
 หนา   ๓๘  
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยการกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๓๐  วรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  
พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงออกระเบียบไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  วาดวย
การกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ. ๒๕๔๖  พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่มีสี   ขนาดและลักษณะ   ตามแบบ   พม .  ๑   
ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๔ ใหผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัว  ตามแบบ   
พม. ๒  ทายระเบียบนี้  พรอมแนบรูปถายขนาด  ๒.๕ x ๓  เซนติเมตร  ถายครึ่งตัว  หนาตรง  ไมสวม
หมวกและแวนตาดํา  ซึ่งถายไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอ  กรณีผูยื่นคําขอเปนเจาหนาที่ของรัฐ   
ใหแตงเครื่องแบบ  ถาประกอบอาชีพอื่น  ใหแตงกายสุภาพ  จํานวนสองรูป 

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งรับราชการหรือมีถิ่นที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ในจังหวัดอื่น  ใหย่ืนที่สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอใหแนบหลักฐานการเปนพนักงานเจาหนาที่ของผู ย่ืนคําขอนั้น   
เสนอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  หรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  
เพ่ือพิจารณาออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหโดยเร็ว 

การออกบัตรตามวรรคสาม  ตองจัดใหมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่คูฉบับติดรูปถายผูถือ
บัตร  และเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  แลวแตกรณี 

 
 



 หนา   ๓๙  
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 

 

ขอ ๕ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่มีอายุสามป  นับแตวันที่ออกบัตร 
ขอ ๖ เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่จะหมดอายุ  ใหผูถือบัตรขอมีบัตรภายใน 

สามสิบวัน  กอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ 
เมื่อบัตรเดิมสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม  หรือ 

ขอเปลี่ยนบัตร  แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 
ในกรณีท่ีผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยนบัตร

ภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 
แลวแตกรณี 

ใหนําความในขอ  ๔  มาใชบังคับกับการออกบัตรใหใหมในขอนี้โดยอนุโลม  และใหเจาหนาที่ 
ผูรับคําขอแนบบัตรเดิมของผูย่ืนคําขอประกอบในการขอออกบัตรใหมดวย  เวนแตเปนการยื่นคําขอ 
มีบัตรใหม  กรณีบัตรเดิมสูญหาย  ซึ่งในกรณีนี้  ใหแนบหลักฐานการแจงความวาบัตรเดิมสูญหาย 

ขอ ๗ ผูใดพนสภาพจากการเปนพนักงานเจาหนาที่  ใหคืนบัตรประจําตัวท่ีสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูรักษาการตาม
ระเบียบนี้  และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

สรอรรถ  กลิน่ประทุม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



 
แบบ  พม. ๑ 

 
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

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

                     (ดานหนา) 
 

 
                                
           
                           ๕.๕ ซ.ม. 
 
 
 

 

                         ๘.๔ ซ.ม. 

                               (ดานหลัง)                        
      

 
 
 
 
                          ๕.๕ ซ.ม. 
 
 
 

                             
                            

                           ๘.๔  ซ.ม. 
                                                   

หมายเหต ุ ๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย หรือตราของจงัหวัดประทบัที่มมุ      
                        ลางดานขวาของรูป     
                  ๒. พื้นบัตรใหเปนสีขาว 

ตราครุฑ 
 

ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 

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

 

                 
                                บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่
                              เลขประจําตัวประชาชน........................... 
                                    ช่ือ..........................................….. 

...…........………                 …………......……......…........ 
  ลายมือช่ือผูถือ                 (…………………………..…….)           
                                ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
        ความมั่นคงของมนุษย /ผูวาราชการจังหวัด…………………    
                                                        ผูออกบัตร                    

 
รูปถายขนาด 
๒.๕x๓ ซ.ม 



แบบ  พม.  ๒ 
คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 

ตามพระราชบญัญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 

                           เขียนที่..................................................... 
                     ................................................................ 

                                                                              วันที่........... เดือน.....................................พ.ศ. .................. 
  ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว .............................................................................อายุ...............ป 
บัตรประจําตัวประชาชนหรอืบัตรประจําตวัเจาหนาที่ของรัฐ  เลขที่................................................................. 
อาชีพ...........................................................อยูบานเลขที่.......................................หมูที่.................................... 
ถนน......................................................................แขวง/ตําบล.......................................................................... 
เขต/อําเภอ............................................ จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย............................ 
โทรศัพท....................................................  ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย  ที่ ................/....................  ลงวันที่................เดือน..........................พ.ศ. .............ขอยื่นคําขอตอ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย/ผูวาราชการจังหวดั.............................................. 
เพื่อขอมีบัตรประจําตัวพนกังานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติดังกลาว   เนื่องจาก           ไดรับการแตงตั้งเปน 
พนักงานเจาหนาที่           บัตรหมดอายุ          บัตรสูญหาย            บัตรถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ                      
       เปลี่ยนชื่อตัว   ช่ือสกุลหรือช่ือตัวและชือ่สกุล   ซ่ึงไดแนบ           บตัรเดิม           ใบแจงความ               
     หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ช่ือสกุล  หรือช่ือตัวและชื่อสกุล  พรอมรูปถายของขาพเจา  ขนาด  ๒.๕X ๓  
เซนติเมตร  จํานวน  ๒  รูป  มากับคําขอนีด้วยแลว 
 
      (ลงชื่อ).......................................................ผูยื่นคําขอ 
 
หมายเหต ุ:      ๑.  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่มีอายุสามปนับแตวันที่ออกบัตร 
 ๒.  เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่จะหมดอายุ  ใหผูถือบัตรขอมีบัตรประจําตัวภายในสามสิบวันกอน
วันที่บัตรนั้นหมดอายุ 
 ๓.  เมื่อบัตรเดิมสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม  หรือขอเปลี่ยนบัตร  
แลวแตกรณ ี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 
 ๔.  ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  หรือช่ือตัวและชื่อสกุล  ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยนบัตรภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  หรือช่ือตัวและชื่อสกุล  แลวแตกรณี 
 ๕.  การเปลี่ยนบัตรตองแนบบัตรเดิมของผูยื่นคําขอประกอบในการขอออกบัตรใหมดวย  เวนแตเปนการยื่น
คําขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหาย  ซึ่งในกรณีนี้ใหแนบหลักฐานการแจงความวาบัตรเดิมสูญหาย 
 ๖.  ผูซึ่งพนสภาพจากการเปนพนักงานเจาหนาที่  ใหคืนบัตรที่สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  แลวแตกรณี 


