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การลา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ หมวดว่าด้วยการลา
2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
3 พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาหน็จ บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)
4 มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีอานาจอนุญาต
นายก อปท.
- ลาป่วย
- ลาพักผ่อน
- ลาคลอดบุตร
- ลากิจส่วนตัว
- ลาติดตามคู่สมรส (ปมท.) - ลาอุปสมบท
- ลาเข้ารับการตรวจเลือก
- ลาศึกษา/ฝึกอบรม (ในประเทศและต่างประเทศ)
- ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(รมต.มท)
- ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
- ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

ปลัด อปท.
- ลาป่วย (60 วัน)
- ลากิจส่วนตัว (30 วัน)
- ลาคลอดบุตร
- ลาพักผ่อน

ประเภทการลา มี 11 ประเภท ได้แก่
1 ลาป่วย (60)
2 ลาคลอดบุตร (90)
3 ลากิจส่วนตัว (30)
4 ลาพักผ่อน (10)
5 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (120)
6 ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
7 ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
8 ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
9 ลาติดตามคู่สมรส
10 ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (ไม่เกิน 15 วัน)
11 ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (ไม่เกิน 12 ด.)

ผอ.กองหรือหัวหน้าส่วน
- ลาป่วย (30 วัน)
- ลากิจส่วนตัว (15 วัน)
- ลาคลอดบุตร
- ลาพักผ่อน
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 การนับวันลา ให้นับตามปีงบประมาณ
 ให้นับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย เฉพาะการนับวันลา
เพื่อประโยชน์ในการ
(1) เสนอและจัดส่งใบลา
(2) อนุญาตให้ลา
(3) ค านวณวัน ลา ได้ แ ก่ วั น ลาป่ ว ยตามกฎหมายสงเคราะห์ ข้ าราชการฯ วัน ลาคลอดบุ ต ร ,วั น ลา
อุปสมบท/พิธีฮัจย์ ,วันลาไปศึกษา/อบรม , วันลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล ,วันลาไปปฏิบัติงานในองค์กร
ระหว่างประเทศ ,วันลาติตามคู่สมรสและลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
สาหรับวันลาป่วยซึ่งมิใช่วันลาป่วยตาม (3) ,วันลากิจส่วนตัว, วันลาพักผ่อน และวันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตรให้นับเฉพาะวันทาการ
1. การลาป่วย ปีละไม่เกิน 60 วันทาการ
- กรณีจาเป็นผู้มีอานาจสามารถให้ลาได้อีกไม่เกิน 60 วันทาการ
- เสนอใบลา ก่อน/ในวันลา
- ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ (กรณีมีความประสงค์ลาป่วยเพื่อรักษาตัว)
- แม้ไม่ถึง 3 วัน แต่ผู้มีอานาจฯ จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์/ใบรับการตรวจจากแพทย์ก็ได้
2. การลาคลอดบุตร
- สามารถลาได้ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง
- ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
- ต้องเสนอใบลา ก่อน/ในวันลา
- สามารถลาวันที่คลอด/ก่อนวันที่คลอดก็ได้
- ถ้าลาแล้วไม่ได้คลอดให้ถือว่าวันที่หยุดไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
- การลาคลอดที่คาบเกี่ยวกับลาประเภทอื่นซึ่งยังไม่ครบ ให้ถือว่า ลาประเภทอื่นสิ้นสุดและให้นับเป็น
วันเริ่มลาคลอดบุตร
3. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
- ลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
- ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทาการ
- เสนอใบลา ก่อน/ในวันลาภายใน 90 วัน
4. การลากิจส่วนตัว
- ลาได้ปีละไม่เกิน 45 วันทาการ
- ปีแรกที่เข้ารับราชการ ลาได้ไม่เกิน 15 วัน
- ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (ต่อจากลาคลอดบุตร) ลาได้ไม่เกิน 150 วันทาการ
- การเสนอใบลา ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถหยุดได้
- หากมีราชการจาเป็น สามารถเรียกตัวกลับได้
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5. การลาพักผ่อน
- สามารถลาได้ปีละ 10 วันทาการ
- สามารถสะสมได้ไม่เกิน 20 วันทาการ
- สามารถสะสมได้ไม่เกิน 30 วันทาการ (รับราชการ 10 ปีขึ้นไป)
- ถ้าบรรจุไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิ์
- หากเสนอใบลาต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดได้
- ถ้ามีราชการจาเป็น สามารถเรียกตัวกลับได้
หลักเกณฑ์การลาพักผ่อน
 มีสิทธิลาพักผ่อนในปีหนึ่งได้ 10 วันทาการ
 การลาพักผ่อนข้าราชการ ลูกจ้างประจา มีสิทธิลาพักผ่อนในปีหนึ่งได้ 10 วันทาการ ผู้ได้รับ
การบรรจุครั้งแรก หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการในปีงบประมาณใดไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนใน
ปีงบประมาณนั้น
 ผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาไม่ถึง 10 ปี สะสมวันลาได้ แต่วันลาสะสมกับวันลาพักผ่อนในปี
ปัจจุบันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการ
 ผู้ที่รับราชการติดต่อกันมา 10 ปี ขึ้นไปสะสมวันลาได้ แต่วันลาสะสมกับวันลาพักผ่อนในปี
ปัจจุบันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 30 วันทาการ
6. การลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจย์ กรณีไม่เกิน 120 วัน
- ต้องไม่เคยลาประเภทนี้มาก่อน
- รับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี
- การเสนอใบลา ก่อนอุปสมบท หรือเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน
- อุปสมบท หรือเดินทางภายใน 10 วัน
- เสร็จแล้ว รายงานตัวภายใน 5 วัน
- หากลาแล้วขอถอนวันลา ถือว่าวันที่หยุดไปเป็นวันลากิจส่วนตัว
7. การเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพลเข้ารับการตรวจเลือก เพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจาการ
- ให้รายงานผู้บังคับบัญชาก่อนไม่น้อยกว่า 48 ชม. เข้ารับการเตรียมพล : เข้ารับการระดมพล
ตรวจสอบพล ฝึกวิชาการทหาร ทดสอบความพรั่งพร้อม
- รายงานผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชม. นับแต่รับหมายเรียก ลาได้ตามระยะเวลาของภารกิจใน
หมายเรียก เสร็จภารกิจให้กลับภายใน 7 วัน (ต่อได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน)
8. การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
- ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 4 ปี ต่อได้รวมไม่เกิน 6 ปี
- พ้นทดลองงานแล้ว
- เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
- ไปศึกษา/ปฏิบัติการวิจัย ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ลาศึกษาต่อในประเทศ (กรณีให้ได้รับ
เงินเดือน)
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- หลักสูตรที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี สามารถลาได้มีกาหนดเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตร
- หลักสูตรปริญญาโท สามารถลาได้ 2 ปี
- หลักสูตรปริญญาเอก สามารถลาได้ 4 ปี
หมายเหตุ : สามารถขยายเวลาศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไม่
เกิน 1 ปีการศึกษา
- สาขาวิชา/ระดับการศึกษา : สอดคล้องเป็นประโยชน์กับงาน/มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
- ต้องพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
- กรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมฯ จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และรับราชการติดต่อมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
- ต้องทาสัญญากับส่วนราชการเจ้าสังกัดว่าจะกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ ใช้
ในการศึกษาเพิ่มเติม หรือปฏิบัติการวิจัยแล้วแต่กรณี
- ทาสัญญาชดใช้ (ศึกษา/ฝึกอบรม ต่างประเทศ : เวลา 1 เท่า) (ศึกษาในประเทศ : เวลาไม่น้อยกว่า
1 เท่า)
หมายเหตุ : หากไม่กลับมารับราชการ : ชดใช้เงิน + เบี้ยปรับ
9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ การลาไปปฏิบัติงานฯ มี 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1
- องค์การฯ ซึ่งไทยเป็นสมาชิก และถึงวาระต้องส่ง
- รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งฯ ตามความตกลงระหว่างประเทศ
- ไปศึกษา/ปฏิบัติการวิจัย ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ส่งเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตามความต้องการรัฐบาลไทย
ประเภทที่ 2
- นอกเหนือจากประเภทที่ 1
10. การลาติดตามคู่สมรส เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ลาได้ไม่เกิน 2 ปี
- ต่อได้อีก 2 ปี รวมไม่เกิน 4 ปี
- ถ้าเกินให้ลาออก ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ผู้มีอานาจจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
และคู่สมรสต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกัน ครบกาหนด 4 ปี ไม่มีสิทธิลา ยกเว้นคู่สมรสกลับมาแล้ว
และได้รับคาสั่งให้ไปอีก
11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
- ลาไปฟื้นฟูด้านอาชีพได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน
ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น
- ลาไปฟื้นฟูด้านอาชีพได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณา หรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต
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สรุปสิทธิการลาของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ลาป่วย ไม่เกิน 15 วันทาการ ได้ค่าตอบแทน
- ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีไม่เกิน 15 วัน
- ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน ลาได้ไม่เกิน 8 วัน
- ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน ลาได้ไม่เกิน 6 วัน
- ระยะเวลาการจ้าง ต่ากว่า 6 เดือน ลาได้ ไม่เกิน 4 วัน - ลาป่วย ไม่เกิน 60 วัน ได้
ค่าตอบแทน การลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ส่งพร้อมใบลาด้วย ยกเว้นผู้มีอานาจให้ลาจะ
เห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
2. ลาพักผ่อน ปีละ 10 วัน ได้ค่าตอบแทน
3. ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน ได้ค่าตอบแทนไม่เกิน 45 วัน เว้นปี แรกทางานไม่ครบ 7 เดือนต่อเนื่องได้
อีก 30 วันทาการรวมในลากิจ
4. ลาบวช ไม่มีสิทธิลาบวช
- อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกเทศมนตรีฯ
- ลาบวช ไม่เกิน 120 วัน ได้ค่าตอบแทน เว้นปีแรกลาได้ แต่ไม่ได้ค่าตอบแทน
**ระหว่างลาการลาและการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่ กาหนดนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกฯ**
**การส่งใบลาทุกครั้งต้องผ่านทางหัวหน้างานตามสายบังคับบัญชาตามขั้นตอนก่อนส่งฝ่ายงานบุคลากร**
1. ลากิจ, ลาพักผ่อน ต้องส่งใบลาล่วงหน้า 3 วัน
2. ลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบกับใบลา (นับวันหยุดราชการรวมด้วย)
3. ลากิจ ลาพักผ่อนติดวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันต้องชี้แจงเหตุผล
4. ลาป่วยเมื่อมาปฏิบัติงานตามปกติต้องส่งใบลาทันที
5. ข้าราชการ, ลูกจ้างประจา ลาป่วยติดต่อกันมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาปีหนึ่งได้ 60 - 120 วัน
ทาการ
6. ข้าราชการ, ลูกจ้างประจา ลากิจโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกิน 45 วัน
7. ข้าราชการ, ลูกจ้างประจา ลาป่วย ลากิจ เกิน 6 ครั้ง ในรอบครึ่งปีงบประมาณจะไม่ได้การ
พิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือน ให้อยู่ในอานาจของผู้บังคับบัญชาพิจารณา
8. ลูกจ้างประจามาปฏิบัติงานสายเกิน 6 ครั้ง จะไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือน ให้อยู่ใน
อานาจของผู้บังคับบัญชาพิจารณา
9. ข้าราชการฯ ที่ได้ลาคลอดบุตร 90 วัน (นับวันหยุดราชการรวมด้วย) โดยได้รับเงินเดือนมีสิทธิลา
กิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่อง จากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วัน โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา
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การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้น
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน
1.1 เป็นพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัดเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
1.2 พนักงานเทศบาล จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสุโขทัย
ดังนี้
(1.1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(1.2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดาเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้
ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(1.3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยง
ต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(1.4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็น
พิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(1.5) ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ดว้ ยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากเป็นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการและสังคม
(1.6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็นผลดี
(1.7) มีส่วนร่วมกับองค์กร ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี
1.3 หลักเกณฑ์การลาบ่อยครั้ง และการมาทางานสายเนื่องๆ ตามที่เทศบาลฯ กาหนด คือ
การลาบ่อยครั้ง กาหนดให้พนักงานเทศบาล ถ้าลาเกิน 10 ครั้งถือว่าลาบ่อยครั้ง แต่ถ้าลาเกิน
จานวนครั้งที่กาหนดหากวันลาไม่เกิน 30 วัน มีผลงานดีเด่น ก็อาจพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้
การมาทางานสายเนื่อง ๆ กาหนดให้พนักงานเทศบาลสายเกิน 15 ครั้ง ถือว่ามาทางานสายเนื่อง ๆ
2. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง
2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างดียิ่งและมีผล
การประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
2.2 มีวันลาป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกิน 10 ครั้ง 30 วัน แต่สาหรับพนักงานเทศบาลทีล่ าเกินจานวน
ครั้งที่กาหนด แต่วันลาไม่เกิน 30 วัน และมีผลงานการปฏิบัติงานดี อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนสองขั้นได้
2.3 มีวันลาพักผ่อน รวมกันปีละ 6 ครั้ง และได้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มี
อานาจอนุญาตและเมื่ออนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ ควรเสนอใบลาล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน
2.4 มาทางานสายไม่เกิน 5 ครั้ง
2.5 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนดขึ้น
2.6 มีส่วนร่วมกับองค์กร ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี
3. คุณสมบัติของผู้ที่จาได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้น
3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างดียิ่งและมีผล
การประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
3.2 มีวันลาป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกิน 5 ครั้ง 15 วัน แต่สาหรับพนักงานเทศบาลที่ลาเกินจานวน
ครั้งที่กาหนด แต่วันลาไม่เกิน 15 วัน และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนสองขั้นได้
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3.3 มีวันลาพักผ่อน รวมกันปีละ 4 ครั้ง และได้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มี
อานาจอนุญาต และเมื่ออนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ ควรเสนอใบลาล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน
3.4 มาทางานสายไม่เกิน 3 ครั้ง
3.5 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนดขึ้น
3.6 มีส่วนร่วมกับองค์กร ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี
4. คุณสมบัติของผู้ที่จาได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้น
การกาหนดตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพความสาเร็จของงานของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ให้แต่ละส่วนราชการกาหนดให้สอดคล้องกับปริมาณงานและความสาเร็จของงาน โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการ/ผอ.ของแต่ละกองกาหนดร่วมกันกับพนักงานที่สังกัดในส่วนราชการ และส่งให้งานบุคลากรได้ตรวจสอบ
และเสนอผู้บริหารภายในวันที่ 20 ของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ของทุกปี
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บัตรทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็ น เอกสารส าคั ญ ที่ ข้าราชการทุ กคนต้อ งมี และใช้ป ระโยชน์ ไปตลอดชีวิต ของการรับ ราชการและ
หลังจากเกษียณอายุราชการ เป็นเอกสารอ้างอิง และเป็นบันทึกประวัติบุคคลของทางราชการในส่วนที่จาเป็น
และมีความสาคัญ โดยจัดทาขึ้นตาม
1. ประกาศ ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต. จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข้อ 358, 388 และ 355 ตามลาดับ ได้กาหนดไว้ว่า “การจัดทาทะเบียนประวัติของข้าราชการและพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ วิธีการบันทึกรายการใน
ทะเบียนประวัติและการจัดทาแฟ้มทะเบียนประวัติ ให้นากฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ที่กาหนดไว้สาหรับ
ข้าราชการพลเรือน มาบังคับใช้โดยอนุโลม”
2. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่
และแฟ้มประวัติข้าราชการ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518
เรื่อง คู่มือการจัดทา ก.พ.7 แบบใหม่
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.
2548 ข้อ 4 วรรค 2 กาหนดไว้ว่า “สาหรับราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหน่วยงานอื่น
ซึ่งมิได้สังกัดฝ่ายบริหาร อาจนาระเบียบนี้ไปใช้ได้โดยอนุโลม”

ความสาคัญของบัตรประวัติ
1. ต่อตัวเจ้าของประวัติที่จะนามาใช้ประโยชน์ เช่น เมื่อรับราชการอยู่ใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงิน เดือน การปรับ ปรุงตาแหน่ง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และภายหลังจากเกษียณอายุ
ราชการ ใช้ในการนับอายุราชการ นับวันทวีคูณ การคานวณบาเหน็จบานาญ เป็นต้น
2. และเป็ น ประโยชน์ ต่อ หน่วยงานของรั ฐ ในการบริห ารงานบุคคล การพั ฒ นาบุ คคลากร การ
วางแผนงานด้านการงบประมาณและการคลัง เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ การ
โอนย้าย การวางแผนกาลังพล การวางแผนงบประมาณประจาปี การสรรหาบุคลากรที่ความสามารถในแต่ละ
สายอาชีพให้เพียงพอและเหมาะสมกับตาแหน่ง การจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถบุคลากรในด้านที่ขาด
แคลน เป็นต้น
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แฟ้มทะเบียนประวัติ
เป็นแฟ้มที่เก็บบัตรประวัติและเอกสารที่อ้างอิง เกี่ยวข้อง หรือใช้ยืนยันข้อมูลในบัตรประวัติทั้งหมด
ที่มีความสาคัญต้องใช้เอกสารของทางราชการประกอบ เช่น สาเนาหลักฐานการศึกษา ใบเกิดทะเบียนบ้าน
หนังสือสั่งการต่าง ๆ เป็นต้น
บัตรประวัติมีการบันทึกข้อมูลสาคัญ 2 ส่วน
1. ข้อมูลส่วนตัว ชื่อสกุล ว/ด/ป เกิด คู่สมรส บิดามารดา ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม
การดูงาน สถานที่เกิด สถานที่อยู่ ภาพถ่าย ลายมือชื่อใต้ภาพถ่าย
2. ข้อมูลการปฏิบัติราชการ หน่วยงานที่สังกัด ตาแหน่ง เลขที่ตาแหน่ง บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ความผิดทางวินัย อัตราเงินเดือน บัตรประวัติของ อบจ. มีสีขาว (เหมือนแบบ ก.พ.7) บัตรประวัติ ของ อบต.
มีสีเขียว และของเทศบาล มีสีเหลือง ทุกแบบเป็นกระดาษแข็ง หนา 310 แกรมเพื่อความคงทน
การจัดทาบัตรประวัติ
- ให้ส่วนราชการผู้สั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นผู้จัดทาทะเบียนประวัติ ตามหนังสือ สานักงาน
ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คู่มือการจัดทา ก.พ.7 แบบใหม่
- ต้องจัดทาบัตรประวัติให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันที่มีคาสั่งบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ
และต้องจัดทาตามจานวน ดังนี้
- อบต. และเทศบาล จัดทา 3 ชุด ทุกชุดต้องเหมือนกันทั้งหมด (ทั้ง 3 ชุด ที่จัดทาเป็นต้นฉบับ
ทั้งหมด ไม่ใช่สาเนา) ชุดแรกเก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ชุดที่ 2 ส่งให้ท้องถิ่นจังหวัด ชุดที่ 3 ส่งให้สถ.
(สานักงานเลขานุการ ก.ท. , ก.อบต.)
- อบจ. จัดทาจานวน 2 ชุด ชุดแรกเก็บไว้ที่ต้นสังกัด ชุดที่ 2 ส่งให้ สถ. (สานักงานเลขานุการ ก.จ.)
การบันทึกรายการในบัตรประวัติ มี 2 ส่วน
1. ส่วนที่ 1 เจ้าของประวัติเป็นผู้เขียนบันทึก ประกอบด้วย ตาแหน่งชื่อ - สกุล ว/ด/ป เกิด
วันเกษียณอายุ สถานที่เกิด ที่อยู่ถาวร ชื่อคู่สมรส ชื่อบิดามารดา ประวัติการศึกษา การฝึกและการอบรม
2. ส่วนที่ 2 พนักงานประวัติเป็นผู้เขียนบันทึก (ปลัด อบจ. ปลัด อบต. และปลัดเทศบาล)
ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด อาเภอ จังหวัด ตาแหน่ง เลขที่ตาแหน่ง วันเริ่มรับราชการ บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง ความผิดทางวินัย ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
การบันทึกข้อมูลลงในบัตรประวัติ
ข้อมูลที่บันทึกจะต้องมีความสาคัญ เพราะจะเป็นเอกสารอ้างอิงของทางราชการต่อไปในอนาคต
จึงมีความสาคัญมาก ดังนั้น ต้องบันทึกไปตามความเป็นจริง ตามหลักฐานที่มีอยู่จริงต้องเขียนบันทึกด้วย
ปากกาสีดาหรือน้าเงิน ลายมือตัวบรรจงชัดเจนและอ่านง่าย
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ข้อควรระวังในการเขียนบัตรประวัติ
- ก่อนเริ่มทางานวันแรก ให้ทาบัตรประวัติก่อนเลยอย่าปล่อยให้เนิ่นนานจะมีปัญหาภายหลัง
- การเขียนต้องบรรจง ชัดเจน สวยงามและอ่านง่าย
- วัน เดือน ปี ให้เขียนเต็ม อย่าย่อ และให้ใช้ ปี พ.ศ. เท่านั้น
- วัน /เดือน/ปี เกิด พนักงานประวัติต้องตรวจทานให้ถูกต้องก่อนลงนาม
- ประวัติการศึกษา ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.รับรองแล้วเท่านั้น
- บัตรประวัติทั้ง 3 ฉบับ ที่จัดทาขึ้น ถือว่า เป็นต้นฉบับทั้งหมด ไม่ใช่สาเนา
ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอเพิ่มเติมข้อมูลในบัตรประวัติ
1. เจ้าของบัตรฯ ยื่นคาร้องขอเพิ่มเติมข้อมูลพร้อมหลักฐานประกอบเสนอเรียนหัวหน้าหน่วยงาน คือ
นายกฯ ผ่านตามลาดับขั้นการบังคับบัญชา (ปลัดฯ นายกฯ)
2. หัวหน้าหน่วยงาน (นายกฯ) อนุมัติให้เพิ่มข้อมูลตามที่ขอ
3. พนักงานประวัติ (ปลัดฯ) บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในบัตรประวัติและลงนามกากับ
4. เสนอนายกฯ เพื่อทราบด้วย
การแก้ไขบัตรประวัติ
มี 2 กรณี คือ 1. การแก้ไขทั่วไป และ 2. การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด
ในการแก้ไขข้อความในบัตรประวัติ ห้าม ขูด ลบด้วยยางลบหรือป้ายด้วยยาลบหมึก ให้ใช้วิธี
ขีดฆ่าข้อความแล้วเขียนใหม่ด้วยปากกา และต้องลงนามกากับโดยผู้ที่แก้ไขและหัวหน้าส่วนราชการผู้ลงนาม
รับ รองในบัตรประวัติ ทุกครั้งที่มีการแก้ไข ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15
กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่และแฟ้มประวัติข้าราชการ
- การแก้ไขโดยทั่วไป ต้องมีเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ มาประกอบคาร้องขอแก้ไข ให้เสนอไป
ตามลาดับขั้นการบังคับบัญชา และให้นายก อบจ.,อบต.,เทศบาล อนุมัติ พนักงานประวัติ จึงแก้ไขลงบันทึก
ในบัตรประวัติได้ แล้วให้เจ้าของประวัติและผู้บริหารท้องถิ่นลงนามกากับในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนการปฏิบัติในการแก้ไข
1. เจ้าของบัตรฯ ยื่นคาร้องขอแก้ไขข้อมูลพร้อมหลักฐานประกอบเสนอเรียนหัวหน้าหน่วยงาน คือ
นายกฯ ผ่านตามลาดับขั้นการบังคับบัญชา (ปลัดฯ นายกฯ)
2. หัวหน้าหน่วยงาน (นายกฯ) อนุมัติตามที่ขอ
3. พนักงานประวัติ (ปลัดฯ) แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อความและเขียนใหม่ในบัตรประวัติและลงนามกากับ
4. เจ้าของบัตรลงนามกากับและเสนอนายกฯ ลงนามกากับด้วย
การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด มีความสาคัญมากเพราะเกี่ยวเนื่องกับวันเกษียณราชการ การแก้ไขจะ
ขึ้นกับ กฎหมายและระเบี ยบในการเกษียณราชการและเรื่องบาเหน็จบานาญ จึงยากกว่ากรณี ทั่วไป ต้องมี
เอกสารอ้างอิงของทางราชการที่เชื่อถือได้ เช่น ใบเกิด ทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง ชัดเจน ไม่มีรอยขูดลบหรือมี
ตาหนิมีการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง มาประกอบคาร้องขอแก้ไข เสนอไปตามลาดับขั้นการบังคับบัญชา และเมื่อได้รับ
อนุมัติจากเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 4 วรรค 2 และ พ.ร.บ.บาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ม. 22 ) แล้ว พนักงานประวัติจึงแก้ไขลงบันทึกในบัตรประวัติได้
แล้วให้เจ้าของประวัติและผู้บริหารท้องถิ่นลงนามกากับในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด
1. เจ้าของบัตรฯ ยื่นคาร้องขอแก้ไขพร้อมหลักฐานประกอบเสนอเรียนเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ
(ผวจ.) ผ่านตามลาดับขั้นการบังคับบัญชา (ปลัด ฯ นายกฯ จนถึง ผวจ.)
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ (ผวจ.) อนุมัติตามที่ขอ
3. พนักงานประวัติ (ปลัดฯ) แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อความและเขียนใหม่ในบัตรประวัติและลงนามกากับ
4. เจ้าของบัตรลงนามกากับและเสนอนายกฯ ลงนามกากับด้วย
แนวทางปฏิบัติกรณีบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงาน อปท. ชารุดสูญหาย
การดาเนินการบัตรประวัติชารุดสูญหาย แบ่งเป็น 2 กรณี
1. บัตรประวัติชารุดเสียหายบางส่วน
2. บัตรประวัติสูญหายทั้งฉบับ
1. บัตรประวัติชารุดเสียหายบางส่วน
พนักงานประวัติ (ปลัด อปท.) ตรวจสอบในส่วนที่ชารุดเสียหายแล้ว ทาบันทึกรายงานความ
เสียหายให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบแล้วดาเนินการ ดังนี้
1.1 พนักงานประวัติ ตรวจสอบหาสาเนาเอกสารหรือภาพถ่ายเอกสารซึ่งอาจมีอยู่กับ เจ้าของ
ประวัติหรือหน่วยงานที่เคยใช้สาเนาบัตรประวัติในการดาเนินการ เช่น การสมัครสอบเลื่อนระดับ การขอรับ
เครื่องราชฯ เป็นต้น เมื่อรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่ได้แล้วให้พนักงานประวัติ บันทึกขอตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวม
มาไปยังสานักงานท้องถิ่น จังหวัดและ สถ. เมื่อได้รับหนังสือตอบแล้วให้ พนักงานประวัติ รวบรวมหลั กฐานที่
เชื่อถือได้ ทาบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา อนุมัติคัดลอกเฉพาะในส่วนที่ชารุดเสียหายต่อไป
1.2 เมื่อไม่สามารถค้นหาสาเนา เอกสารหรือภาพถ่ายบัตรประวัติใดๆ ได้แล้ว ให้พนักงาน
ประวัติ ทาบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัติในส่วนที่ชารุดจากบัตรประวัติชุดที่นาส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ สานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด เมื่อรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่ได้แล้ว ให้พนักงานประวัติบันทึกขอตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมได้ ไป
ยัง สถ. เมื่อได้รับ หนั งสือตอบแล้วให้ พนักงานประวัติ รวบรวมหลั กฐานที่เชื่อถือได้ ทาบันทึกเสนอผู้ บริห าร
ท้องถิ่นพิจารณา อนุมัติคัดลอกเฉพาะในส่วนที่ชารุดเสียหายได้
1.3 เมื่อสานักงานท้องถิ่นจังหวัดไม่มีบัตรประวัติที่ชารุดและไม่สามารถหาได้จากที่อื่นใด ตาม
ข้อ 1.1 และ 1.2 แล้ว ให้ขอคัดลอกไปยัง สถ. โดยทาบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัติในส่วนที่ชารุดจากบัตรประวัติ
ชุดที่นาส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ สถ. เมื่อได้รับหนังสือตอบแล้วให้พนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานที่เชื่อถือได้ทา
บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา อนุมัติคัดลอกเฉพาะในส่วนที่ชารุดเสียหายได้
กรณี บัตรประวัติชารุดเสียหายบางส่วนเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติการให้บันทึกบัตรประวัติส่วน
ที่เสียหายขึ้นใหม่แล้ว ให้พนักงานประวัติทาการบันทึกส่วนที่เสียหายลงในบัตรประวัติ แล้วให้เจ้าของประวัติและ
ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามกากับในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่
2. บัตรประวัติสูญหายทั้งฉบับ
พนั ก งานประวั ติ (ปลั ด อปท.) ตรวจสอบบั ต รประวัติ ที่ สู ญ หายแล้ ว ท าบั น ทึ ก รายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ แล้วดาเนินการ ดังนี้
2.1 ให้ดาเนินการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายโดยแสดงถึงสาเหตุและพฤติการณ์ที่
เอกสารสูญ หาย โดยให้ มีรายงานประจ าวันรับแจ้งความของพนักงานสอบสวนเป็นหลักฐานประกอบในการ
ดาเนินการต่อไป
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2.2 พนักงานประวัติ ตรวจสอบหาสาเนาเอกสารหรือภาพถ่ายเอกสารซึ่งอาจมีอยู่กับเจ้าของ
ประวัติหรือหน่วยงานที่เคยใช้สาเนาบัตรประวัติในการดาเนินการ เช่น การสมัครสอบเลื่อนระดับ การขอเครื่อง
ราชฯ เป็นต้น เมื่อรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่ได้แล้ว ให้พนักงานประวัติ บันทึกขอตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมนั้นไป
ยังสานักงานท้องถิ่นจังหวัดและ สถ. เมื่อได้รับหนังสือตอบแล้วให้พนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานที่เชื่อถือได้
ทาบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา อนุมัติจัดทาบัตรประวัติขึ้นใหม่
2.3 เมื่อไม่สามารถค้น หาส าเนาเอกสาร หรือภาพถ่ายบัตรประวัติใดๆ ได้แล้ ว ให้ พ นักงาน
ประวัติทาบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัติจากบัตรประวัติชุดที่นาส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานท้องถิ่นจังหวัดให้
พนั กงานประวัติรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่บัน ทึกขอตรวจสอบข้อมูล ไปยัง สถ. เมื่อได้รับหนังสื อตอบแล้ วให้
พนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานที่เชื่อถือได้ทาบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา อนุมัติจัดทาบัตรประวัติ
ขึ้นใหม่
2.4 เมื่อสานั กงานท้องถิ่นจังหวัดไม่มีบัตรประวัติที่สู ญหายและไม่สามารถหาได้จากที่อื่นใด
ตามข้อ 1.1 และ 1.2 แล้ว ให้ขอคัดลอกไปยัง สถ. โดยทาบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัติจากชุดที่นาส่งไปเก็บ
รัก ษาไว้ ที่ สถ. เมื่ อได้รั บ หนั งสื อ ตอบแล้ ว ให้ พ นั กงานประวัติ รวบรวมหลั กฐานที่ เชื่อ ถือได้ ท าบั น ทึ กเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติจัดทาบัตรประวัติขึ้นใหม่
กรณี บัตรประวัติสูญหายทั้งฉบับ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติการจัดทาบัตรประวัติขึ้นใหม่ให้
พนั กงานประวัติจั ดทาบั ตรประวัติขึ้น ใหม่ 3 ชุด (ถือเป็น ต้น ฉบั บ ) โดยมีใจความถูกต้องตรงกันทั้ง 3 ชุด ให้
เจ้ าของประวั ติ และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ลงนามก ากั บ ทุ กชุ ด โดย อปท. เก็ บ รัก ษาไว้ 1 ชุด ที่ เหลื อส่ งไปเก็ บ ที่
สานั กงานท้องถิ่น จังหวัด 1 ชุด และ สถ. 1 ชุด (ตามหนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0706/2/4002 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2533 เรื่อง แนวทางในการจัดทา ก.พ.7)
หลักการ
1. หาสาเนาจากสาเนาที่มีอยู่ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2. หาสาเนาจากชุดที่เก็บไว้ที่สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
3. หาสาเนาจากชุดที่เก็บไว้ที่ สถ.
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. การยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.1 การยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวใหม่ให้ยื่นภายใน 30 วัน กรณีดังนี้
- บัตรหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
- บัตรประจาตัวหมดอายุ
- การเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- เปลี่ยนตาแหน่งหรือย้ายสังกัด
1.2 ให้กรอกแบบคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตรงกับประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เช่น ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการ เป็นต้น
1.3 ให้ลงลายมือชื่อผู้ขอมีบัตร ลายมือชื่อใต้กรอบรูปให้ครบถ้วน (2 แห่ง) และควรเป็นลายมือชื่อ
แบบเดียวกัน
1.4 หมู่โลหิตให้เขียนเป็นภาษาไทย เช่น หมู่โลหิต โอ เอ เอบี เป็นต้น
1.5 กรณีการกรอกตาแหน่งสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ไม่มีวิทยฐานะ ในช่อง
ตาแหน่งให้ระบุชื่อตาแหน่ง เช่น ตาแหน่ง ครู ผู้อานวยการวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น สาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ในช่องตาแหน่งให้ระบุเฉพาะวิทยฐานะ เช่น ตาแหน่ง ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการชานาญการ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ เป็นต้น
1.6 การกรอกคานาหน้านามว่า ดร. ไม่สามารถนามาใช้เป็นคานาหน้านามในการขอมีบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ (อ้างอิงหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/745 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 )
1.7 สาหรับข้าราชการบานาญการกรอกตาแหน่งให้กรอกตาแหน่งตามประกาศเกษียณหรือตาแหน่งตาม
คาสั่งให้ออกจากราชการ มิใช่กรอกตาแหน่งว่า “ ข้าราชการบานาญ ” เช่น ตาแหน่งตามประกาศเกษียณอายุ
ราชการคือ ตาแหน่งครู ให้กรอกว่าตาแหน่ง “ครู” ตามด้วยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
1.8 การจัดส่งแบบคาขอมีบัตรประจาตัว ให้สถานศึกษาจัดส่งเพียงต้นฉบับ 1 ฉบับ เท่านั้น
2. หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.1 แบบคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
2.2 แนบสาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จานวน 1 ฉบับ
2.3 แนบสาเนาบัตรเก่าทุกครั้งที่ยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวฯ ใหม่
2.4 กรณีบัตรสูญหายแนบใบแจ้งความของสถานีตารวจ
2.5 กรณีย้ายสถานศึกษาและได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ เปลี่ยนตาแหน่ง และเลื่อนวิทยฐานะให้
แนบสาเนาคาสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนตาแหน่ง และเลื่อนวิทยฐานะ
2.6 กรณีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ให้แนบสาเนาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
2.7 กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนคานาหน้านาม เปลี่ยนยศให้แนบเอกสารที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยน
ชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนคานาหน้านาม คาสั่งแต่งตั้งยศจากกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี
2.8 กรณีบัตรชารุด ให้แนบบัตรที่ชารุดหากไม่สามารถส่งบัตรที่ชารุดได้ให้บันทึกแจ้งสาเหตุการชารุด
2.9 กรณีลูกจ้างเปลี่ยนตาแหน่งให้แนบคาสั่งที่ได้รับการเปลี่ยนตาแหน่งใหม่
2.10 ข้าราชการบานาญและลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือน หากเป็นการขอมีบัตรครั้ง แรกให้แนบ
ประกาศเกษียณหรือคาสั่งให้ออกจากราชการหรือหนังสือสั่งจ่ายบานาญจากกรมบัญชีกลาง
2.11 พนักงานราชการให้แนบสาเนาสัญญาจ้างพร้อมหลักฐานข้างต้นทุกครั้งที่ยื่นขอมีบัตรฯ
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3. รูปถ่าย
3.1 รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป ขนาด 2.5X3 ซม. ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่
สวมแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัดชุด
สากลหรือชุดไทยพระราชทาน การประดับเครื่องหมายให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นคาขอมีบัตร
3.2 ข้าราชการสตรีไทยมุสลิมที่มีความประสงค์จะใช้ผ้าคลุมศีรษะถ่ายรูปทาบัตรให้ใช้รูปถ่ายที่แต่งกาย
สุภาพ และรูปถ่ายที่มีผ้าคลุมศรีษะต้องเห็นรูปหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปากและคาง
3.3 รูปถ่ายข้าราชการบานาญแต่งเช่นเดียวกับข้าราชการประจาการ เว้นแต่ให้ติดเครื่องหมายแสดง
สังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย และเครื่องหมายอักษร นก ทาด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง 2 ซม.ที่ปก
คอเสื้อด้านหน้าข้างขวา การประดับเครื่องหมายให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นคาร้องหรือหากมีความ
จาเป็นไม่สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการได้ ให้แต่งกายสุภาพ ชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน
3.4 รูปถ่ายลูกจ้างประจาของส่วนราชการให้แต่งกายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกจ้ างประจ า พ.ศ. 2527 โดยดูตามหมวดฝี มือ หมวดกึ่งฝี มือ และหมวดแรงงาน แต่ห ากไม่ส ามารถจัดหา
เครื่องแบบได้ขอให้แต่งกายด้วยชุดสากลนิยม
3.5 รูปถ่ายลูกจ้างประจาของส่วนราชการผู้รับบาเหน็จรายเดือนให้แต่งกายด้วยชุดสากล หรือชุดไทย
พระราชทาน เท่านั้น
3.6 รูปถ่ายพนักงานราชการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบพิธีการประดับอินทรธนู (ดอกพิกุล)
3.7 การจัดส่งรูปถ่ายไม่ควรเย็บด้วยลวดหรือเข็มหมุด เพราะจะทาให้รูปมีตาหนิ ให้ นาใส่ซองพลาสติก
และเย็บติดกับแบบคาขอมีบัตรฯ
3.8 ไม่ควรใช้ภาพถ่ายจากการสแกนภาพ และภาพพื้นหลังควรใช้สีสุภาพ เช่น สีฟ้า
3.9 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับตามชั้นที่ตนเองได้รับ และหากผู้ใดได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วควรประดับให้ถูกต้อง อนึ่งถ้าประสงค์จะประดับเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ควรวาง
ตาแหน่งให้ถูกต้องตามระเบียบ หากไม่แน่ใจควรประดับแพรแถบ
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- ตัวอย่างการกรอกคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ -

คาขอมีบัตรประจาตัวหรือขอบัตรประจาตัวใหม่
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
----------------------------------------เขียนที่………………….…….……………....…………
วันที…่ …………..เดือน………………....…..พ.ศ………………
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)…………………..…..……..………....ชื่อสกุล……………………………….…………
เกิดวันที่………….…..เดือน……………………………..พ.ศ…………….. อายุ………………...…….ปี สัญชาติ……………..…………………..
หมู่โลหิต……………..……..มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่……….………..………ตรอก/ซอย…………………..…..…………………………
ถนน…………………………………..ตาบล/แขวง……………….…………….…………อาเภอ/เขต………………………………………………….
จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย…์ …..……………………….………โทรศัพท์………………………………………..…………..
เลขหมายประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท…………………………………………………………..………………..……………………………
รับราชการ/ปฏิบัติงาน/เคยสังกัด แผนก/งาน………………………..………………….ฝ่าย/ส่วน………………………….………………….
กอง/สานัก…………………………………….……………….กรม/เทศบาล/องค์การ……………………….…………….………………………….
กระทรวง/ทบวง…………………………….………………..ตาแหน่ง…………………………………………..………………………………………..
ระดับ/ยศ……………………….…………………………………
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นต่อ…………..…นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว...…………...………..
กรณี

1. ขอมีบัตรครั้งแรก
2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก
บัตรหมดอายุ
บัตรหายหรือถูกทาลาย
หมายเลขของบัตรเดิม………………………………………..(ถ้าทราบ)
3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
เปลี่ยนตาแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
ชารุด
อื่น ๆ…………..………………………………
ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับคาขอนี้แล้ว และ
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)…………………………..………………….ผู้ทาคาขอ
(…………………………………..…………..)
หมายเหตุ
- ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย/ในช่อง
และหรือ
หน้าข้อความที่ใช้
- ให้ลงคานานามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น
และชื่อผู้ขอมีบัตร
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แบบบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้า)
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานเทศบาล
เลขที่……………………
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
วันออกบัตร……………..………. บัตรหมดอายุ…………………….

(ด้านหลัง)
เลขประจาตัวประชาชนของผู้ถอื บัตร
…………………………….……….………………..…….
ชือ่ ……………………....…...…………….…………..….
ตาแหน่ง………………………….….……………………
..……………………….………………….…………………
…..………………
ลายมือชือ่
หมูโ่ ลหิต……....…

ตาแหน่ง…....………………….………………………..
ผู้ออกบัตร

