
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ#าหน#าท่ีตามพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสาม แห/งพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศไว# ดังต/อไปน้ี 
 
ข#อ ๑๑  ประกาศนี้ให#ใช#บังคับตั้งแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป4นต#นไป 
 
ข#อ ๒  บัตรประจําตัวพนักงานเจ#าหน#าท่ีให#เป4นไปตามแบบท#ายประกาศน้ี 
 
ข#อ ๓  การขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ#าหน#าท่ีให#ย่ืนคําขอตามแบบท#ายประกาศ

นี้พร#อมรูปถ/ายจํานวนสองใบที่ถ/ายมาแล#วไม/เกินหกเดือนก/อนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด 
๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร คร่ึงตัว หน#าตรง ไม/สวมหมวกและแว/นตาสีเข#ม แต/งเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ 
เคร่ืองแบบพิธีการหรือเคร่ืองแบบเจ#าหน#าท่ีของรัฐท่ีตนสังกัด 

 
ข#อ ๔  ผู#มีอํานาจออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ#าหน#าท่ี 
(๑) รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยเป4นผู#ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ#าหน#าท่ี

สําหรับปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป4นผู#ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ#าหน#าท่ีสําหรับผู#ซึ่ง

แต/งต้ังจากข#าราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และสํานักงานตํารวจแห/งชาติ 
 
ข#อ ๕  บัตรประจําตัวพนักงานเจ#าหน#าท่ีให#ใช#ได#ห#าปAนับแต/วันออกบัตร 
ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได#รับแต/งต้ังเป4นพนักงานเจ#าหน#าท่ีพ#นจากตําแหน/งหรือสังกัด

ตามท่ีระบุไว#ในคําสั่งกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การแต/งต้ังพนักงานเจ#าหน#าท่ีตามพระราชบัญญัติการ
ทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให#บุคคลดังกล/าวพ#นจากการเป4นพนักงานเจ#าหน#าท่ี และให#ส/งคืนบัตร
ประจําตัวพนักงานเจ#าหน#าท่ีแก/ผู#ออกบัตร โดยย่ืนต/อผู#บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปภายในสามสิบวัน 
นับแต/วันท่ีพ#นจากการเป4นพนักงานเจ#าหน#าท่ี 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก อนุพงษE  เผ/าจินดา 

รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๔ ง/หน#า ๕/๑๘ กุมภาพันธE ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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[เอกสารแนบท#าย] 
 

๑. แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ#าหน#าท่ีท#ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ#าหน#าท่ี ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ#าหน#าท่ีตามพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ดูข#อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๒๓ กุมภาพันธE ๒๕๕๙ 

 
กัญฑรัตนE/ตรวจ 

๒๙ กุมภาพันธE ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 


