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คํานํา 

 

 ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๔ (วรรคหน่ึง) เจาหนาทา

ของรัฐ (๙)  ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน (วรรคสอง) เจาหนาที่ของรัฐ

ผูรับบําเหน็จบํานาญ และมาตรา ๕ ใหเจาหนาที่ของรัฐมีบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ  รวมท้ัง

เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ  มีสิทธิขอมีบัตรประจําตัวสําหรับผูรับบํานาญได  โดยกฎกระทรวง (พ.ศ. 

๒๕๔๒) และพระราชกฤษฏีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  มาตรา ๖  การบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  (๔) ไมมีขั้นตอน

การปฏิบัติงานเกินความจําเปน และ (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ และ

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีการดังกลาว  และมีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลหนองไผ  จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่

ของรัฐ 

 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลหนองไผ 
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1.วัตถุประสงค (Objectives) 
 

1.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจในหนาที่รับผิดชอบของฝายประเมินผลการปฏิบัติงานและ
บําเหน็จความชอบ ในสวนงานออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐบรรลุเปาหมายตาม
เจตจํานงของทางราชการ และดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.2 เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกตองและเปนมาตรฐาน 
1.3 เพื่อพัฒนาองคความรูของหนวยงานในองคกร 

 

2.ขอบเขต (Scope) 
 

เปนกระบวนการดําเนินงานตามหลักเกณฑ วิธีการและแนวทางการปฏิบัติตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 

 

3.คาํจํากัดความ (Definition) 
 เจาหนาที่ของรัฐ  หมายถึง   

  1. สมาชิกสภาทองถิ่นและหรือผูบริหารทองถ่ิน ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวน

จังหวัด กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

  2. ขาราชการหรือพนักงานองคการบริหารสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหาร

สวนจังหวัดกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมอืง 
 

การออกบัตรประจําตัวจาหนาที่ของรัฐ  หมายถึง  การดําเนินการเพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐไดมีบัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ีของรฐัตามที่กฎหมายกําหนด  

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอร  หมายถึง  บัตรที่ทําดวยพลาสติกสีเทา 
ดานหนามีแถบ แมเหล็ก ดานหลังมีลายปูพื้นรูปครุฑ ขนาด 1 เซนติเมตร สีเทาดําเขมกวาพื้นบัตรเล็กนอย 
เพื่อใหตัวอักษรในรายการบัตรชัดเจน และมีขนาดและลักษณะ ตามที่กําหนด 

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  หมายถึง  บัตรประจําตัวที่ออกใหแกเจาหนาที่ของรัฐ 
หนวยงานตนสังกัด  หมายถึง  หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นปฏิบัติงานอยู หรือผูท่ีรับบําเหน็จบํานาญ

เคยปฏิบัติงานอยู  
 

 

4.ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
หนวยงานตนสังกัดมีหนาท่ีรับผิดชอบในการรับคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่

ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ โดยรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบ และจัดสงเอกสารที่เก่ียวของใหงานการ

เจาหนาที่เพื่อพิจารณาดําเนินการออกบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

งานการเจาหนาที่ มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐใหแกผูขอมี

บัตรประจําตัว โดยใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 

 



No 

Yes 
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นายกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น มีหนาที ่ออกบัตรประจําตัวเจาหนาที ่ของรัฐตามที่กฎหมาย

กําหนด (ลงนามในบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ) ทั้งน้ี การออกบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐที่ออกดวย

ระบบคอมพิวเตอรเปนการลงนามดวยวิธีการสแกนลายชื่อมือ 

 
 

5.ข้ันตอน (Procedure) 

ขั้นตอนการออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ(ขาราชการ/ผูรับบํานาญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน ผูมีสทิธิขอทําบตัร งานการเจาหนาที ่ นายก อปท. 

1. ยื่นแบบคาํขอมีบัตร 
 

   

2. รับคําขอมีบัตร รวบรวม
เอกสารหลักฐาน และจัดสงมายัง
งานการเจาหนาที่ 
 

   

3. ดําเนินการ 
  3.1 ตรวจสอบขอมูลบุคคลและ
เอกสาร หลักฐาน  
  3.2 ออกบัตรประจําตัวใหมและ
จัดทําสาํเนาบัตร 
 

   

4. จัดทําบันทึกแจงหนวยงานหรือ
สงมอบบัตรใหผูขอมีบัตร 
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ  
ขั้นตอนการออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (ขาราชการ/ผูรับบํานาญ) 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติ รายละเอียด ขอกําหนด 

1. ยื่นคําขอมีบัตร 
 

1.1 ผูมีสิทธิขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
ไดแก 

- ขาราชการ 
 -    ผูรบับําเหน็จบํานาญ   

 1.2  ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่และ
เอกสารเก่ียวของไปยังงานธุรการของหนวยงานตน
สังกัดหรือที่งานการเจาหนาท่ีโดยตรง 
1.3 เอกสารเก่ียวของ ไดแก 

- สําเนาบัตรประจาํตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
ประเภทขาราชการหรือผูรับบําเหน็จ
บํานาญ แลวแตกรณี 

- รูปถาย ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือนกอน
วันย่ืนคําขอมีบัตร ขนาด 2.5 x  3.0 
ซม. ครึ่งตัว หนาตรงไมสวมหมวก และ
แวนตาสีเขม แตงเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการ เครื่องแบบพิธีการ  

(ชุดขาว) เครื่องแบบเจาหนาที่ของรัฐ      
     ซึ่งตนสังกัด ชุดสากล หรือชุดไทย  
     พระราชทาน จํานวน 1 ใบ  
- กรณีผูขอมีบัตรเปนผูรับบําเหน็จ

บํานาญ  แนบสาํเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน 
เอกสาร 1 ฉบับ 

- สําเนาเอกสารแสดงความเปน
ขาราชการผูรับบําเหน็จบํานาญ  1 
ฉบับ 

-   แบบคาํขอมีบัตร
ประจําตวั บ.จ. 1 
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ (ตอ)  

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียด ขอกําหนด 
2. รวบรวมเอกสาร 
    2.1 รวบรวมและ
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
   2.2 จัดสงแบบคําขอไป
ยังงานการเจาหนาที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 

2.1  หนวยงานตนสังกัดรับแบบคําขอมีบัตร 
รวบรวมเอกสารตามที่มีผูยื่นแบบคําขอมีบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ และตรวจสอบความถูกตอง
และครบถวนของเอกสารหลักฐาน แลวสงไปยัง
งานการเจาหนาที่หรือ 
2.2  กรณียื่นเร่ืองที่กองการเจาหนาที่ (โดยฝาย
ประเมินผลการปฏิบัติงานและบําเหน็จความชอบ) 
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับแบบคําขอมีบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ พรอมทั้งตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานใหถูกตองและครบถวน 

ถูกตอง/ครบถวน 

3. ดําเนินการ 
  3.1 ตรวจสอบขอมูล
บุคคล/เอกสารหลักฐาน  
  3.2 ออกบัตรใหมและ
จัดทําสาํเนาบัตร 

3.1  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูลบุคคล แบบคําขอ และเอกสารหลักฐาน 
3.2  ดําเนนิการออกบัตรประจําตัวฯ และจัดทํา
สําเนาบัตรประจําตัว ตามแบบที่กําหนดทั้งนี้  
      -นายกเทศมนตรีเปนผูลงนามออกบัตร 
      -รายงานการดาํเนินการการคมุทะเบียนการ
ออกบัตรใหผูบังคับบัญชาทราบทุก 3 เดือน 

-  ตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2542) 
-  เก็บเอกสารหลักฐาน
สําเนา ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 
-  เก็บขอมูลเก่ียวกับ
การออกบัตรประจําตัว
ท่ีไดดําเนินการแลวเพื่อ
การตรวจสอบ ไดแก 
บัญชีรายละเอียดการ
ออกบัตร 

4. จัดทําบันทึกแจง
หนวยงาน / สงมอบบัตร
ใหผูขอมีบัตร 
 

4.1  หัวหนางานฯ ตรวจสอบความถูกตองลงนาม
ผานงาน และเสนอหัวหนาฝายลงนามในบันทึกสง
ถึงหนวยงานตนสังกัด หรือ 
4.2  หัวหนางานฯ ตรวจสอบความถูกตองลงนาม
ผานงาน สงมอบบัตรประจําตวัใหผูขอมีบัตร (กรณี
ยื่นเร่ืองดวยตนเอง) 

ถูกตอง/ครบถวน 
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6.เอกสารอางอิง (Reference Document) 

6.1  พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 

6.2  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) 

6.3  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

 

 
 

7.แบบฟอรมที่ใช(Form) 

7.1 แบบคาํขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (บ.จ.1) 
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คําขอมีบัตรประจําตัวหรือขอบัตรประจําตัวใหม 

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 

____________________ 

เขียนที่.................................................. 

วันที.่...............เดือน..................................พ.ศ………….. 

ขาพเจา  ชือ่..............................................................................................ชือ่สกุล……………………………………………........…..... 

เกิดวันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ. .....................  อายุ................ป   สัญชาต.ิ............... หมูโลหิต................. 

มีที่อยูในทะเบียนบานเลขที่.................หมูที่............ตรอก/ซอย............................ถนน.............................ตําบล/

แขวง……...................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย............................

โทรศัพท.................................. 

เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ 

ที่อยูปจจุบันทีส่ามารถติดตอได………………………………………………………………………………………………………… 

เจาหนาที่ของรัฐประเภท           ขาราชการสวนทองถิ่น              ขาราชการผูรับบําเหน็จบํานาญ              ลูกจางประจํา 

    อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………….. 

รับราชการ/ปฏิบัติงาน/เคยสังกัด แผนก/งาน.......................................................ฝาย/กลุมงาน/สวน

.......................................................กอง/สํานัก...................................................... องคการบริหารสวนตําบลปาหุง.......   

ตําแหนง.....................................................................................ระดับ....................................................... 

มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั  ยื่นตอ  นายกองคการบรหิารสวนตําบลปาหุง 

กรณ ี   1.ขอมีบัตรคร้ังแรก 

   2.ขอมีบัตรใหม เน่ืองจาก  บัตรหายหรือถูกทําลาย  บัตรหมดอาย ุ

       หมายเลขของบัตรเดิม..................................(ถาทราบ) 

   3.ขอเปลีย่นบัตร เน่ืองจาก  เปลี่ยนตําแหนง/เลือ่นระดับ 

       เปลี่ยนชือ่ตัว   เปลี่ยนชือ่สกุล 

       เปลี่ยนชือ่ตัวและชื่อสกุล  ชํารุด 

       อื่น ๆ………………………………… 

   ไดแนบรูปถายสองใบมาพรอมกับคําขอนี้แลว และ                    หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) 

                     ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)............................................ ผูทําคําขอ 

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

 

 ขอรับรองวา............................................................................รับราชการในกอง/สํานัก................................................

องคการบรหิารสวนตําบลปาหุง..... ตําแหนง..................................................................ระดับ......................................... 

 

 

 (ลงชื่อ).............................................. ผูบังคับบัญชา 

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

                                                             ตําแหนง ................................................................. 

 



เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบตัร 

0-0000-00000-00-0 

    ชือ่    …………………………………………….. 

    ตําแหนง ……………………………………….. 

 

.............................                  (…………………………………………….. 

     ลายมอืชือ่   ตําแหนง นายกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

  หมูโลหิต ............    ผูออกบตัร 
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(ตัวอยาง) 

แบบบัตรประจาํตัวเจ้าหน้าทขีองรัฐ 

(ด้านหน้า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ด้านหลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5X3 ซม. 

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

 

พนกังาน......................... 

เลขที ่............./............. 

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

วันออกบัตร………………………บัตรหมดอายุ ………………………. 


