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พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเจาหนาท่ีของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที ่๗) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
--------------------- 

              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
        ใหไว ณ วันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว 
เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
และมาตรา ๔ (๑๖) และมาตรา ๗  แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.  
๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่ของ 
รัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที ่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๔๕" 
 
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว 
เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  (๒) พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว 
เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๓ 
  (๓) พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว 
เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พ.ศ.๒๕๔๓ 
  (๔) พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว 
เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๔๓ 
  (๕) พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว 
เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ.๒๕๔๓ 
  (๖) พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว 
เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
  มาตรา ๔  ใหบุคคลตอไปนี้เปนเจาหนาที่ของรัฐ และผูมีอํานาจออกบัตรประจํา 
ตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
       เจาหนาที่ของรัฐ                            ผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว 
                                 สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ 
๑. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง         ๑. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง        ๒. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
     พนักงานและลูกจางประจําสํานักงาน 
     คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๓. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา          ๓. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
๔. เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน          ๔. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
     ของรัฐสภา                 กรณีที่มีผูตรวจการแผนดินของ 
                            รัฐสภามากกวาหนึ่งคนใหเปน 
                             อํานาจของผูตรวจการแผนดิน 
                            ของรัฐสภาซ่ึงไดรับมอบหมาย 
๕. รองเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการ         ๕. เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการ 
     แผนดินของรัฐสภา พนักงานและ    แผนดินของรัฐสภา 
     ลูกจางประจําสํานักงานผูตรวจการ 
     แผนดินของรัฐสภา 
๖. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ       ๖. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน 
     กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและ              แหงชาติ 
     เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
     แหงชาติ 
๗. รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ                ๗. เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     มนุษยชนแหงชาต ิขาราชการและ    แหงชาติ 
     ลูกจางประจําสํานักงานคณะกรรมการ 
     สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
๘. เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ         ๘. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
๙. รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ        ๙. เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
     ขาราชการและลูกจางประจําสํานักงาน 
     ศาลรัฐธรรมนูญ 
๑๐. ตุลาการศาลปกครองและเลขาธิการ         ๑๐. ประธานศาลปกครองสูงสุด 
       สํานักงานศาลปกครอง 
๑๑. รองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง         ๑๑. เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
       และขาราชการฝายศาลปกครอง 
๑๒. เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ         ๑๒. ประธานกรรมการปองกันและ 
       ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ                 ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
๑๓. รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน         ๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน 
        และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ       และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
        ขาราชการและลูกจางประจําสํานักงาน 
        คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
        การทุจริตแหงชาต ิ
๑๔. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน          ๑๔. ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
๑๕. รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน          ๑๕. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
        ขาราชการและลูกจางประจําสํานักงาน 
        การตรวจเงินแผนดิน 
๑๖. ลูกจางประจําของสวนราชการ          ๑๖. ปลัดกระทรวงสําหรับลูกจางใน 
                     สํานักงานปลัดกระทรวง อธิบดี 
                     หัวหนาสวนราชการของสวนราช
การ 
                     ที่มีฐานะเปนกรม หรือผูวาราชการ 
                     จังหวัด สําหรับลูกจางในราชการ 
                     สวนภูมิภาคท่ีสังกัดจังหวัดน้ัน
หรอื 
                     ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูดํารง 
                     ตําแหนงดังกลาว 
๑๗. พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข      ๑๗. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับ 
                                พนักงานในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

                                อธิบดี หัวหนาสวนราช
การที่มีฐานะ 
                                เปนกรม หรือผูวาราช
การจังหวัด 
                                สําหรับพนักงานของรัฐ
ในสังกัด 
                                กระทรวงสาธารณสุขใน
ราชการ 
                                สวนภูมิภาคท่ีสังกัด
จังหวัดน้ัน 
                                หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากผูดํารง 
                                 ตําแหนงดังกลาว 
๑๘. พนักงานของมหาวิทยาลัยหรือ          ๑๘. อธิการบดีหรือผูดํารงตําแหนงที ่
       สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ                   เรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงเทียบเทา 
                                 อธิการบดี หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมาย 
                                 จากผูดํารงตําแหนงดัง
กลาว 
 
  มาตรา ๕  บรรดาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่ไดออกตามพระราชบัญญัต ิ
บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับใหคงใชไดตอ
ไป 
จนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอาย ุ
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
           นายกรัฐมนตร ี
 
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ  เนื่องจากไดมีพระราช
กฤษฎีกา 
กําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐใชบังคับหลายฉบับ  
สมควรรวบรวมเพื่อใหการกําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รัฐตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไวแหงเดียวกันอันเปนประโยชนแกการ
ตรวจ 
สอบอางอิงตอไป นอกจากนี้เปนการสมควรใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เลขาธิการคณะ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิขาราชการ 
และลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน ขาราชการและลูกจางประจําของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
ลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลูกจางประจําของสํานักงานผูตรวจการ 
แผนดินของรัฐสภา ลูกจางประจําของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และลูกจางประจําของสํานักงาน 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัต ิ
ดังกลาว เพื่อประโยชนในการออกบัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของ 
รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
[รก.๒๕๔๕/๙๗ก/๑๐/๓๐ กันยายน ๒๕๔๕] 
 
พรพิมล/พิมพ/แกไข 
๑๑/๑๒/๔๕ 
B+A (C) 
 
 


