
การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
 
          1. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
2542 ได้ก าหนดประเภท เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรับ
ผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ผู้ออกบัตรประจ าตัวส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อายุของบัตร ระยะเวลาในการจัดท าบัตรประจ าตัว การหมดสิทธิ
ในการใช้บัตร โทษ ในการใช้หรือแสดงบัตรเท็จ เพื่อให้ผู้ขอท าบัตร
และเจ้าหน้าท่ีจัดท าบัตรได้เข้าใจตรงกัน 
           2. กฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพรราช
บัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดผู้มี
อ านาจออกบัตรประจ าตัว ชนิดของบัตรประจ าตัว ลักษณะของ
บัตรประจ าตัว 
           3. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/4431 ลง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2543 ส านักงนายกรัฐมนตรี ตอบข้อหารือ 
กรณีระบุต าแหน่งครั้ งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการบ าเหน็จบ านาญไว้ในบัตรประจ าตัวข้าราชการบ าเหน็จ
บ านาญ ว่าให้ระบุต าแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการของผู้
ถือบัตร 
           4. พระราชกฤษฎีกา ก าหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มี
อ านาจออกบัตรประจ าตัวเข้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2549 
ได้ก าหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท พนักงานราชการ และผู้มี
อ านาจออกบัตรประจ าตัวของรัฐแก้พนักงานราชการ 
           5. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/177 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2550 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการออกบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีออกบัตรให้กับพนักงานราชการ
เกี่ยวกับ รูปถ่าย ระยะเวลาของบัตรหมดอายุ มีวาระกี่ปี ประเภท
ของบัตร และต าแหน่งที่ใช้ในการออกบัตรประจ าตัวของพนักงาน
ราชการ ว่าใช้ช่ือต าแหน่งใด 
           6. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 514 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2552 การระบุต าแหน่งและการเปลี่ยนบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ “ระบบซี” เป็นระบบจ าแนกต าแหน่ง
เป็นประเภทตามลักษระงาน” และระบุระยะเวลาในการเปลี่ยน
บัตรกรณีดังกล่าว 

           7. ประกาศคระกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 
กรกาคม 2552 ก าหนดเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ 
รวมถึงอินทรธนูประดับเครื่องแบบพิธีการ 
           8. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดให้ใช้
เครื่องหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 
16 สิงหาคม 2553 ได้ก าหนดอินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่ง
อินทรธนูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการ
เปลี่ยนประเภทต าแหน่ง 
           9. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/2058 ลง
วันที่ 2 ธันวาคม 2553 ก าหนดระบุต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ระบุต าแหน่งตามช่ือต าแหน่งที่มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ส าหรับต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ และระบุเฉพาะวิทย
ฐานะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
           10. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่  1155/2557 เรื่อง มอบอ านาจการออกบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557  ได้มอบอ านาจการ
ลงนามปฏิบัติราชการแทนในบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
บัตรประจ าตัวผู้รับบ าเหน็จบ านาญ แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และผู้รับบ าเหน็จบ านาญในสังกัด 

 
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจ าตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ 

 
กรณีเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

1. การยื่นแบบค าขอท าบัตรประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จ ามีการยื่นแบบค าขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหนา้ที่
ของรัฐมาจาก 2 ทาง คือ 
1.1 ยื่นผ่านสถานศึกษา 
1.2 ยื่นด้วยตนเอง 

2. รับแบบค าขอท าบัตรประจ าตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
น ามาตรวจสอบ 
2.1 ต าแหน่งและสังกัดที่เขียนมาในแบบค าขอท า

บัตรประจ าตัวเข้าหน้าที่ของรัฐว่าถูกต้อง
หรือไม่กับ ก.พ.7 หรือทะเบียนคมุถือจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง 

2.2 รูปถ่าย โดยตรวจสอบ สังกัดจากรปูเสมา
บริเวณปกเสื้อท้ังด้านซ้ายและขวา และการ
ประดับอินทรธนู ให้ถูกต้องตามต าแหน่งที่
ตนเองไดร้ับ 

3. การตรวจสอบความถูกต้อง 
3.1 กรณีถูกต้อง 
      1) ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ ตามต าแหน่งของผู้ขอ 
      2) ลงทะเบียนคุมบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ ประเภท ข้าราชการ 
3.2 กรณไีม่ถูกต้อง 
      1) ยื่นผ่านสถานศึกษา ติดตอ่สถานศึกษา 
หรือเจ้าตัวเพื่อน าไปแกไ้ข เมื่อถูกต้องแล้วจึงจะ 
ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
      2) ยื่นด้วยตนเอง จะติดต่อผา่นเจ้าตัวทาง
โทรศัพท์ให้น าไปแกไ้ข เมื่อถูกต้องแล้ว จึงจะ 
ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
      3) เมื่อจัดท าบัตรประจ าตัวเข้าหน้าท่ีของรัฐ
แล้ว น ารายการดังกล่าวลงทะเบียนคุมบัตร 
ประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประเภท ข้าราชการ 

4. การขอรับบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
4.1 กรณียื่นด้วยตนเอง ผู้ยื่นค าขอท าบัตรมา

ขอรับบัตรด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือช่ือรับ
บัตรในทะเบียนคุม หรือมอบให้ผูอ้ื่นมารับ
แทน โดยผูร้ับแทนจะต้องลงลายมอืช่ือใน
ทะเบียนคุมบตัรประจ าตัวเจ้าหนา้ที่ของรัฐ
ประเภทข้าราชการ 
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4.2 กรณียื่นผ่านสถานศึกษา ผู้ยื่นค าขอหรือผู้รับ
แทนสามารถมาขอรับบัตรหรือขอรับแทนได้ 
พร้อมลงลายมือช่ือผู้รับในทะเบียนคุมบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทข้าราชการ 
 

กรณีเป็นข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

1. เจ้าตัวยื่นแบบค าขอท าบัตรประจ าตัวเข้าหน้าที่ของ
รัฐ 

2. ตรวจสอบแบบค าร้องว่าเขียนต าแหน่งเดิมถูกต้อง
หรือไม่ และรูปถ่าย ว่ามีเครื่องหมายอักษรย่อ “นก” 
บริ เวณปกเสื้อด้านขวา และรูปเสมา ที่ปกเสื้อ
ด้านซ้าย หรือไม่ และประจับอินทรธนูถูกต้องตาม
ต าแหน่งเดิมก่อนแรออกจากราชการหรือไม่ 

3. เมื่อถูกต้องแล้ว ก็จะได้จัดท าบัตรประจ าตัวให้ หาก
มีอายุเกิน 70 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ก็จะได้ออกบัตร
ตลอดชีพให้ แต่หากยังไม่ถึงก็จะได้รับบัตรปกติมี
อายุ 6 ปีถึงจะหมดอายุแล้วน ามาลงในทะเบียนคุม
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรับประเภทบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีของรับผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 

4. ให้ผู้ยื่นค าขอรับบัตรประจ าตัว โดยลงลายมือช่ือรับ
ในทะเบียนคุมบัตรประจ าตัวฯ 

 
เอกสารประกอบการขอมีบัตร  

1. แบบค าขอมีประจ าตัวหรือขอมีบัตรประจ าตัวใหม่  
จ านวน  1 ชุด 

2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2 ใบ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1 ฉบับ  
4. กรณีเปลี่ยนใหม่ให้ส่งคืนใบเก่า 
5. กรณีท าบัตรใหม่ให้มีหลักฐานแสดงหมู่โลหิต 
 
 
 

 

แบบฟอร์มของมีบัตร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

 

 

 

 
 
 

นางอาภา กุลพสมุนต ์
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
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คติพจน์กลุ่มบริหารงานบุคคล 

“ท ำงำนด้วยใจ ข้อมูลโปร่งใส พร้อมให้บริหำร” 

 


