
 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการในการออกบัตรและแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน 

พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ   
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษยจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการในการออกบัตรและแบบบตัรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจ าหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไม ตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผู ใหญ   
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“จังหวัด”  หมายความวา  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
ขอ ๔ พนักงานเจาหนาที่ในการคุมครองผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว   

ตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่  ตามแบบ  คร.  ๑  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๕ พนักงานสอบสวนตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่  ตามแบบ  คร.  ๒   

ทายระเบียบนี้  เวนแตผูที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ขอ ๖ พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 

ชั้นผูใหญตองมีบัตรประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่  ตามแบบ  คร.  ๓  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๗ ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงาน

เจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  สงหลักฐาน   
ใหสํานักงานหรือจังหวัด  เพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  
พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ตามรายการ
ตอไปนี้ 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

(๑) คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ 
ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ตามแบบ  คร.  ๔  ทายระเบียบนี้ 

(๒) รูปถายขนาด  ๒.๕ x ๓  เซนติเมตร  ถายคร่ึงตัว  หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา  
ซ่ึงถายไมเกินหกเดือนกอนวันย่ืนคําขอ  กรณีผู ย่ืนคําขอเปนเจาหนาที่ของรัฐใหแตงเคร่ืองแบบ   
ถาไมใชเจาหนาที่ของรัฐ  ใหแตงกายสุภาพ  จํานวนสองรูป 

(๓) หลักฐานการเปนพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 

ขอ ๘ ใหสํานักงานดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่แกพนักงานเจาหนาที่  
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญ  ซ่ึงมีถ่ินที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร  และใหจังหวัดดําเนินการออกบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่แกพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในเขตจังหวัดนั้น 

การออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะ
เทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  ตามวรรคหนึ่ง  ตองจัดใหมีบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  คูฉบับ  ติดรูปถายผูถือบัตร  และเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงาน  
หรือที่จังหวัดแลวแตกรณี 

ขอ ๙ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน   หรือพนักงานเจาหนาที่   
ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  มีอายุส่ีปนับแตวันที่ออกบัตร 

ขอ ๑๐ เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ 
ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญจะหมดอายุ  ใหผูถือบัตรขอมีบัตร
ภายในสามสิบวัน  กอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ 

เมื่อบัตรสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม  หรือขอ
เปลี่ยนบัตรแลวแตกรณี  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย  ถูกทาํลาย  หรือชํารุด 

ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยนบัตร
ภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
แลวแตกรณ ี



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ใหนําความในขอ  ๘  มาใชบังคับในการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พนักงาน
สอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  
ใหมในขอนี้โดยอนุโลม  เวนแตเปนการย่ืนคําขอมีบัตรใหม  กรณีบัตรเดิมสูญหาย  ใหแจงเหตุดังกลาว
ไวเปนหลักฐาน  ณ  สํานักงาน  หรือจังหวัด  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ บัตรประจําตัวตามระเบียบนี้  ใหสงคืนแกสํานักงานหรือจังหวัด  เมื่อผูไดรับหรือ 
ผูถือบัตรไมมีสิทธิใชไดตอไป 

ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  รักษาการตามระเบียบนี้  
และมอีํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



แบบ คร. ๑ 
 

แบบบัตรประจําตวัพนักงานเจาหนาท่ี 
ออกตามความในพระราชบญัญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ 

    จังหวัดประทับท่ีมุมลางดานขวาของรูป 
  ๒. พ้ืนบัตรใหเปนสีขาว 

 
ตราครุฑ 

 
ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

๕.๕ ซ.ม. 

(ดานหนา) 

๘.๔ ซ.ม. 

 
                                     บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 

ชื่อ .............................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน ....................................    

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

 ลายมือชื่อผูถือบัตร  (............................................) 
           ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

         และความมั่นคงของมนุษย 
   ผูออกบัตร 

๕.๕ ซ.ม. 

(ดานหลัง) 

๘.๔ ซ.ม. 

รูปถายขนาด

๒.๕ x ๓ ซ.ม. 



 ๒

แบบ คร. ๒ 
 

แบบบัตรประจําตวัพนักงานสอบสวน 
ออกตามความในพระราชบญัญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ 

    จังหวัดประทับท่ีมุมลางดานขวาของรูป 
  ๒. พ้ืนบัตรใหเปนสีขาว 

 
ตราครุฑ 

 
ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานสอบสวน 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

๕.๕ ซ.ม. 

(ดานหนา) 

๘.๔ ซ.ม. 

 
         บัตรประจําตัวพนักงานสอบสวน 

ชื่อ .............................................................. 
                           เลขประจําตัวประชาชน .................................... 

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

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

 ลายมือชื่อผูถือบัตร  (............................................) 
           ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

         และความมั่นคงของมนุษย 
   ผูออกบัตร 

๕.๕ ซ.ม. 

(ดานหลัง) 

๘.๔ ซ.ม. 

รูปถายขนาด

๒.๕ x ๓ ซ.ม. 



 ๓

แบบ คร. ๓ 
 

แบบบัตรประจําตวั 
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 

ออกตามความในพระราชบัญญัตคิุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. ใหมีตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือตราของ 

    จังหวัดประทับท่ีมุมลางดานขวาของรูป 
  ๒. พ้ืนบัตรใหเปนสีขาว 

 
ตราครุฑ 

ผูถือบัตรนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมตํ่ากวา 
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

๕.๕ ซ.ม. 

(ดานหนา) 

๘.๔ ซ.ม. 

 
                บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบได 

                       ไมตํ่ากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 
ชื่อ .............................................................. 

                           เลขประจําตัวประชาชน .................................... 
หนวยงาน  ............................................. 

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

 ลายมือชื่อผูถือบัตร  (............................................) 
           ตําแหนง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

         และความมั่นคงของมนุษย 
   ผูออกบัตร 

๕.๕ ซ.ม. 

(ดานหลัง) 

๘.๔ ซ.ม. 

รูปถายขนาด

๒.๕ x ๓ ซ.ม. 



 ๔

แบบ คร. ๔ 
คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานสอบสวน  

หรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  
ตามพระราชบัญญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

       เขียนท่ี.............................................                       

      วันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ............ 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................อายุ............ป   

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ เลขท่ี............................................

หนวยงาน..............................................................วันหมดอายุ..........................................

อาชีพ...................................................อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี..................

ถนน................................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.....................        

จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.........................  

ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ี/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะเทียบได

ไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามคําส่ังสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ท่ี........../...........ลงวันท่ี..........            

เดือน.....................พ.ศ. .....ขอยื่นคําขอตอผู อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว/ผูวาราชการจังหวัด เพ่ือขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี/พนักงานสอบสวน/

พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว เนื่องจาก 
  ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ี/พนักงานสอบสวน /พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะ

เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 
  บัตรหมดอายุ   
  บัตรสูญหาย   
  บัตรถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคญั  
  เปล่ียนชื่อตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือสกุล 

ท้ังนี้ ไดแนบหลักฐานตอไปนี้มาพรอมกับคําขอดวยแลว 

  บัตรเดิม 
  ใบแจงความ  
  หลักฐานการเปล่ียนชื่อตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือสกุล  
  รูปถายขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป  

       (ลงช่ือ) .............................................ผูยื่นคําขอ 
       (                                    ) 



 ๕

(ดานหลัง) 
หมายเหตุ   :  ๑. บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะ

เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ มีอายุสี่ปนับแตวันที่ออกบัตร 

  ๒. เมื่อบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีฐานะ

เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ จะหมดอายุ ใหผูถือบัตรประจําตัวย่ืนคําขอ

ภายในสามสิบวันกอนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ 
  ๓. เมื่อบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูถือบัตรขอมีบัตรใหม 

หรือขอเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
  ๔. ในกรณีที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ใหผูถือบัตรขอเปลี่ยน

บัตรภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี 
  ๕. การเปลี่ยนบัตรตองแนบบัตรเดิมของผูย่ืนคําขอประกอบในการขอออกบัตรใหมดวย 

เวนแตเปนการย่ืนคําขอมีบัตรใหมกรณีบัตรเดิมสูญหาย ซึ่งในกรณีนี้ใหแนบหลักฐานการแจงความวา    

บัตรเดิมสูญหาย 

  ๖. ผูซึ่งพนสภาพจากการเปนพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวน/พนักงานเจาหนาท่ี 

ท่ีมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ใหคืนบัตรที่สํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี 


