
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

คู่มือขั้นตอนการด าเนินงานการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

 



ก 
 

ค าน า 

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐพศ 2542 มาตรา 4 (วรรคหนึ่ง)
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (9) ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน(วรรคสอง) 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญและมาตรา 5 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีบัตรประจ าตัวส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญมีสิทธิ์ขอบัตรประจ าตัวส าหรับผู้รับ
บ าเหน็จบ านาญได้ โดยกฎกระทรวง (พ.ศ 2542) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (3)              
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็น และ(5) มีการปรับปรุวภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5636 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
เรื่องมอบอ านาจการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5225 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การออกบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวโดยมีแนวทางในการปฏิบัติที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าคู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบ าเหน็จความชอบในส่วนงานออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบรรลุเป้าหมายตาม
เจตจ านงของทางราชการ และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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คู่มือการใช้งานระบบการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 
1. หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์  
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่หลากหลาย รวมทั้งประโยชน์ในการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน (Operation Efficiency) เพ่ิมคุณภาพบริการผู้ใช้งาน (Quality Customer 
Service) และเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล จึงพัฒนาระบบด้วยความระมัดระวังโดยค านึงถึงผู้ใช้งานและการให้บริการเป็นหลัก ให้มีความง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อนและตอบสนองต่อความต้องการ  

2. วัตถุประสงค์  
    เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3. ขอบเขตของงาน 
    ตามพระราชบัญญัติประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 และข้อ 5 (5.1) แห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยบัตรประจ าตัวลูกจ้างประจ า  พ.ศ.2531  ให้ข้าราชการข้าราชการ
บ านาญ และลูกจ้างประจ า มีบัตรประจ าตัวได้ ส าหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตรประจ าตัวได้นับ
แต่สัญญาจ้างจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

4. ค าจ ากัดความ 
    “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานราชการ  ข้าราชการบ านาญ   

5. ประเภทบุคลากรที่ก าหนดให้มีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 ก าหนดประเภทบุคลากรที่  
    ก าหนดให้มีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐไว้ ดังนี้ 

5.1. เจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ 
 5.1.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 5.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.1.3 พนักงานราชการ 

5.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกจาก   
ราชการหรือพ้นจากต าแหน่ง  โดยมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ 

  5.3 อายุของบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
       5.3.1 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอายุไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันออกบัตร 
       5.5.2 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีวาระการด ารงต าแหน่งน้อยกว่า 6 ปีให้ใช้ได้ 

    จนถึงวันที่ผู้ถือบัตรครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
/5.5.3 บัตรประจ าตัว... 
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       5.5.3 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุ 
    ครบ 65 ปี บริบูรณ์ให้คงให้ได้ตลอดชีวิต 

 6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   6.1 การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
        6.1.1 การยื่นค าขอบัตรประจ าตัวใหม่ให้ยื่นภายใน 30 วัน กรณีดังนี้ 
   6.1.1.1 บัตรหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ 
   6.1.1.2 บัตรประจ าตัวหมดอายุ 
   6.1.1.3 การเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
   6.1.1.4 เปลี่ยนต าแหน่งหรือย้ายสังกัด 

 6.2 ให้กรอกแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตรงกับประเภท  
       เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภท  
        ลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการ ประเภทพนักงานราชการ เป็นต้น 

 6.3 ให้ลงลายมือชื่อของผู้ขอมีบัตร ลายมือชื่อใต้กรอบรูปให้ครบถ้วน  
 6.4 หมูโลหิตให้เขียนเป็นภาษาไทย เช่น หมูโลหิต บี เอ โอ เอบี เป็นต้น 
 6.5 กรณีกรอกต าแหน่งส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีวิทยฐานะ 
   ในช่องต าแหน่งให้ระบุชื่อต าแหน่ง เช่น ต าแหน่ง ครู ผู้อ านวยการ เป็นต้น ส าหรับ 

      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ในช่องต าแหน่งให้ระบุ 
   เฉพาะวิทยฐาน เช่น ต าแหน่ง ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการ 
   ช านาญการ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ เป็นต้น 
 6.6 การกรอกค าน าหน้านามว่า ดร. ไม่สามารถน ามาใช้เป็นค าน าหน้านามในการขอมี 
   บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ (อ้างอิงหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี  
   ที่ นร 0106/745 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552) 
 6.7 ส าหรับข้าราชการบ านาญการกรอกต าแหน่งให้กรอกให้กรอกต าแหน่งตามประกาศ 
   เกษียณ หรือต าแหน่งตามค าสั่งให้ออกจากราชการ มิใช่กรอกต าแหน่งว่า  
   “ข้าราชการบ านาญ” เช่น ต าแหน่งตามประกาศเกษียณอายุราชการคือ ต าแหน่งครู  
   “คร”ู ตามด้วยวิทยฐานะ (ถ้ามี)  

 6.8 การจัดส่งแบบค าขอมีบัตรประจ าตัว ให้สถานศึกษาจัดส่งเพียงต้นฉบับ 1 ฉบับ      
   เท่านั้น 

 7. หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 7.1 แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 1 ฉบับ 
    7.2 แนบส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(อย่างใดอย่างหนึ่ง)   

        จ านวน 1 ฉบับ 
    7.3 แนบส าเนาบัตรเก่าทุกครั้งที่ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวฯ ใหม่ 
    7.4 กรณีบัตรสูญหายแนบใบแจ้งความของสถานีต ารวจ 
 7.5 กรณีย้ายสถานศึกษาและได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ เปลี่ยนต าแหน่ง และ 

/เลื่อนวิทยฐานะ... 
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        เลื่อนวิทยฐานะให้แนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนต าแหน่ง และเลื่อนวิทยฐานะ 
    7.6 กรณีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ให้แนบส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 

 7.7 กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนค าน าหน้านาม เปลี่ยนยศให้แนบเอกสารที่ได้รับ  
   อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนค าน าหน้านาม ค าสั่งแต่งตั้งยศจาก 
   กระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี 
 7.8 กรณีบัตรช ารุดให้แนบบัตรที่ช ารดุหากไม่สามารถส่งบัตรที่ช ารุดได้ให้บันทึกแจ้ง 
   สาเหตุการช ารุด 

 7.9 กรณีลูกจ้างเปลี่ยนต าแหน่งให้แนบค าสั่งที่ได้รับการเปลี่ยนต าแหน่งใหม่ 
 7.10 ข้าราชการบ านาญและลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือน หากเป็นการขอมีบัตร 
     ครั้งแรกให้แนบประกาศเกษียณหรือค าสั่งให้ออกจากราชการหรือหนังสือสั่งจ่าย 
     บ านาญจากกรมบัญชีกลาง 

 7.11 พนักงานราชการให้แนบส าเนาสัญญาจ้างพร้อมหลักฐานข้างต้นทุกครั้งที่ยื่นขอมี 
      บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 
 8. รูปถ่าย 
    8.1 รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป ขนาด 2.5X3 ซม. ครึ่งตัว หน้าตรง  

       ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ 
        เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด ชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน การประดับ 
       เครื่องหมายให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบัน  ในวันที่ยื่นค าขอมีบัตร 

      8.2 ข้าราชการสตรีไทยมุสลิมที่มีความประสงค์จะใช้ผ้าคลุมศีรษะถ่ายรูปท าบัตรให้ใช้รูป 
 ถ่ายที่แต่งกายสุภาพ และรูปถ่ายที่มีผ้าคลุมศรีษะต้องเห็นรูปหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา    
 จมูก ปากและคาง 

8.3 รูปถ่ายข้าราชการบ านาญแต่งเช่นเดียวกับข้าราชการประจ าการ เว้นแต่ให้ติด  
     เครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย และเครื่องหมายอักษร นก  

       ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง 2 ซม.ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา การประดับ 
       เครื่องหมายให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นค าร้องหรือหากมี ความจ าเป็นไม ่ 
       สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการได้ ให้ แต่งกายสุภาพชุดสากลหรือชุดไทย  
       พระราชทาน 

8.4 รูปถ่ายลูกจ้างประจ าของส่วนราชการให้แต่งกายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
     ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2527 โดยดูตามหมวดฝีมือหมวดกึ่งฝีมือ และ 
     หมวดแรงงาน แต่หากไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ขอให้แต่งกายด้วยชุดสากลนิยม 

     8.5 รูปถ่ายลูกจ้างประจ าของส่วนราชการผู้รับบ าเหน็จรายเดือนให้แต่งกายด้วยชุดสากล  
        หรือชุดไทยพระราชทาน เท่านั้น 

      8.6 รูปถ่ายพนักงานราชการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบพิธีการประดับอินทรธนู (ดอกพิกุล) 
      8.7 การจัดส่งรูปถ่ายไม่ควรเย็บด้วยลวดหรือเข็มหมุด เพราะจะท าให้รูปมีต าหนิ ให้น าใส่ 

        ซองพลาสติกและเย็บติดกับแบบค าขอมีบัตรฯ 
      8.8 ไม่ควรใช้ภาพถ่ายจากการสแกนภาพ และภาพพ้ืนหลังควรใช้สีสุภาพ เช่น สีฟ้า 

/8.9 การประดับ... 



๔ 
 

      8.9 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับตามชั้นที่ตนเองได้รับ และหากผู้ใดได้รับ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว ควรประดับให้ถูกต้องอนึ่งถ้าประสงค์จะ  
ประดับเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ควรวางต าแหน่งให้ถูกต้องตามระเบียบ หากไม่
แน่ใจควรประดับแพรแถบ 

 9. การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 
    อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
    แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่  ตามกฎส านักนายกรัฐมนตร ฉบับที่ 94 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553  
       ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 28 ก วันที่ 30 เมษายน 2553 หน้า 14-21 
 

การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 

 
/อินทรธนู... 

ประเภทต าแหน่ง อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินธนู 
ทั่วไป วิชาการ อ านวยก

าร 
บริหาร เครื่องแบบปฏิบัติการ เครื่องแบบพิธีการ 

ระดับ
ทักษะ
พิเศษ 

ระดับ
ทรงคุณวุฒิ 

 
ระดับสูง 

ระดับสู
ง 

1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็ก
ขมวด เพิ่มครุฑพ่าห์ 

 

ช่อชัยพฤษ์ เพ่ิมเส้นฐาน 
 

 

ระดับ
เชี่ยวชาญ 

ระดับ
ต้น 

ระดับ
อาวุโส 

ระดับ
ช านาญ

การพิเศษ 

ระดับต้น  1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็ก
ขมวด 

 

ช่อชัยพฤกษ์ 
 

 

ระดับ
ช านาญ

การ 

 

ระดับ
ช านาญ

งาน 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

  3 แถบเล็ก แถบบนขมวด 

 

ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก 3 ดอก 

 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 
   2 แถบเล็ก แถบบนขมวด 

 

ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก 2 ดอก 

 



๕ 
 

อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการก าหนดให้ใช้เครื่องหมายต าแหน่งขงข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2553 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
127 ตอนพิเศษ 102 ง วันที่ 14 ตุลาคม 2553 หน้า 25-26 
 
ล าดับ

ที ่
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนในอันดับ 

เทียบกับข้าราชการพล
เรือนต าแหน่งประเภท

วิชาการ 

อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู 

เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการ 

เครื่องแบบพิธีการ 

1. 
2. 

คศ.5 
คศ.4 
 
 
 

ระดับทรงคุณวุฒิ 
ระดับเชี่ยวชาญ 

1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็ก 
ขมวดเพ่ิมครุฑพ่าห์ 

 

ช่อชัยพฤกษ์ เพ่ิม
สัณฐาน 

 

3. 
4. 
 
 
 

คศ.3 
คศ.1 ขั้น 3 ขึ้นไป
(ปัจจุบันคือ 
15,020 บาท หรือ
มากกว่า) และ คศ.2 

ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับช านาญการ 

1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็ก 

 

ช่อชัยพฤกษ์ 

 

5. ครูผู้ช่วย และ คศ.1 
ขั้น 1-2 หรือต่ ากว่า
ขั้น 1 (ปัจจุบันคือขั้น 
14,620 บาท หรือ
ต่ ากว่า) ของอันดับ 
คศ.1 

ระดับปฏิบัติการ 3 แถบเล็ก แถบบน
ขมวด 

 

ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก 3 
ดอก 

 

 
          
 
 
 
 
 
 

/10.การแต่งเครื่องแบบ... 
 

 



๖ 
 

10. การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนที่แก้ไข 
 10.1 เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสบิม 
  แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ ตามกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553  
  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 28 ก วันที่ 30 เมษายน 2553 หน้า 14-21 

 
 
 10.2 ดอกประจ ายามและใบเทศส าหรับลูกจ้างประจ า 

10.2.1 ดอกประจ ายามและใบเทศ 1 ช่อ 
       ต าแหน่งหมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ข้ันต่ าของอัตรา 
 เงินเดือน ข้าราชการพลเรือน ระดับปฏิบัติงาน 4,870 บาท 
          ต าแหน่งหมวดอื่นๆ นอกจากหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงาน และ 
  ได้รับค่าจ้างตั้งขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ระดับ 
        ปฏิบัติงาน 4,870-8,340 บาท 
 
 

 
 

10.2.2 ดอกประจ ายาม และใบเทศ 2 ช่อ ต าแหน่งหมวดฝีมื หรือหมวดอ่ืนๆ 
          ยกเว้น หมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่าจางตั้งแต่อัตรา  
          เงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ระดับปฏิบัติการ 8,340 บาท แต่ 
        ไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ระดับช านาญ 
          การ 15,050 บาท 
 
 
 

/10.2.3 ดอกประจ ายาม... 
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10.2.3. ดอกประจ ายาม และใบเทศ 3 ช่อ 
          ลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนข้ันต่ าของ 
          ข้าราชการพลเรือนระดับช านาญการ 15,050 บาท ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

11. เครื่องหมายอินทรธนู ส าหรับลูกจ้างประจ า 
11.1 แบบอินทรธนู 1 แถบ 

 
11.1.1 ต าแหน่งหมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ข้ันต่ าของ 
            อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติงาน 4,870 บาท 
11.1.2 ต าแหน่งหมวดอื่นๆ นอกจากหมวดกึ่งฝีมือและหมวด 
           แรงงาน และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตราเงินเดือน 
           ข้าราชการพลเรือน ระดับปฏิบัติงาน 4,870-8,340 บาท 

 
 

 
1.2 แบบอินทรธนู 2 แถบ ต าแหน่งหมวดฝีมื หรือหมวดอื่นๆ 
        ยกเว้น หมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่าจางตั้งแต่  
        อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ระดับปฏิบัติการ  
        8,340 บาท แต่ไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนของข้าราชการ 
        พลเรือน   ระดับช านาญการ 15,050 บาท 
 
 

 
 
 11.3 แบบอินธนู 3 แถบ 
 ลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของ  
   ข้าราชการพลเรือนระดับช านาญการ 15,050 บาท ขึ้นไป 
 
 
 
 

 
/12 ดอกพิกุล 

 



๘ 
 

12. ดอกพิกุลส าหรับพนักงานราชการ 
 

12.1 บ่าดอกพิกุล 2 ดอก ส าหรับพนักงานราชการประเภททั่วไป 
        12.1.1 กลุ่มงานบริการ 
        12.1.2 กลุ่มงานเทคนิค 
        12.1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        12.1.4 กลุ่มงานวิชาชพีเฉพาะ 
        12.1.5 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
      

 
 

12.2 บ่าดอกพิกุล 3 ดอก 
        ส าหรับพนักงานราชการประเภทพิเศษ  
        กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ตัวอย่างแถบแพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
 
 
 



๑๐ 
 

ตัวอย่างแสดงการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรษ) 

 
 

ตัวอย่างแสดงการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (สตรี) 

 
/13.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน... 



๑๑ 
 

13.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
13.1 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญ และพนักงานราชการ หากประสงค์

ขอมีบัตรประจ าตัวให้ยื่นค าขอมีบัตร ตาม พ.ร.บ. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 พร้อม
รูปถ่ายขนาด 2.5x3 ซ.ม. จ านวน 2 รูป จากโรงเรียนต้นสังกัด หรือมายื่นค าขอมีบัตร ได้ที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

13.2 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเกสาร จัดท าบัญชีควบคุมการออกบัตรโดยแยกเป็น 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 1 ชุด และข้าราชการบ านาญ 1 ชุด จัดพิมพ์บัตรด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ติดรูป ประทับตรา และมอบบัตรให้ยื่นขอมีบัตรต่อไป 

1.4 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

/15.การใช้งาน... 
 

/15 วิธีการใช้งานโปรแกรม... 

ผู้ขอยื่นค าร้อง 
ขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

เอกสารประกอบ 
    1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
    2. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ 
บัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
    3. บัตรเดิม 
กรณีบัตรหาย 
    1. ใบแจ้งความบัตรหาย 
    2. ใบรับรองหมู่โลหิต 
    3. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ 
บัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
    4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 3 
รูป 
บัตรข้าราชการบ านาญ 
    1. รูปถ่ายที่มีเครื่องหมาย อักษร นก 
ติดที่คอเสื้อด้านข้างขวา จ านวน 2 รูป 
    2. บัตรเดิม 
    3. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ 
บัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 

 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(ใช้เวลา 1 นาที) 

3. จัดพิมพ์บัตร 
(ใช้เวลา 2 นาที) 

4.ผู้รับบัตรและลงทะเบียนบัตร 
(ใช้เวลา 1 นาที) 

5.เคลือบบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย 
(ใช้เวลา 1 นาที) 



๑๒ 
 

15. วิธีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 15.1 การเข้าใช้งานโปรแกรม ขอบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 หมายเลข 1 ปุ่มบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ ก-1: หน้าจอการเข้าใช้งานระบบ 

   คลิกท่ีหมายเลข 1 จะแสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 
  15.2 การเพ่ิมข้อมูลการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
ภาพประกอบที่ ก-2: หน้าจอการเพ่ิมข้อมูล 

/หมายเลข 1... 
 



๑๓ 
 

    หมายเลข 1 และหมายเลข 2 กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึก 
    หมายเลข 3 เมื่อคลิกปุ่มบันทึก  
    หมายเลข 4 ระบบจะท าการแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูล 

 
ภาพประกอบที่ ก-3: หน้าจอการบันทึกข้อมูล 

 

  15.3 การแก้ไขข้อมูลการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
ภาพประกอบที่ ก-4: หน้าจอการแก้ไข้อมูล 

   หมายเลข 1 เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล 
   /หมายเลข 2... 



๑๔ 
 

   หมายเลข 2 แสดงรหัสที่ท าการแก้ไข 
   หมายเลข 3 และหมายเลข 4 กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

 
ภาพประกอบที่ ก-5: หน้าจอการแก้ไข้อมูล 

   หมายเลข 5 ปุ่มบันทึกข้อมูล  
     หมายเลข 6  เมื่อคลิกปุ่มบันทึก ระบบจะท าการแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูล 

 

ภาพประกอบที่ ก-6: หน้าจอการแก้ไข้อมูล 
/14.3 การเพ่ิมข้อมูล... 



๑๕ 
 

  15.4 การเพ่ิมข้อมูลด้านหลังบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 
     หมายเลข 1 คลิกปุ่มท าบัตรด้านหลัง 

 
ภาพประกอบที่ ก-7: หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลด้านหลังบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 

   หมายเลข 2 แสดงรหัสบัตรที่ท าการเพ่ิมข้อมูล 
   หมายเลข 3 เพ่ิมข้อมูลด้านหลังบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
ภาพประกอบที่ ก-8: หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลด้านหลังบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 

 
/หมายเลข 5... 



๑๖ 
 

   หมายเลข 5 คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
   หมายเลข 6  เมื่อคลิกปุ่มบันทึก ระบบจะท าการแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูล 

 
ภาพประกอบที่ ก-9: หน้าจอการบันทึกข้อมูลด้านหลังบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 

  15.5 การพิมพ์บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 
     หมายเลข 1 คลิกปุ่มพิพม์บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ  

 
ภาพประกอบที่ ก-10: หน้าจอการพิมพ์บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 

/หมายเลข 2... 
 



๑๗ 
 

   หมายเลข 2 แสดงหน้าจอการพิมพ์บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   หมายเลข 3 หน้าจอการพิมพ์บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

 
ภาพประกอบที่ ก-11: หน้าจอการพิมพ์บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 

  15.6 ปุ่มรายงานข้อมูลผู้ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   หมายเลข 1 คลิกปุ่มบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ภาพประกอบที่ ก-12: หน้าจอการรายงานข้อมูลผู้ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   /หมายเลข 2… 

 



๑๘ 
 

หมายเลข 2 กรอกข้อมูลรายชื่อที่ต้องการค้นหา ระบบจะท าการค้นหาอัตโนมัติ 

 
ภาพประกอบที่ ก-13: หน้าจอการค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
     หมายเลข 3 เมื่อคลิกปุ่มพิพม์รายบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 

 
ภาพประกอบที่ ก-14: หน้าจอการรายงานข้อมูลรายชื่อผู้ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  

 

 

/หมายเลข 4... 



๑๙ 
 

   

หมายเลข 4 แสดงรายงานข้อมูลผู้ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
ภาพประกอบที่ ก-15: หน้าจอการรายงานข้อมูลรายชื่อผู้ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
  15.7 ปุ่มจบการท างาน 
     หมายเลข 1 คลิกปุ่มจบการท างาน เป็นการปิดระบบเมื่อเลิกใช้งาน 

 
ภาพประกอบที่ ก-16: หน้าจอการออกจากระบบการท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

     
     



๒๐ 
 

/หมายเลข 2... 
   หมายเลข 2 ระบบท าการแจ้งเตือนการออกจากระบบหรือการปิดโปรแกม 
      - ถ้าคลิกปุ่ม Cancel เข้าใช้งานระบบอีกครั้ง 
    - ถ้าคลิกปุ่ม OK ปิดการใช้งานระบบ  

ภาพประกอบที่ ก-17: หน้าจอการออกจากระบบการท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ



 
 

 
 
 
 

 


