
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบุคคล
และส ำหรับก ำลังพลปฏิบัติงำน กอ.รมน. 

การท าบัตรประจ าตัวข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน.
และบัตรพนักงานราชการ กอ.รมน.

จัดท ำโดย 
1. นายวุฒิภัทร์ อรุณภู่  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
2. นางสาวอริษา เงินนุช  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3. นางสาวบุปผา  บุญคุ้ม  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด ส่วนบริหารจัดการข้าราชการพลเรือน ส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.

จัดท าเมื่อ 7 ก.ค. 67



ขอบเขตเนื้อหำ

๑. กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำยเกี่ยวกับการท าบัตรประจ าตวัข้าราชการ
พลเรอืนประจ า กอ.รมน. และบัตรพนักงานราชการ กอ.รมน.

๒.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
๓. ตัวอย่ำงเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนนิกำร
๔. ปัญหำ/ข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ



ส่วนบริหารจัดการข้าราชการพลเรือน ส านักบริหารงานบุคคล 
กอ.รมน. (จกพ.สบค.กอ.รมน.) ได้สรุปขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การท าบัตรประจ าตัวข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. และบัตร
พนักงานราชการ กอ.รมน. (บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ) เพื่อให้
บุคลากรในสังกัด กอ.รมน.(ส่วนกลาง) มีความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าและการขอท าบัตรฯ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงสามารถน ามาใช้เป็นองค์ความรู้
ในการปฏิบัติต่อไปได้ในอนาคต

กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำย



ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. หน่วยต้นสงักัดของผู้ขอมีบตัรฯ ท าหนังสอื
แจ้งความประสงคข์อมีบัตรประจ าตัวของ
ข้าราชการพลเรือนฯ/พนักงานราชการฯ
ในสังกัด ส่งมาที่ สบค.ฯ (ฝธก.สบค.ฯ) 
โดยต้องแนบแบบฟอรม์ค าขอมีบตัรฯ มาด้วย
พร้อมกับเอกสารประกอบค าขอมีบัตรฯ 
ตามกรณตีา่ง ๆ

แบบฟอร์มค าขอมีบัตรประจ าตัว



ผู้ขอมีบัตรฯ และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ จะต้องทราบถึงเอกสารท่ีจ าเป็นต้องใช้ประกอบค าขอมีบัตรฯ 
ตามกรณีต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในกรณีเอกสารไม่ครบ ดังน้ี

1) กรณีขอมีบัตรครั้งแรก จะต้องแนบส าเนาบัตรประชาชนลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง    
ประกอบค าขอมีบัตรฯ

2) กรณีขอมีบัตรใหม่ ระบุเหตุผลประกอบ ดังน้ี

- กรณีบัตรหมดอายุ จะต้องส่งคืนบัตรหมดอายุ และแนบส าเนาบัตรประชาชน
ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ประกอบค าขอมีบัตรฯ

- กรณีบัตรหาย/ถูกท าลาย จะต้องแนบส าเนาบัตรประชาชนลงชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ประกอบค าขอมีบัตรฯ

- กรณีขอเปลี่ยนบัตร เน่ืองจาก เปลี่ยนชื่อตัว/เปลี่ยนช่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัว
และชื่อสกุล/ช ารุด จะต้องส่งคืนบัตรที่ต้องการเปลี่ยน และแนบส าเนา
บัตรประชาชนลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ประกอบค าขอมีบัตรฯ

เอกสารประกอบค าขอมีบัตรฯ 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

2. เจ้าหน้าที่ จกพ.สบค.ฯ ตรวจสอบค าขอมีบัตรฯ ในแบบฟอร์มขอมีบตัรฯ 
ในกรณใีด เอกสารครบถ้วนหรอืไม่ หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะต้อง
ประสานผูข้อมีบัตรฯ/หน่วยตน้สงักัดของผู้ขอมีบตัรฯ ให้ส่งเอกสาร
ให้ครบถ้วน



3.  เจ้าหน้าที่ จกพ.สบค.ฯ จะท าการบันทึกข้อมูลค าขอมีบัตรฯ ในทะเบียนคุม        
การออกเลขบัตรประจ าตัวเจ้าหนา้ที่ของรัฐ โดยแยกเป็น 2 ทะเบียน คือ    
ทะเบียนบัตรประจ าตัวข้าราชการพลเรือนฯ และทะเบียนบัตรประจ าตัว 
พนักงานราชการฯ ตามประเภทของผู้ขอมีบัตรฯ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ทะเบียนบัตรประจ าตัว



การบันทึกข้อมูลในทะเบียนบัตรประจ าตัวฯ อาจเกิดความผิดพลาดได้ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
จึงต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในรายละเอียดของการบันทึกข้อมูลในทะเบียนบัตรประจ าตัวฯ 
โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 

1) เลขท่ีบัตร คือล าดับท่ีของบัตรตามด้วย ปี พ.ศ. ท่ีออกบัตร

2) อายุของบัตรประจ าตัว

- ข้าราชการพลเรือนฯ มีอายุ 6 ปี 
ตัวอย่าง (วันออกบัตร 20 เม.ย. 63 บัตรจะหมดอายุ 19 เม.ย. 69)

- บัตรประจ าตัวพนักงานราชการฯ มีอายุ 4 ปี 
ตัวอย่าง (วันออกบัตร 20 เม.ย. 63 บัตรจะหมดอายุ 19 เม.ย. 67) 

การรับส าเนาแบบฟอร์มค าขอมีบัตรฯ พร้อมกับบัตรประจ าตัวที่ยังไม่ได้ลงข้อมูลดังกล่าว 
จะต้องลงชื่อรับในช่องลายเซ็นของทะเบียนคุมด้วยทุกครั้ง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในการควบคุม 
จ านวนบัตรฯท่ีมีความส าคัญในการแสดงตัวตนของทางราชการ

การบันทึกข้อมูลในทะเบียนบตัรประจ าตัวฯ



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

4. จัดท าส าเนาแบบฟอร์มค าขอมีบัตรฯ ให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยเอกสารค าขอมีบัตรฯ ตัวจริงทั้งหมดจะตอ้งเกบ็ไว้ที่ 
จกพ.สบค.ฯ เพื่อเปน็หลกัฐานในการขอท าบตัรฯ



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

5.  แจ้งผู้ขอมีบัตรฯ/หน่วยต้นสังกัด
ของผู้ขอมีบัตรฯ ให้มารับส าเนา
แบบฟอร์มค าขอมีบัตรฯ พร้อมกับ
บัตรประจ าตวัข้าราชการพลเรอืนฯ/
บัตรประจ าตัวพนักงานราชการฯ 
ที่ยังไม่ได้ลงข้อมูล เพื่อน าไป
ด าเนินการจัดพมิพ์บตัรประจ าตวัที่ 
สขว.กอ.รมน. ต่อไป 

บัตรประจ าตัวที่ยังไม่ได้ลงข้อมูล



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

6.  จัดเก็บหนังสอืแจ้งความประสงค์ขอมีบตัรฯ เอกสารค าขอมีบัตรฯ 
พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ (ตัวจริง) เข้าแฟม้ค าขอมีบัตรฯ 



ส ำนักบริหำรงำนบุคคล กอ.รมน.
OFFICE OF THE PERSONNEL MANAGEMENT, ISOC.

จบกำรน ำเสนอ


