
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ว่าดว้ยบตัรประจ าตวักรรมการและอนุกรรมการวนิิจฉยัการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาตรา  ๒๒  (๑)  ก าหนดให้
กรรมการและอนกุรรมการวนิิจฉยัการเลือกปฏิบัตโิดยไม่เปน็ธรรมระหวา่งเพศมีอ านาจเขา้ไปในเคหสถาน
หรือสถานที่ใด ๆ  เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยมีหมายค้น  สมควรก าหนดให้มีบัตร
ประจ าตัวกรรมการและอนุกรรมการเพื่อแสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ   
ว่าด้วยบัตรประจ าตัวกรรมการและอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
“บัตร”  หมายความว่า  บัตรประจ าตัวกรรมการหรืออนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  แล้วแต่กรณี 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
“กรม”  หมายความว่า  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
ข้อ ๔ บัตรให้มีสีขาว  ขนาดและลักษณะตามแบบ  บวลพ.  ๐๑  หรือแบบ  บวลพ.  ๐๒  

แนบท้ายระเบียบนี้  แล้วแต่กรณี   
ข้อ ๕ ให้กรรมการหรืออนุกรรมการยื่นค าขอมีบัตรตามแบบ  บวลพ.  ๐๓  แนบท้ายระเบียบนี้  

พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด  ๒.๕  ×  ๓  เซนติเมตร  ครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม   
ซึ่งถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตร  แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ  เครื่องแบบพิธีการ  หรือ 
ชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ  จ านวนสองรูป  โดยย่ืนต่อกรม   

ข้อ ๖ ให้อธิบดีเป็นผู้ออกบัตร 
ในกรณีที่บัตรหมดอายุ  สูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ยื่นค าขอมีบัตรใหม่

หรือขอเปลี่ยนบัตรแทนบัตรเดิมต่อกรม  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นหมดอายุ   สูญหาย   
ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  แล้วแต่กรณี   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  ให้ยื่นค าขอเปลี่ยนบัตรแทนบัตรเดิม
ต่อกรม  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๗ บัตรซึ่งออกตามระเบียบนี้ให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันที่ออกบัตร  เว้นแต่กรณีที่กรรมการ
พ้นจากต าแหน่งก่อนวันบัตรหมดอายุ  ให้ถือว่าบัตรนั้นหมดอายุก่อนวันหมดอายุที่ก าหนดในบัตรนั้น  
และให้คืนบัตรดังกล่าวแก่กรม 

ข้อ ๘ เมื่อได้ออกบัตรให้กรรมการหรืออนุกรรมการผู้ ใดแล้ว  ให้ผู้ออกบัตรจัดให้มีส าเนา
ข้อความและรายการแบบบัตรซึ่งติดรูปถ่ายผู้นั้นไว้ด้วยหนึ่งฉบับและให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่กรม 

ข้อ ๙ การออกบัตรแทนบัตรเดิมตามข้อ  ๖  วรรคสอง  และวรรคสาม  ให้น าความในข้อ  ๔  
ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  วรรคหนึ่ง  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ ให้คืนบัตรเดิมที่หมดอายุ  ถูกท าลาย  ช ารุดในสาระส าคัญ  หรือเปลี่ยนชื่อตัว   
ชื่อสกุล  ชื่อตัวและชื่อสกุล  แล้วแต่กรณี  เมื่อได้รับบัตรใหม่แทนบัตรเดิม 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรไม่มีสิทธิใช้บัตรนั้นอีกต่อไป  ให้คืนบัตรต่อกรมภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ไม่มีสิทธิใช้บัตรนั้น 

ข้อ ๑๒ ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้   และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือ 
ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕62 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการส่งเสริมความเทา่เทียมระหว่างเพศ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๒



 
 

แบบ บวลพ. ๐๑ 

แบบบัตรประจ ำตัวกรรมกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ 
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

ว่าด้วยบัตรประจ าตัวกรรมการและอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 
 
หมายเหตุ ๑. ให้มีตรากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูปถ่าย 
  ๒. พ้ืนบัตรให้เป็นสีขาว 

 

 

 

เลขที่......../............. 

ตรำครุฑ 

ผู้ถือบัตรน้ีเป็นกรรมกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ 
ตำมพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
วันที่ออกบัตร....................             บตัรหมดอำยุ..................... 

๕.๔ ซม. 

๘.๔ ซม. 

๘.๔ ซม. 

 
                                        บตัรประจ ำตวักรรมกำร 
                          วินิจฉัยกำรเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมระหวำ่งเพศ 

เลขประจ าตัวประชาชน ........................................       
ชื่อ ......................................................................... 
 

   
..............................   
ลายมือชื่อผู้ถอืบัตร   ............................................... 
                     (............................................) 
          ต าแหน่ง ........................................................................ 

  ผู้ออกบัตร 

๕.๔ ซม. 

รูปถ่ายขนาด 

๒.๕ x ๓ ซม. 

(ด้านหลัง) 

(ด้านหน้า) 



- ๒ - 
 

แบบ บวลพ. ๐๒ 

แบบบัตรประจ ำตัวอนุกรรมกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ 
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

ว่าด้วยบัตรประจ าตัวกรรมการและอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 
 
หมายเหตุ ๑. ให้มีตรากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูปถ่าย 
  ๒. พ้ืนบัตรให้เป็นสีขาว 

 

 

เลขที่......../............. 

ตรำครุฑ 

ผู้ถือบัตรน้ีเป็นอนุกรรมกำรวินิจฉยักำรเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมระหวำ่งเพศ 
ตำมพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
วันที่ออกบัตร....................             บตัรหมดอำยุ..................... 

๕.๔ ซม. 

๘.๔ ซม. 

๘.๔ ซม. 

 
                                        บตัรประจ ำตวัอนุกรรมกำร 
                          วินิจฉัยกำรเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมระหวำ่งเพศ 

เลขประจ าตัวประชาชน ........................................       
ชื่อ ......................................................................... 
 

   
..............................   
ลายมือชื่อผู้ถอืบัตร   ............................................... 
                     (............................................) 
          ต าแหน่ง ........................................................................ 

  ผู้ออกบัตร 

๕.๔ ซม. 

รูปถ่ายขนาด 

๒.๕ x ๓ ซม. 

(ด้านหลัง) 

(ด้านหน้า) 



 
 

แบบ บวลพ. ๐๓ 

ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ 
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

ว่าด้วยบัตรประจ าตัวกรรมการและอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

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

วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............ 

ข้าพเจา นาย/นาง/นางสาว.......................................................... ........................อายุ..................ปี  
เลขประจ าตัวประชาชน  
อยู่บานเลขท่ี..............................................................หมูที่..................ถนน........................................................... 
แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ.....................................จังหวดั...................................................  
รหัสไปรษณีย.์...................................โทรศัพท.์........................................ 
ซ่ึงไดร้ับการแต่งตั้งใหเป็น   กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

  อนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอยื่นค าขอตออธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
เพ่ือขอมีบัตรประจ าตัว เนื่องจาก 

 ขอมีบัตรครั้งแรก  
 บัตรหมดอายุ 
 บัตรสูญหาย 
 บัตรถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ 
 เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 

ทั้งนี้ ไดแ้นบหลักฐานตอไปนี้มาพรอมกับค าขอด้วยแลว 
 บัตรเดิม 
 ใบแจ้งความ  
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 
 รูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จ านวน ๒ รูป 

 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ยื่นค าขอ 
         (                   ) 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

แบบ บวลพ. ๐๓ 

(ด้ำนหลัง) 
 
หมายเหตุ :    ๑. บัตรประจ าตัวกรรมการหรืออนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
มีอายุสามปีนับแตว่ันทีอ่อกบัตร 

๒. เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ถือบัตรยื่นค าขอ
มีบัตรใหม่หรือมีค าขอเปลี่ยนบัตร แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นหมดอายุ สูญหาย ถูกท าลาย 
หรือช ารุดในสาระส าคัญ 

๓. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ให้ผู้ถือบัตรยื่นค าขอ
เปลี่ยนบัตรภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่ไดร้ับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแตก่รณ ี

๔. การเปลี่ยนบัตรต้องแนบส าเนาบัตรเดิมของผู้ยื่นค าขอประกอบในการขอออกบัตรใหม่ด้วย  
เว้นแต่การยื่นค าขอมีบัตรใหมก่รณีบัตรเดิมสูญหาย ให้แนบหลักฐานการแจ้งความว่าบัตรเดิมสูญหาย 

๕. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรไม่มีสิทธิใช้บัตรประจ าตัวกรรมการหรืออนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศอีกต่อไป ให้คืนบัตรนั้นต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ไม่มีสิทธิใช้บัตรนั้น 

 

 


