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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ ของรั ฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้ งพนักงานเจา หนาที่และกํา หนดแบบบัตรประจําตัวพนัก งานเจาหนา ที่
ตามพระราชบัญญัติปอ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้
และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
หลักเกณฑการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๔ ผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ป อ งกั น และปราบปรามการค า มนุ ษ ย พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามกฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติของผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๕ การยื่ น คํ า ขอเพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น พนั ก งานเจ า หน า ที่ สํ า หรั บ ผู มี ภู มิ ลํ า เนาในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
สําหรับผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอที่สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบจังหวัด
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ที่ผูยื่นคําขอมีภูมิลําเนาอยู เวนแตผูซึ่งเปนผูมีประสบการณทํางานเปนที่ประจักษ ไมตองผานการอบรม
แตตองผานการประเมินตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด
โดยใหยื่นคําขอที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ในกรณีตามวรรคหนึ่งใหสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
หรือสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการแลวแตกรณี ดําเนินการพิจารณาคําขอ เมื่อพิจารณาเห็นวา
ผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๔ ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย แตงตั้งเปน พนักงานเจาหนาที่ แตถ าไมมีการแตงตั้งผูยื่น คําขอเปน พนักงานเจาหนา ที่
ใหแจงเหตุผลที่ไมแตงตั้งนั้นใหผูยื่นคําขอไดรับทราบ
หมวด ๒
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๖ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง เป น พนั ก งานฝ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจชั้ น ผู ใ หญ
หรื อ พนั กงานเจ าหน าที่ ที่ ไ ด รั บการแต งตั้ ง ยื่ น คํ า ขอมี บั ตรประจํ า ตั ว พร อ มแนบรู ป ถ า ย ขนาด
๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
ซึ่งถายไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอมีบัตร จํานวน ๒ รูป ที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ แลวแตกรณี
เมื่อสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือสํานักงานสงเสริม
และสนับสนุนวิชาการไดรับคําขอมีบัตรแลว ใหแนบหลักฐานการเปนพนักงานเจาหนาที่ของผูยื่นคําขอนัน้
เสนอตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อพิจารณาออกบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่
การออกบัตรตามวรรคสอง ตองจัดใหมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่คูฉบับติดรูปถายผูถือบัตร
และเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ขอ ๗ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่มีอายุสามป นับแตวันที่ออกบัตร
ขอ ๘ เมื่ อบั ตรประจํ าตั วพนั กงานเจ าหน าที่ จะหมดอายุ ให ผู ถื อบั ตรขอมี บั ตรใหม ภายใน
สามสิบวันกอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
เมื่ อ บั ต รเดิ ม สู ญหาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ดในสาระสํ า คั ญ ให ผู ถื อบั ตรขอมี บั ตรใหม
หรือขอเปลี่ยนบัตรแลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
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ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยนบัตร
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี
ใหนําความในขอ ๖ มาใชบังคับกับการออกบัตรใหใหมในขอนี้โดยอนุโลม และใหเจาหนาที่
ผูรับคําขอแนบบัตรเดิมของผูยื่นคําขอประกอบในการขอออกบัตรใหมดวย เวนแตเปนการยื่นคําขอมีบัตรใหม
หรือกรณีบัตรเดิมสูญหาย ซึ่งในกรณีนี้ใหแนบหลักฐานการแจงความวาบัตรเดิมสูญหาย
ขอ ๙ ผูใ ดพน สภาพจากการเปน พนัก งานเจ าหน าที่ ใหคื น บัต รประจํ าตัว ที่สํ านัก งาน
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
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

แบบ พม. ๑
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติปอ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
--------------------(ดานหนา)
ตราครุฑ

๕.๔ ซ.ม.

ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
เลขที่................................./...........................................
วันที่ออกบัตร................................................................
วันที่บัตรหมดอายุ.........................................................

๘.๔ ซ.ม.

(ดานหลัง)

รูปถายขนาด
๒.๕x๓.๐ ซ.ม.

๕.๔ ซ.ม.

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
เลขประจําตัวประชาชน.....................................
ชื่อ................................................................
................................................................
(...............................................................)

.................................
ลายมือชื่อ

ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
ผูออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.
หมายเหตุ ๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประทับที่มุมลางดานขวาของรูป
๒. พื้นบัตรใหเปนสีขาว

แบบ พม. ๒
คําขอมีบตั รประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติปอ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
เขียนที่............................................................
......................................................................
วันที่...................เดือน.......................................พ.ศ.......................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว .......................................................................อายุ..........................ป
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่.......................................................................
หนวยงาน.......................................................................................วันหมดอายุ......................................................
อาชีพ.........................................................................อยูบานเลขที่...............................................หมูที่..................
ถนน...................................................................แขวง/ตําบล..................................................................................
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย........................
โทรศัพท..........................................................ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามคําสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ที่............../............. ลงวันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ................ / เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญ ขอยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อขอมีบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติดังกลาว เนื่องจาก
ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่
เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
บัตรหมดอายุ
บัตรสูญหาย
บัตรถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
ทั้งนี้ไดแนบหลักฐานตอไปนี้มาพรอมกับคําขอดวยแลว
บัตรเดิม
ใบแจงความ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
รูปถาย ขนาด ๒.๕x๓.๐ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป
(ลงชื่อ)...........................................................ผูยื่นคําขอ
(
)

(ดานหลัง)
หมายเหตุ : ๑. บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่มีอายุสามปนับแตวันที่ออกบัตร
๒. เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่จะหมดอายุ ใหผูถือบัตรขอมีบัตรประจําตัวภายในสามสิบวันกอนวันที่
บัตรนั้นหมดอายุ
๓. เมื่อบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม หรือขอเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
๔. ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลีย่ นชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ใหผูถือบัตรขอเปลีย่ นบัตรภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี
๕. การเปลี่ยนบัตรตองแนบบัตรเดิมของผูยื่นคําขอประกอบในการขอออกบัตรใหมดวย เวนแตเปนการยื่นคําขอมี
บัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหาย ซึ่งในกรณีนี้ใหแนบหลักฐานการแจงความวา บัตรเดิมสูญหาย
๖. ผูซึ่ งพ นสภาพจากการเป น พนั ก งานเจ า หน า ที่ ให คื น บัต รที่ สํานั กงานเลขานุ การคณะกรรมการป องกั นและ
ปราบปรามการคามนุษย หรือสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ แลวแตกรณี

