
ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ว่าดว้ยบตัรประจ าตวัพนักงานและบตัรประจ าตวัลูกจ้าง 

ของส านักงานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการค้า  พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยบัตรประจ าตัวพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17  (14)  แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า   
พ.ศ.  2560  คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยบัตร
ประจ าตัวพนักงานและบัตรประจ าตัวลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า   
พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการค้าวา่ดว้ยบัตรประจ าตวัพนักงาน  พ.ศ.  2561 
(2) ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยบัตรประจ าตัวลูกจ้าง  พ.ศ.  2561 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ข้อ 5 ให้เลขาธิการเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงาน  และบัตรประจ าตัวลูกจ้าง  เพ่ือใช้

ส าหรับแสดงตน   
ข้อ 6 บัตรประจ าตัวพนักงาน  และบัตรประจ าตัวลูกจ้างเป็นบัตรที่มีขนาด  และลักษณะ

ข้อความตามที่ปรากฏท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 7 รูปภาพบนบัตรประจ าตัวพนักงาน  และบัตรประจ าตัวลูกจ้างให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ 

ไม่เกิน  6  เดือน  ก่อนวันยื่นขอมีบัตรประจ าตัว  โดยรูปถ่ายมีขนาด  ๒.๕  เซนติเมตร  x  ๓.5  เซนติเมตร   
พ้ืนหลังขาว  ครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมแว่น  ไม่สวมหมวก  แต่งกายตามที่เลขาธิการก าหนด 
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ข้อ 8 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงานและบัตรประจ าตัวลูกจ้าง  
มีดังนี้ 

(1) แบบค าขอมีบัตรประจ าตัว 
(2) รูปถ่ายตามข้อ  ๗  จ านวน  3  รูป 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(5) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง  (ถ้ามี) 
(6) บัตรเดิมหรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานและลูกจ้างเดิม  (กรณีขอมีบัตรใหม่) 
(๗) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  (ถ้ามี) 
แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงานประกาศก าหนด 
ข้อ 9 การออกบัตรให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กรจัดให้มีการลงทะเบียนคุม   

และเมื่อได้ออกบัตรประจ าตัวให้แก่พนักงานและบัตรประจ าตัวลูกจ้างแล้ว  ให้ผู้ออกบัตรส าเนาบัตร    
ไว้  1  ฉบับ  พร้อมติดรูปถ่ายของผู้ขอออกบัตร  และเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ส านักงาน 

ข้อ 10 บัตรประจ าตัวพนักงานซึ่งออกตามระเบียบนี้ให้ใช้ได้  6  ปี  นับแต่วันออกบัตร 
ในกรณีที่พนักงานพ้นสภาพพนักงาน  ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจ าตัวนั้นต่อไป   

และจะต้องส่งมอบบัตรประจ าตัวคืนแก่ส านักงานทันที 
ข้อ 11 บัตรประจ าตัวลูกจ้างซึ่งออกตามระเบียบนี้  ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน

จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
ลูกจ้างที่ได้รับบัตรประจ าตัวตามระเบียบนี้  หากสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติงานให้เป็นอันหมดสิทธิ

ที่จะใช้บัตรประจ าตัวนั้นต่อไป  และจะต้องส่งมอบบัตรประจ าตัวคืนแก่ส านักงานทันที 
ข้อ 12 การออกบัตรประจ าตัวพนักงาน  และบัตรประจ าตัวลูกจ้าง  ในกรณีที่บัตรหมดอายุ  

สูญหาย  ถูกท าลาย  ช ารุดในสาระส าคัญ  กรณีเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง  และกรณีเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  
หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  ให้น าความในข้อ  5  ข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  และข้อ  11   
มาบังคับใช้โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 13 ผู้ใดได้รับบัตรประจ าตัวใหม่ตามข้อ  10  หรือข้อ  11  แล้วให้ส่งมอบบัตรประจ าตัวเดิมคืน
แก่ส านักงานทันทีที่ได้รับบัตรประจ าตัวใหม่  ยกเว้นกรณีบัตรสูญหาย 

ข้อ 14 ห้ามมิให้บุคคลที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  ใช้  หรือแสดงบัตรประจ าตัวของพนักงาน
หรือลูกจ้างคนอื่นแสดงตัวแทนโดยเด็ดขาด 
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ข้อ 15 พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคกุเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ   
หรือเป็นบุคคลล้มละลาย  หรือยินยอมให้ผู้อื่นน าบัตรประจ าตัวไปใช้ในทางทุจริต  ให้เป็นอันหมดสิทธิ  
ท่ีจะใช้บัตรประจ าตัวนั้นต่อไป  และจะต้องส่งมอบบัตรประจ าตัวคืนแก่ส านักงานทันที 

ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายในการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน  และบัตรประจ าตัวลูกจ้างให้ส านักงาน
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ข้อ 17 ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ศาสตราจารย์สกนธ์  วรญัญวูัฒนา 

ประธานกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ 
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