คู่มือปฏิบัติงาน (One stop service)
การจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและการจัดทาแฟ้มประวัติ ก.ค.ศ. 16/ก.พ.7
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑.วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือรับผิดชอบงานการจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒542 มาตรา 4 (วรรคหนึ่ง) เจ้าหน้าที่ของรัฐ (9)
ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (วรรคสอง) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จ
บานาญ และมาตรา 5 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีบัตรประจาตัวสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับบาเหน็จบานาญ มีสิทธิขอมีบัตรประจาตัวสาหรับผู้รับบาเหน็จบานาญได้ โดยกฎกระทรวง (พ.ศ. 2542)
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 (3) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ภาพและเกิ ด ความคุ้ ม ค่ าในเชิ งภารกิ จของรั ฐ หนั งสื อส านั กงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด ศธ 04009/ว5636 ลงวัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2556 เรื่อ ง
มอบอ านาจการออกบั ตรประจ าตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หนังสื อส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
ด่วนทีสุด ที่ ศธ 04009/ว5225 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.การจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีขั้นตอน ดังนี้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๑.๑ มีหนังสือนาส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด
๑.๒ คาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน แบบ (บ.จ.๑)
๑.๓ มีแบบบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือไม่
๑.๓.๑ แบบบัตรฯ ถูกต้อง
๑.๓.๒ แบบบัตรฯ และคาขอมีบัตรฯ จะต้องเป็นประเภทเดียวกัน
๑.๓.๓ เลขประจาตัวประชาชนถูกต้อง
๑.๓.๔ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ถูกต้อง
๑.๓.๕ ระบุตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง และหน่วยงานถูกต้อง
๑.๔ รูปถ่าย
๑.๔.๑ ขนาดถูกต้องหรือไม่
๑.๔.๒ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน โดยเทียบกับประชาชน บัตรเก่า และหน้าตาจริงในปัจจุบัน
๑.๔.๓ แต่งกายถูกต้องหรือไม่
๑.๕ บัตรเก่า (กรณีเคยทาบัตร)
๑.๕ กรณีข้าราชการผู้รับบาเหน็จบานาญ ต้องมีสาเนา คาสั่งออกจากราชการ/
ประกาศเกษียณอายุราชการ
๑.๖ กรณีบัตรหายจะต้องมีใบแจ้งความ
๑.๗ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.๓) เปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช.๒) ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า
๑.๘ การระบุตาแหน่งในบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญ ให้ระบุตาแหน่งครั้ง
สุดท้ายก่อนออกจาราชการของผู้ถือบัตร

๑.๙ การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือนนอกประจาการ ให้ใช้เครื่องแบบเช่นเดียวกับ
ข้าราชการประจาการ เว้นแต่ให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้ายและ
เครื่องหมายอักษร นก. ทาด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อ
ด้านหน้าข้างขวา
การออกบัตร
๒.๑ ออกเลขที่บัตรตามด้วย ปี พ.ศ.ที่ออกบัตร
๒.๒ ลงวันที่ออกบัตร/บัตรหมดอายุ กาหนดให้ใช้ได้ ๖ ปี นับแต่วันออกบัตร และบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
ให้คงใช้ได้ “ตลอดชีวิต”
๒.๓ ประทับตราครุฑจังหวัดด้วยหมึกสีแดง
เสนอผู้อานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ลงนามบนบัตร
ลงทะเบียนคุมการออกบัตร

เอกสารหลั ก ฐานที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ทาบั ต รประจาตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
๑. หนังสือนาส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด
๒. แบบคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓. รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. จานวน ๒ รูป
๔. สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรเดิม)
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๖. สาเนาคาสั่ง/ประกาศเกษียณอายุราชการ
๗. ใบรับรองแพทย์แสดงผลกรุ๊ปเลือด
๘. ใบแจ้งความ (กรณีบัตรหาย)

ขั้ น ตอนการออกบั ต รประจาตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
การออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีขั้นตอน ดังนี้
๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๑.๑ มีหนังสือนาส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด
๑.๒ คาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ (บ.จ.๑)
๑.๓ มีแบบบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือไม่
๑.๓.๑ แบบบัตรฯ ถูกต้องหรือไม่
๑.๓.๒ แบบบัตรฯ และคาขอมีบัตรฯ จะต้องเป็นประเภทเดียวกัน
๑.๓.๓ เลขประจาตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่
๑.๓.๔ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ถูกต้องหรือไม่
๑.๓.๕ ระบุตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง และหน่วยงานถูกต้องหรือไม่
๑.๔ รูปถ่าย
๑.๔.๑ ขนาดถูกต้องหรือไม่
๑.๔.๒ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน โดยเทียบกับประชาชน บัตรเก่า และหน้าตาจริงในปัจจุบัน
๑.๔.๓ แต่งกายถูกต้องหรือไม่
๑.๕ กรณีเคยรับราชการให้ขอสาเนา คาสั่งออกจากราชการ/ประกาศเกษียณอายุราชการ
๑.๖ กรณีบัตรหายจะต้องมีใบแจ้งความ
๒. การออกบัตร
๒.๑ ออกเลขที่บัตรตามด้วย ปี พ.ศ.ที่ออกบัตร
๒.๒ ลงวันที่ออกบัตร/บัตรหมดอายุ กาหนดให้ใช้ได้ ๖ ปี นับแต่วันออกบัตร และบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต
๒.๓ ประทับตราครุฑ สพฐ. ด้วยหมึกสีแดง
๔. นาเรื่องเสนอผู้อานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ลงนามบนบัตร
๕. ลงทะเบียนคุมการออกบัตร

ขั้นตอนการให้บริการการจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หนังสือนาส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด
แบบคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รูปถ่าย จานวน ๒ รูป
๑

สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(บัตรเดิม)

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

สาเนาทะเบียนบ้าน/
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาคาสั่ง/ประกาศเกษียณอายุราชการ
ใบแจ้งความ (กรณีบัตรหาย)

ออกเลขบัตร

๒

ลงวันออกบัตร/บัตรหมดอายุ
ออกบัตร
ประทับตราครุฑ สพฐ.
เสนอ ผู้อานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

๓

๔

ลงทะเบียนการออกบัตร

จ่ายบัตร

การแต่งเครื่องแบบปกติขาวและการติดอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การแต่งเครื่องแบบปกติขาวและการติดอินทรธนูของพนักงานราชการ

การขอสาเนาประวัติ ก.ค.ศ. ๑๖ / ก.พ.๗
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ หรือรั บ ผิ ด ชอบใช้ เป็ นแนวปฏิ บัติ ก ารขอส าเนาประวั ติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗
เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครองหรือควบคุม ดูแลของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐มาตรา 15 (5) “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุก
ล้าสิทธิส่วนบุ คคลโดยไม่สมควร” มาตรา 24 และประกอบระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2555 หมวด 5 “ห้าม
มิให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ คัดลอก หรือยอมให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลในทะเบียนประวัติของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการใด ๆ โดยมิชอบการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวถือเป็นการกระทาผิดวินัย”
๒. การขอสาเนาประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ มีขั้นตอน ดังนี้
1. เจ้ าของประวัติผู้ ป ระสงค์จะขอคัดส าเนาประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ ให้ เขียนคาขอคัดส าเนา
ประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ และลงรายมือชื่อผู้ยืม ได้ที่แฟ้มทะเบียนการให้บริการ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
2. เจ้าของประวัติผู้ประสงค์จะขอคัดสาเนาประวัติ ต้ องเตรียมบัตรประจาตัว ประชาชนหรือบัตร
ข้าราชการ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อยืนยันตัวตน
๓. เมื่อดาเนิน การคัดสาเนาเรียบร้อยแล้วให้ นาส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และลงรายมือชื่อ ผู้คืน
ที่แฟ้มทะเบียนการให้บริการ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ ภายในวันที่เขียนคาขอคัดสาเนา และห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติมรายการใด ๆ ใน ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ โดยเด็ดขาด ถ้าต้องการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือมีข้อ
สงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทะเบียนประวัติ รับรองสาเนาเอกสารและลงวันที่กากับสาเนาทุกแผ่นและ
ส่งมอบชุดสาเนาประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ ให้แก่เจ้าของประวัติผู้ขอสาเนาประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทะเบียนประวัติเก็บแฟ้มประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ ให้เรียบร้อย
๓. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นดาเนินการขอคัดสาเนาประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ แทนมีขั้นตอน ดังนี้
๑. เจ้าของประวัติ ผู้ประสงค์จะขอสาเนาประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ แต่ไม่สามารถมาขอคัดสาเนา
ด้วยตัวเอง ให้จัดทาหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งขอคัดสาเนาประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ แทนตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
๒. ผู้ได้รับมอบหมาย ยื่นแบบหนังสือมอบฉันทะในการคัดสาเนา ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ ที่ได้แนบสาเนา
บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ข องเจ้าของประวัติ และผู้ได้รับการมอบ
ฉันทะรับรองสาเนาถูกต้องเรียบร้อย ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๓. เมื่อดาเนินการคัดสาเนาเรียบร้อยแล้วให้นาส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และลงรายมือชื่อ ผู้คืน
ที่แฟ้มทะเบียนการให้บริการ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ ภายในวันที่เขียนคาขอคัดสาเนา และห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติมรายการใด ๆ ใน ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ โดยเด็ดขาด ถ้าต้องการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือมีข้อ
สงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทะเบียนประวัติ รับรองสาเนาเอกสารและลงวันที่กากับสาเนาทุกแผ่นและ
ส่งมอบชุดสาเนาประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ ให้แก่เจ้าของประวัติผู้ขอสาเนาประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทะเบียนประวัติเก็บแฟ้มประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ ให้เรียบร้อย

ขั้นตอนการขอสาเนาประวัติ ก.ค.ศ. ๑๖ / ก.พ.๗ ของเจ้าของประวัติ

เขียนคาขอคัดสาเนา
ของเจ้าของประวัติ

เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
ตรวจสอบความถูกต้อง

คัดสาเนาประวัติ ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗
รับรองสาเนาเอกสาร
จัดเก็บ

