
ระเบียบ 
ว่าดว้ยการก าหนดแบบบัตรประจ าตวัพนักงานเจา้หน้าที่และการออกบตัรประจ าตวัพนักงานเจา้หน้าที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัต ิ
ป้องกันและปราบการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
และการออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๔ ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่  ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  หรือปลัดกระทรวงแรงงาน  แล้วแต่กรณี  ตามแบบฟอร์มขอมีบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ตามแบบท้ายระเบียบนี้  โดยเสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นพร้อมแนบรูปถ่ายจ านวนสองรูป   
ขนาด  ๒.๕ × ๓.๐  เซนติเมตร  ครึ่งตัวหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ   
หรือเครื่องแบบพิธีการที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัว 

ข้อ ๕ การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่น  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในราชการส่วนกลางหรือกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นค าขอ  ณ  ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  หรือส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  แล้วแต่กรณี 
(๒) ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดอื่น  ให้ยื่นค าขอ  ณ  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัด  หรือส านักงานแรงงานจังหวัด  แล้วแต่กรณี   
ข้อ ๖ เมื่อได้รับค าขอตามข้อ  ๕  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วเสนอให้

ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  กรณีกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จัดการอบรม  หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นจัดการอบรม   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



(๒) ปลัดกระทรวงแรงงาน  กรณีกระทรวงแรงงานจัดการอบรม  หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่น 
จัดการอบรม 

(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   หรือปลัดกระทรวงแรงงาน  
กรณีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่   ได้ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผ่านส่วนราชการในสังกัดกระทรวงนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ เมื่อได้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ใด   ให้ผู้ออกบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีส าเนาข้อความและรายการแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีรูปถ่าย  
ผู้นั้นไว้ด้วยหนึ่งฉบับ  และให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์  หรือส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  แล้วแต่กรณี 

เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลและการประสานงาน  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ส่งบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๘ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในบัตร  แต่ต้องไม่เกินห้าปี 
นับแต่วันออกบัตร   

แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มี  ๒  แบบ  ได้แก่  แบบบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์  และแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ กรณีที่บัตรประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าที่หมดอายุ  สูญหาย  ช ารุด  หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับบุคคล  ให้น าความในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม   

ข้อ ๑๐ ผู้ใดได้รับบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฉบับใหม่   หรือผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ  
การเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้คืนบัตรฉบับเดิมต่อหน่วยงานตามข้อ  ๕  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับบัตรประจ าตัวฉบับใหม่หรือไม่มีสิทธิใช้บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ซึ่ งถือบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใช้บังคับต่อไปจนกว่าบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น 
จะหมดอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

จุติ  ไกรฤกษ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

 
สุชาติ  ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



แบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทีไ่ม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

 

(ด้านหน้า) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (ด้านหลัง) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
หมำยเหตุ  ๑. พ้ืนบัตรให้เป็นสีขาว  

๒. ประทับตราครุฑเป็นรอยดุนนูน 
๓. ผู้ออกบัตรปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือปลัดกระทรวงแรงงาน 

แล้วแต่กรณี 
๔. เลขที่บัตรให้ระบุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงแรงงาน 

แล้วแต่กรณี 

                                                        

๕.๔ ซ.ม. 

ตราครุฑ 
 

ผู้ถือบัตรนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่
ตามพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
 

เลขที ่พม.............................../............................................ 
วันออกบัตร............................................................... 
วันบัตรหมดอายุ........................................................ 

 
 
 
 
 

๕.๔ ซ.ม. 

 ๘.๔ ซ.ม. 

 ๘.๔ ซ.ม. 

 

รูปถ่ายขนาด 
๒.๕×๓.๐ ซ.ม. 

    บัตรประจ าตวัพนกังานเจ้าหนา้ที ่
เลขบัตรประชาชน............................................... 
ชื่อ ....................................................................... 
ต าแหน่ง..............................................................
สังกัด.................................................................. 
(..........................................................................) 
ต าแหน่ง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม       
            และความมั่นคงของมนุษย ์

                      ผู้ออกบัตร 

……………………......... 
   ลายมือชือ่ 

กรณี กระทรวงแรงงาน  
ให้ระบุ ปลัดกระทรวงแรงงาน 

กรณี กระทรวงแรงงาน  
ให้ระบุ เลขที่ รง.........../............ 



บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที ่
 

ชื่อ....................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน...................................................... 
ต าแหน่ง.............................................................................. 
สังกัด................................................................................... 
                                   ............................................ 
                                (..........................................) 
ต ำแหน่ง ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 

ผู้ออกบัตร     
                         บัตรหมดอำยุ ....../...../.......                      

. วันออกบัตร ....../....../...... 

 

แบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่.ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

  
           (ด้านหลัง) 

 
  
  
  

(ด้านหน ้า)  
 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

  
  

บัตรประจ ำตัว พนักงำนเจ้ ำหน้ำท่ี   
ตามพระราชบัญญัติ ป้อ ง กันแ ละปราบปร ามการ ค้า มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

  
  

        เลขที่   พม   ....................../.....................   

กรณี กระทรวงแรงงาน     
ให้ระบุ   เลขที่ รง .........../............   
  

รูปถ่าย 

๒.๕ X ๓.๐ 
ซม.

 

) 
. 
........................ 

ลายมือช่ือ 
 

 

กรณี กระทรวงแรงงาน  
ให้ระบุ ปลัดกระทรวงแรงงาน 
 



 

ค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

                     ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................อายุ................ ..ป ี
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่.................................................................. .......... 
หน่วยงาน........................................................................................วนัหมดอายุ......... ................................................ 
อาชีพ.............................................อยู่บ้านเลขท่ี.............. หมู่ที่...........ถนน...............................................................
แขวง/ต าบล.......................... ......  เขต/อ าเภอ.....................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์............................................ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามค าสั่งกระทรวง        
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือค าสั่งกระทรวงแรงงาน ที่................./..................ลงวันที่..........
เดือน........................... พ.ศ .................. หรือเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ /เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน ขอยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก 

o ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
o เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ 
o บัตรหมดอายุ /บัตรสูญหาย /บัตรช ารุด /เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญเก่ียวกับบุคคล  

ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานต่อไปนี้มาพร้อมกับค าขอด้วยแล้ว 
o บัตรเดิม 
o ใบแจ้งความ (กรณีบัตรสูญหาย) 
o หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล (กรณเีปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญเกี่ยวกับบุคคล) 
o รูปถ่าย ขนาด ๒.๕x๓.๐ เซนติเมตร จ านวน ๒ รูป 

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

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

 

ค ำรับรองผู้บังคับบัญชำ (กรณีบัตรหมดอายุ) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.......................................................................................... 

ยังคงปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์

  ลงช่ือ........................................................... 

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

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

หมายเหตุ: ผู้บังคับบญัชาต้องเป็นข้าราชการระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 

 

 

หมายเหตุ ผู้บังคับบญัชาต้องไมต่่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่ 

 



 

(ด้ำนหลัง) 

หมำยเหตุ :  ๑. บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในบัตร แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับ
แต่วันออกบัตร 

๒. กรณีท่ีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่หมดอายุ ให้ผู้ถือบัตรขอมีบัตรประจ าตัวภายในสามสิบวัน
ก่อนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ  

๓. กรณีบัตรเดิมสูญหาย ช ารุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญเก่ียวกับบุคคล ให้ผู้ถือบัตรขอมี
บัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรสูญหาย ช ารุด หรือได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับบุคคล แล้วแต่กรณี 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


