใหมในขอนี้โดยอนุโลม  และใหเจาหนาที่
ผูรับคําขอแนบบตัรเดิมของผูย่ืนคําขอประกอบในการขอออกบัตรใหมดวย  เวนแตเปนการย่ืนคําขอมีบัตรใหม  
หรือกรณีบัตรเดิมสูญหาย  ซ่ึงในกรณีนี้ใหแนบหลักฐานการแจงความวาบัตรเดิมสูญหาย 

ขอ ๙ ผูใดพนสภาพจากการเปนพนักงานเจาหนาที่  ใหคืนบัตรประจําตัวที่สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  หรือสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  
แลวแตกรณี   

ขอ ๑๐ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบ  พม.๑  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๑๑ คําขอมีบัตรตามขอ  ๖  ใหเปนไปตามแบบ  พม.๒  ทายระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อิสสระ  สมชัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



 
 

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่
ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

                                                                                (ดานหนา) 

 
                    

 

                                      ๕.๔ ซ.ม. 

 

 

  

          ๘.๔ ซ.ม.                  

                                                                                              

                                                         (ดานหลัง) 

 

 

      ๕.๔ ซ.ม. 

 

 
                    

     ๘.๔ ซ.ม.      

 
หมายเหตุ  ๑.  ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประทับที่มุมลางดานขวาของรูป 
                 ๒.  พื้นบัตรใหเปนสีขาว 
 
 

 

 
 
 

ตราครุฑ  

 
 
 
 

 

ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

เลขที่................................./........................................... 
วันที่ออกบัตร................................................................ 
วันที่บัตรหมดอายุ......................................................... 

                                     บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 
                                     เลขประจําตัวประชาชน..................................... 
                                          ช่ือ................................................................ 

 
 
 

                                              ................................................................      
 

                            (...............................................................) 
  

.................................             ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
         ลายมือชื่อ                                                ความม่ันคงของมนุษย   

 
 
 
 

                          ผูออกบัตร   

 
 

 
 
 
 

 

รูปถายขนาด 

๒.๕x๓.๐ ซ.ม. 

              แบบ พม. ๑ 



 

 

คําขอมีบตัรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่
ตามพระราชบัญญัติปองกนัและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
                                                                                               เขียนท่ี............................................................ 

         ...................................................................... 
วันท่ี...................เดือน.......................................พ.ศ....................... 

 ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว .......................................................................อายุ..........................ป 
บัตรประจําตวัประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรฐั  เลขที่....................................................................... 
หนวยงาน.......................................................................................วันหมดอายุ...................................................... 
อาชีพ.........................................................................อยูบานเลขที่...............................................หมูท่ี.................. 
ถนน...................................................................แขวง/ตําบล.................................................................................. 
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย........................ 
โทรศัพท..........................................................ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามคําส่ังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
ท่ี............../.............  ลงวันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ. ................ /   เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ช้ันผูใหญ  ขอยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   เพ่ือขอมีบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติดังกลาว  เนื่องจาก    
   ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ี     
   เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  
   บัตรหมดอายุ   
   บัตรสูญหาย    
   บัตรถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ    
   เปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือสกุล   
ท้ังนี้ไดแนบหลักฐานตอไปนี้มาพรอมกับคาํขอดวยแลว 
      บัตรเดิม   
   ใบแจงความ    
   หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  หรือช่ือตัวและช่ือสกุล   
   รูปถาย ขนาด  ๒.๕x๓.๐  เซนติเมตร  จํานวน  ๒  รูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (ลงช่ือ)...........................................................ผูยื่นคําขอ 
                                                                     (                                                          ) 
     

              แบบ พม. ๒ 



 

 

(ดานหลัง) 

 

หมายเหตุ :    ๑.   บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่มีอายุสามปนับแตวันที่ออกบัตร 
                      ๒.  เม่ือบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่จะหมดอายุ  ใหผูถือบัตรขอมีบัตรประจําตัวภายในสามสิบวนักอนวันที่
บัตรนั้นหมดอายุ 
                      ๓.  เม่ือบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม  หรือขอเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี  
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 
                     ๔.  ในกรณีท่ีผูถือบัตรเปลีย่นช่ือตัว ช่ือสกุล  หรือช่ือตัวและช่ือสกุล  ใหผูถือบัตรขอเปลีย่นบัตรภายในสามสิบวนั
นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  หรือช่ือตัวและช่ือสกุล  แลวแตกรณี 
                     ๕.  การเปลี่ยนบัตรตองแนบบัตรเดิมของผูยื่นคําขอประกอบในการขอออกบัตรใหมดวย เวนแตเปนการยื่นคําขอมี
บัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหาย ซึ่งในกรณีนี้ใหแนบหลักฐานการแจงความวา บัตรเดิมสูญหาย 

๖.  ผูซึ่งพนสภาพจากการเปนพนักงานเจาหนาที่ ใหคืนบัตรที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย หรือสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  แลวแตกรณ ี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


