แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อ้างอิงจากพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม ได้สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับความรู้และปฏิบัติถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
ดังนี้
ประเภทบุคลากรที่กาหนดให้มีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดประเภทบุคลากรที่ให้มีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐไว้ ดังนี้
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
 พนักงานราชการ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญ ได้แก่
 ข้าราชการบาเหน็จบานาญ
 ลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือน
การยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑. การยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวใหม่ให้ยื่นภายใน ๓๐ วัน กรณีดังนี้
๑.๑ บัตรหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
๑.๒ บัตรประจาตัวหมดอายุ
๑.๓ การเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
๑.๔ เปลี่ยนตาแหน่งหรือย้ายสังกัด
๒. กรอกรายละเอียดคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามแบบคาขอมีบัตรฯ คือ
๒.๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ (แบบ ๑ ข.)
๒.๒ ข้าราชการบาเหน็จบานาญ ลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือน (แบบ ๒ ข.)
๓. ให้ลงลายมือชื่อผู้ขอมีบัตร และลายมือชื่อใต้กรอบรูปให้ครบถ้วน (๒ แห่ง)
๔. หมู่โลหิตให้เขียนเป็นภาษาไทย เช่น หมู่โลหิต โอ เอ เอบี เป็นต้น
๕. สาเนารายการบัตร (ด้านหลัง) ให้ลงลายมือชื่อใต้กรอบรูปเท่านั้น
หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑. แบบคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓. แนบบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ฉบับเดิม ทุกครั้ง (ยกเว้นกรณีสูญหาย)
๔. กรณีบัตรสูญหายแนบสาเนาใบแจ้งความของสถานีตารวจ

-๒–
๕. รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๒ รูป ขนาด ๒.๕  ๓ เซนติเมตร
๕.๑ รูปถ่ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
เครื่ องแบบพิ ธี การ เครื่ องแบบเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐซึ่ งตนสั งกั ด ชุ ดสากลหรื อชุ ดไทยพระราชทาน การประดั บ
เครื่องหมายให้ตรงกับระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นคาขอมีบัตร
๕.๒ รูปถ่ายข้าราชการบานาญแต่งเช่นเดียวกับข้าราชการประจาการ เว้นแต่ให้ติดเครื่องหมายแสดง
สังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย และเครื่องอักษร นก ทาด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตรที่ปกคอ
เสื้อด้านหน้าข้างขวา การประดับเครื่องหมายให้ตรงกับชั้นหรือระดับตาแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ แต่
หากมีความจาเป็นไม่สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบราชการได้ ให้แต่งกายสุภาพ ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน
๕.๓ รูปถ่ายลูกจ้างประจาผู้ รับบาเหน็ จรายเดือน แต่งกายด้วยชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน
เท่านั้น
๕.๔ รูปถ่ายพนักงานราชการ ให้แต่งเครื่องแบบพิธีการประดับอินทรธนู (ดอกพิกุล)
๕.๕ การประดั บ เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ให้ ประดั บตามชั้ นที่ ตนเองได้ รั บ และหากผู้ ใดได้ รั บ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ล้ ว ควรประดั บ ให้ ถู ก ต้ อ ง อนึ่ ง ถ้ า ประสงค์ จ ะประดั บ เหรี ย ญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ควรวางตาแหน่งให้ถูกต้องตามระเบียบ หากไม่แน่ใจควรประดับแพรแถบ
๕.๖ การจัดส่งรูปถ่ายไม่ควรเย็บด้วยลวดหรือเข็มหมุด เพราะจะทาให้รูปมีตาหนิ ให้นาใส่ซองพลาสติก
และเย็บติดกับแบบคาขอมีบัตรฯ
๕.๗ ไม่ควรใช้ภาพถ่ายจากการสแกนภาพ และภาพพื้นหลังควรใช้สีสุภาพ
อายุของบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑. บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอายุ ๖ ปี นับแต่วันออกบัตร
๒. บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีวาระการดารงตาแหน่งน้อยกว่า ๖ ปี ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ผู้ถือบัตร
ครบวาระการดารงตาแหน่ง
๓. บั ตรประจ าตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้ รับบาเหน็ จบานาญที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ ถือบัตรมีอายุครบ ๗๐ ปี
บริบูรณ์ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต
๔. กรณีพนักงานราชการให้มีอายุบัตร นับตั้งแต่วันที่ออกบัตรและวันสิ้นสุดบัตร ไม่เกินระยะเวลาที่
กาหนดในสัญญาจ้าง และต้องมีวาระการจ้างงานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
หากมีข้อสงสัยในเรื่องการทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โปรดติดต่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๕๙๑ ๕๒๓๒ หรือ ๙๙๑๘๒

(ตัวอย่างการกรอกคาขอมีบัตร สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ)
บ.จ.1
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
ตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

---------------------------เขียนที่ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
วันที่ 1 กันยำยน 2560
ข้ำพเจ้ำ  นำย  นำง  นำงสำว ยศและฐำนันดร
.
ชื่อ
พอใจ
ชื่อสกุล
คิดดี
.
เกิดวันที่ 1 เดือน มกรำคม พ.ศ 2533 อำยุ 27 ปี สัญชำติ ไทย
หมู่โลหิ ต โอ
มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้ำนเลขที่ 11 ตรอก/ซอย ถนน ติวำนนท์ ตำบล/แขวง ตลำดขวัญ
อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 11000 โทรศัพท์ 02 – 5915232
1

เลขประจำตัวประชำชนของผูย้ ื่นคำขอ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่สำมำรถติดต่อได้ 584 ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหำนคร 10170
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐประเภท
 ข้ำรำชกำรพลเรื อนสำมัญ
 ลูกจ้ำงประจำของส่ วนรำชกำร
 พนักงำนรำชกำร
รับรำชกำร/ปฏิบตั ิงำน/เคยสังกัด แผนก/งำน งำนบริ หำรทัว่ ไป
ฝ่ ำย/ส่ วน ฝ่ ำยกำรเจ้ำหน้ำที่
.
กอง/สำนัก
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุ ข
ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุ รกำร
ระดับ/ยศ
ปฏิบตั ิงำน
.
มีควำมประสงค์ขอมีบตั รประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ออธิ บดีกรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
กรณี  1. ขอมีบตั รครั้งแรก
 2. ขอมีบตั รใหม่ เนื่ องจำก
 บัตรหมดอำยุ  บัตรหำยหรื อถูกทำลำย
 3. ขอเปลี่ยนบัตร

เนื่ องจำก

 หมำยเลขของบัตรเดิม 9/2554
(ถ้ำทรำบ)
 เปลี่ยนตำแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
 เปลี่ยนชื่อตัว
 เปลี่ยนชื่อสกุล
 เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล  ชำรุ ด
 อื่น ๆ.......................................................

 ได้แนบรู ปถ่ำยสองใบมำพร้อมกับคำขอนี้แล้ว และ  หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)…………..………
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
(ลงชื่อ).......................................................................ผูท้ ำคำขอ
(นำงสำวพอใจ คิดดี)
หมำยเหตุ ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ตอ้ งกำรออก แล้วขีดเครื่ องหมำย √ ในช่อง  และ  หน้ำข้อควำมที่ใช้

.
.

.
.
.
1

(ตัวอย่างการกรอกสาเนารายการบัตร สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ)

แบบที่ 1 ข.
สำเนำรำยกำรบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐที่ออกด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้ ำนหน้ ำ)

บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุ ข

(ด้ ำนหลัง)
ข้ าราชการพลเรื อน

รูปถ่ าย
2.5 X 3 ซม.

……………………………..………(ระบุ
ประเภทเจ้ำหน้ำที่)
เลขที่............................
ชื่อ
เลขที่.................../.......................
.....................................................................

ชื่อ....................................................................................................
ตาแหน่ ง
.............................................................

ลงลำยมือชื่อ

ตำแหน่ง..........................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
.....................................
เลขประจำตัวประชำชน...............................................................
..………...................
ลำยมือชื่อ หมู่โลหิต.............

วันออกบัตร........./.............../............

ผู้ออกบัตร

ผู้ออกบัตร
บัตรหมดอำยุ........./.............../............

หมำยเหตุ (1) พิมพ์ (เครื่ องพิมพ์ดีด) ชื่อ , ตำแหน่ง , เลขประจำตัวประชำชน และหมู่โลหิ ต
(2) ลงลำยมือชื่อ (ปำกกำ)

(ตัวอย่างการกรอกคาขอมีบัตร ข้าราชการผู้รับบาเหน็จบานาญ และลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือน)
บ.จ.1
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
ตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

---------------------------เขียนที่ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
วันที่ 1 กันยำยน 2560
ข้ำพเจ้ำ  นำย  นำง  นำงสำว ยศและฐำนันดร
.
ชื่อ
พอเพียง
ชื่ อสกุล
อยูด่ ี
.
เกิดวันที่ 1 เดือน มกรำคม พ.ศ 2499 อำยุ 61 ปี สัญชำติ ไทย
หมู่โลหิ ต โอ
มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้ำนเลขที่ 11 ตรอก/ซอย ถนน ติวำนนท์ ตำบล/แขวง ตลำดขวัญ
อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 11000 โทรศัพท์ 02 – 5915232
เลขประจำตัวประชำชนของผูย้ ื่นคำขอ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

.
.

.
.
.
1

ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่สำมำรถติดต่อได้ 584 ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหำนคร 10170
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนำญประเภท
 ข้ำรำชกำรพลเรื อนสำมัญ
 ลูกจ้ำงประจำของส่ วนรำชกำร
รับรำชกำร/ปฏิบตั ิงำน/เคยสังกัด แผนก/งำน งำนบริ หำรทัว่ ไป
ฝ่ ำย/ส่ วน ฝ่ ำยกำรเจ้ำหน้ำที่
กอง/สำนัก
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุ ข
ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุ รกำร
ระดับ/ยศ
ชำนำญงำน
มีควำมประสงค์ขอมีบตั รประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ออธิ บดีกรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
กรณี  1. ขอมีบตั รครั้งแรก
 2. ขอมีบตั รใหม่ เนื่ องจำก
 บัตรหมดอำยุ  บัตรหำยหรื อถูกทำลำย
 3. ขอเปลี่ยนบัตร

เนื่ องจำก

 หมำยเลขของบัตรเดิม
(ถ้ำทรำบ)
 เปลี่ยนตำแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
 เปลี่ยนชื่อตัว
 เปลี่ยนชื่อสกุล
 เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
 ชำรุ ด
 อื่น ๆ.......................................................

 ได้แนบรู ปถ่ำยสองใบมำพร้อมกับคำขอนี้แล้ว และ  หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)…………..………
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
(ลงชื่อ)........................................................................ผูท้ ำคำขอ
(นำยพอเพียง อยูด่ ี)
หมำยเหตุ ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ตอ้ งกำรออก แล้วขีดเครื่ องหมำย √ ในช่อง  และ  หน้ำข้อควำมที่ใช้

.

.
.

(ตัวอย่างการกรอกสาเนารายการบัตร สาหรับข้าราชการผู้รับบาเหน็จบานาญ
และลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือน)

แบบที่ 2 ข.
สำเนำรำยกำรบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนำญที่ออกด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้ ำนหน้ ำ)

บัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำทีข่ องรัฐผู้รับบำเหน็จบำนำญ

กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุ ข

(ด้ ำนหลัง)
ข้ าราชการพลเรื อน

รูปถ่ าย
2.5 X 3 ซม.

……………………………..………(ระบุ
ประเภทเจ้ำหน้ำที่)
เลขที่............................
ชื่อ
เลขที่.................../.......................
.....................................................................

ชื่อ....................................................................................................
ตาแหน่ ง
.............................................................

ลงลำยมือชื่อ

ตำแหน่ง..........................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจ.....................................
ำตัวประชำชน...............................................................
..………...................
ลำยมือชื่อ หมู่โลหิต.............

วันออกบัตร........./.............../............

ผู้ออกบัตร

ผู้ออกบัตร
บัตรหมดอำยุ........./.............../............

หมำยเหตุ (1) พิมพ์ (เครื่ องพิมพ์ดีด) ชื่อ , ตำแหน่ง , เลขประจำตัวประชำชน และหมู่โลหิ ต
(2) ลงลำยมือชื่อ (ปำกกำ)

