เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน
พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห งพระราชบัญญัติ คุม ครองผูถูกกระทําดวยความ
รุน แรงในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐ รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงการพั ฒนาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษยจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ที่ มี ฐ านะเที ย บได ไ ม ต่ํ า กว า พนั ก งานฝ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจชั้ น ผู ใ หญ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
“จังหวัด” หมายความวา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ขอ ๔ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ใ นการคุ ม ครองผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว
ตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่ ตามแบบ คร. ๑ ทายระเบียบนี้
ขอ ๕ พนักงานสอบสวนตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติห นา ที่ ตามแบบ คร. ๒
ทายระเบียบนี้ เวนแตผูที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ขอ ๖ พนักงานเจา หนาที่ ที่มีฐ านะเที ยบได ไมต่ํากวาพนั กงานฝายปกครองหรือ ตํารวจ
ชั้นผูใหญตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่ ตามแบบ คร. ๓ ทายระเบียบนี้
ขอ ๗ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจ า หน า ที่ ที่ มี ฐ านะเที ย บได ไ ม ต่ํ า กว า พนั ก งานฝ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจชั้ น ผู ใ หญ ส ง หลั ก ฐาน
ใหสํานักงานหรือจังหวัด เพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน
พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามรายการ
ตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

(๑) คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่
ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามแบบ คร. ๔ ทายระเบียบนี้
(๒) รูปถายขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร ถายครึ่งตัว หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา
ซึ่ง ถ า ยไม เ กิ น หกเดื อ นก อ นวั น ยื่ น คํ า ขอ กรณี ผู ยื่ น คํา ขอเปน เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ใหแ ต ง เครื่ อ งแบบ
ถาไมใชเจาหนาที่ของรัฐ ใหแตงกายสุภาพ จํานวนสองรูป
(๓) หลักฐานการเปนพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ขอ ๘ ใหสํานักงานดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่แกพนักงานเจาหนาที่
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญ ซึ่งมีถิ่นที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และใหจังหวัดดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่แกพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในเขตจังหวัดนั้น
การออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐ านะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้น ผูใหญ คูฉบับ ติดรูปถายผูถือบัตร และเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงาน
หรือที่จังหวัดแลวแตกรณี
ขอ ๙ บัต รประจํา ตัว พนั กงานเจ าหนา ที่ พนั กงานสอบสวน หรื อพนัก งานเจา หน า ที่
ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ มีอายุสี่ปนับแตวันที่ออกบัตร
ขอ ๑๐ เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่
ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญจะหมดอายุ ใหผูถือบัตรขอมีบัตร
ภายในสามสิบวัน กอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
เมื่อบัตรสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม หรือขอ
เปลี่ยนบัตรแลวแตกรณี ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยนบัตร
ภายในสามสิบวัน นับ แตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
แลวแตกรณี

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับในการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ใหมในขอนี้โดยอนุโลม เวนแตเปนการยื่นคําขอมีบัตรใหม กรณีบัตรเดิมสูญหาย ใหแจงเหตุดังกลาว
ไวเปนหลักฐาน ณ สํานักงาน หรือจังหวัด แลวแตกรณี
ขอ ๑๑ บัตรประจําตัวตามระเบียบนี้ ใหสงคืน แกสํานักงานหรือจังหวัด เมื่อผูไดรับหรือ
ผูถือบัตรไมมีสิทธิใชไดตอไป
ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

แบบ คร. ๑
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
(ดานหนา)

ตราครุฑ

๕.๕ ซ.ม.

ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขที่ .........................../.......................................
วันที่ออกบัตร ......................................................
วันที่บัตรหมดอายุ ................................................

๘.๔ ซ.ม.
(ดานหลัง)

รูปถายขนาด
๒.๕ x ๓ ซ.ม.

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ชื่อ ..............................................................
เลขประจําตัวประชาชน ....................................

หนวยงาน ..............................................
๕.๕ ซ.ม.
.......................
ลายมือชื่อผูถือบัตร

...............................................
(............................................)
ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
ผูออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.

หมายเหตุ

๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ
จังหวัดประทับที่มุมลางดานขวาของรูป
๒. พื้นบัตรใหเปนสีขาว

๒

แบบ คร. ๒
แบบบัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
(ดานหนา)

ตราครุฑ

๕.๕ ซ.ม.

ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขที่ .........................../.......................................
วันที่ออกบัตร ......................................................
วันที่บัตรหมดอายุ ................................................

๘.๔ ซ.ม.
(ดานหลัง)

รูปถายขนาด
๒.๕ x ๓ ซ.ม.

บัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน
ชื่อ ..............................................................
เลขประจําตัวประชาชน ....................................

หนวยงาน ..............................................

๕.๕ ซ.ม.
.......................
ลายมือชื่อผูถือบัตร

...............................................
(............................................)
ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
ผูออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.

หมายเหตุ

๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ
จังหวัดประทับที่มุมลางดานขวาของรูป
๒. พื้นบัตรใหเปนสีขาว

๓

แบบ คร. ๓
แบบบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ ุมครองผูถกู กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
(ดานหนา)

๕.๕ ซ.ม.

ตราครุฑ
ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขที่ .........................../.......................................
วันที่ออกบัตร ......................................................
วันที่บัตรหมดอายุ ................................................

๘.๔ ซ.ม.
(ดานหลัง)

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบได
รูปถายขนาด ไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
๒.๕ x ๓ ซ.ม.
ชื่อ ..............................................................
เลขประจําตัวประชาชน ....................................
๕.๕ ซ.ม.

หนวยงาน .............................................
.......................
ลายมือชื่อผูถือบัตร

...............................................
(............................................)
ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
ผูออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.

หมายเหตุ

๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ
จังหวัดประทับที่มุมลางดานขวาของรูป
๒. พื้นบัตรใหเปนสีขาว

๔

แบบ คร. ๔
คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
เขียนที่.............................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............
ขา พเจา นาย/นาง/นางสาว................................................อายุ............ป
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่............................................
หนวยงาน..............................................................วันหมดอายุ..........................................
อาชีพ...................................................อยูบานเลขที่...............................หมูที่..................
ถนน................................แขวง/ตํา บล................................เขต/อํา เภอ.....................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.........................
ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบได
ไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา ดว ย
ความรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามคํ า สั่ ง สํ า นั กงานกิจ การสตรี และสถาบัน ครอบครั ว
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ที่ . ........./...........ลงวั น ที่ . .........
เดื อน.....................พ.ศ. .....ขอยื่ น คํ าขอต อผู อํา นวยการสํ า นั ก งานกิ จ การสตรี และสถาบั น
ครอบครัว /ผูวาราชการจัง หวัด เพื่อขอมี บัต รประจํา ตัว พนักงานเจา หนา ที่/พนักงานสอบสวน/
พนั ก งานเจา หน า ที่ ที่ มี ฐ านะเที ย บได ไ มต่ํ า กวา พนักงานฝ า ยปกครองหรือตํ า รวจชั้ นผู ใหญ ตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว เนื่องจาก
ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน /พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
บัตรหมดอายุ
บัตรสูญหาย
บัตรถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
ทั้งนี้ ไดแนบหลักฐานตอไปนี้มาพรอมกับคําขอดวยแลว
บัตรเดิม
ใบแจงความ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
รูปถายขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป
(ลงชื่อ) .............................................ผูยื่นคําขอ
(
)

๕

(ดานหลัง)
หมายเหตุ : ๑. บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนา ที่/พนักงานสอบสวน/พนั กงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ มีอายุสี่ปนับแตวันที่ออกบัตร
๒. เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ จะหมดอายุ ใหผูถือบัตรประจําตัวยื่นคําขอ
ภายในสามสิบวันกอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
๓. เมื่อบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม
หรือขอเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
๔. ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยน
บัตรภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี
๕. การเปลี่ยนบัตรตองแนบบัตรเดิมของผูยื่นคําขอประกอบในการขอออกบัตรใหมดวย
เว นแตเ ป นการยื่ นคํ าขอมีบัตรใหม กรณี บัต รเดิ มสู ญหาย ซึ่ง ในกรณี นี้ใ ห แนบหลั กฐานการแจ ง ความว า
บัตรเดิมสูญหาย
๖. ผูซึ่งพนสภาพจากการเปนพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาที่
ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ใหคืนบัตรที่สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี

