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ลักษณะและขอบเขตงานท่ีปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ 
กลุมบริหารงานบุคคล 

 
เร่ือง   การขอสําเนา ก.พ.7 

ลักษณะงาน 
 โดยที ่ก.พ.7 เปนประวัติสวนบุคคล และเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   
ไมสมควรเปดเผยตอบุคคลอื่น และเพ่ือปองกันการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงและแกไขรายการใน ก.พ.7  โดยมิชอบ      
อีกทั้งเพื่อปองกันการสูญหายของ ก.พ. 7 ดวย   จึงใหวางระเบียบวาดวยการเก็บรักษา ก.พ.7 ขึ้นไว          
ดังตอไปนี้ 
 
การเก็บรักษา ก.พ.7   

การเก็บรักษา ก.พ.7   ใหเก็บรักษาไวในตูเก็บ ก.พ.7  โดยใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่กองตรวจสอบ 
และทะเบียนประวัติ  ผูรับผิดชอบ ก.พ.7 ของสวนราชการนั้น ๆ โดยตรง 
 
 การนํา ก.พ.7  ออกจากตูเพื่อปฏิบัติการใด ๆ   ใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ 
ผูรับผิดชอบ ก.พ.7 ของสวนราชการนั้น ๆ โดยตรง   หามมิใหเจาหนาทีผู่อื่นหรือบุคคลอื่นคนหา หรือ นํา ก.พ.7   
ออกจากตู เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยขึ้นไป เปนกรณีพิเศษ 
 
 การนํา ก.พ.7 ออกจากตูเพื่อปฏิบัติการใด ๆ นั้น เมื่อปฏิบัติการเสร็จแลว หรือเม่ือหมดเวลาปฏิบัติงาน
ตามปกติของวันนั้น   แมจะยังปฏิบัติการไมเสร็จใหนํา ก.พ.7 เขาเก็บในตูทันที หามมิใหเก็บ ก.พ.7  ไวนอกตู 
หลังจากเลิกงานแลว 
 
 ใหใสกุญแจตู ก.พ.7 ทุกตู เมื่อจะหยุดพักกลางวัน และเม่ือเลิกงาน 
 
การนํา ก.พ.7 ออกนอกกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ หรือ การขอด ูหรือคัดลอกรายการใน ก.พ.7 

การนํา ก.พ.7 ออกนอกกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ   จะกระทํามิได  เวนแตในกรณี ตอไปนี้ 
 (1) เมื่อเลขาธิการ ก.พ. หรือ รองเลขาธิการ ก.พ. ขอ ก.พ.7  ของขาราชการรายใด    ใหเจาหนาที ่
กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ นําไปมอบใหดวยตนเองและรอนํากลับดวย เวนแตกรณีที่เลขาธิการ ก.พ. หรือ 
รองเลขาธิการ ก.พ. ขอไวดูกอน อยางไรก็ตาม ก.พ.7 จะตองนํากลับกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติภายในวันนั้น 
 
การนํา ก.พ.7 ออกนอกกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ หรือ การขอดู หรือคัดลอกรายการใน ก.พ.7   (ตอ)  
 (2) เมื่อเจาหนาที่ของสํานักงาน ก.พ.  ขอนําไปประกอบการพิจารณาในการประชุมของ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. 
หรือคณะกรรมการอื่น   ซึ่งประชุมที่ สํานักงาน ก.พ. ใหเจาหนาที่กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ผูรับผิดชอบ
ตั้งแตระดับหัวหนาหนวยขึ้นไป  อนุญาตใหเจาหนาที่ของสํานักงาน ก.พ. ผูนั้น นํา ก.พ.7  ออก 
นอกกองได   ในกรณีเชนนี้   ใหเจาหนาที่ผูนั้นลงลายมือชื่อยืมไวเปนหลักฐาน และจะตองนํา ก.พ.7 สงคืน 
กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ   ภายในวันนั้น 
 (3) หามมิใหเจาหนาที่กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติผูรับผิดชอบ ก.พ.7 ของสวนราชการนั้น ๆ คัดลอก
รายการใน ก.พ.7 ใหบุคคลอื่น ยินยอมใหผูอื่นดู หรือคัดลอกรายการใน ก.พ.7 เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 
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- เลขาธิการ ก.พ. หรือผูไดรับมอบหมาย สําหรับบุคคลภายนอก   
- ผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนาสายขึ้นไป สําหรับเจาหนาที่ของสํานักงาน ก.พ. หรือบุคลากรของ 

สวนราชการตาง ๆ ที่ขอดู หรือคัดลอกรายการใน ก.พ.7 ไปใชประโยชนในราชการ  
 (4) การนํา ก.พ.7 ออกนอกกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ  การขอดู หรือการคัดลอกรายการใน ก.พ.7 
ในกรณีอื่น   นอกจากท่ีกลาวขางตน   ใหผูอํานวยการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ พิจารณาอนุญาตไดเฉพาะ
คราว เมื่อมีเหตุความจําเปนพิเศษ 
 
การควบคุมดูแลใหเปนไปตามระเบียบ 

ใหผูอํานวยการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ เปนผูควบคุมดูแลใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
 การขอสําเนา ก.พ.7 ในที่นี้ให  หมายความรวมถึง การขอสําเนาสมุดประวัติดวย และใหนํามาใชบังคับกับ
ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  โดยอนุโลม   เนื่องจากสํานักงาน ก.ค.ศ.  ยังไมไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการเก็บรักษา ก.พ.7  ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 
แตอยางใด 
 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  

2. ระเบียบวาดวยการเก็บรักษา ก.พ. 7 พ.ศ. 2522 
 
ขั้นตอนปฏิบัติงาน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา    และหรือผูบริหารสถานศึกษา  ผูประสงค 
จะขอสําเนา ก.พ.7  หรือ สมุดประวัติ   ใหเสนอขออนุญาตตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  ไดที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา : กลุมบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ) :  เจาหนาที่ทะเบียนประวัติผูรับผิดชอบ 
ก.พ.7 หรือสมุดประวัติ โดยตรง  แลวแตกรณี  ดังนี้ 
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การขอสําเนา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัต ิ

การขอสําเนา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ดวยตนเอง 
1) เจาของประวัติผูประสงคจะขอสําเนา ก.พ.7 หรือสมุดประวัติ  ใหเขียนคําขอในทะเบียนคุมการขอ 

สําเนา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัตขิองสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา : กลุมบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ) โดย
กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหนง/สังกัด เหตุผลการขอสําเนา และลงลายมือชื่อยื่นตอเจาหนาที่ทะเบียน
ประวัติ  

2) เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ มอบ ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ตนฉบับใหแกผูขอสําเนา  
3) ผูขอสําเนา  นํา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ  ไปสําเนาดวยกระดาษ ขนาด A4  ตามจํานวนที่ตองการ 
4) ผูขอสําเนา นํา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ตนฉบับ และสําเนาเอกสาร ก.พ.7หรือ สมุดประวัติ ยื่นตอ 

เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ   
5) เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ รับรองสําเนาเอกสารและลงวันที่กํากับรายการสุดทายในสําเนาเอกสาร 

ก.พ.7 หรือ สมุดประวัต ิใหแกผูขอสําเนา 
6) เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ นําก.พ. 7 หรือ สมุดประวัติ ตนฉบับ เก็บเขาตู ก.พ.7 หรือสมุดประวัติ  
 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการขอสําเนา ก.พ. 7 หรือ สมุดประวัติ แทน 
1) เจาของประวัติ ผูประสงคจะขอสําเนา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ แตไมสามารถมาขอสําเนา  ก.พ.7 หรือ 

สมุดประวัติ  ดวยตนเอง   ใหจัดทําหนังสือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง   ไปขอสําเนา ก.พ.7 หรือ  
สมุดประวัติแทน   ตามแบบหนังสือมอบหมายที่กําหนด (กรณี 1 ราย หรือ หลายราย) แลวแตกรณี  

2) ผูไดรับมอบหมาย  ยื่นแบบหนังสือมอบหมายขอสําเนา ก.พ.7  หรือ สมุดประวัติ ตอเจาหนาที่ 
ทะเบียนประวัต ิ

3) เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ มอบ ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ตนฉบับใหแกผูไดรับมอบหมาย  
4) ผูไดรับมอบหมาย  นํา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ  ไปสําเนาดวยกระดาษ ขนาด A4  ตาม 

จํานวนที่ตองการ 
5) ผูไดรับมอบหมาย นํา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ตนฉบับ และสําเนาเอกสาร ก.พ.7หรือ 

สมุดประวัติ ยื่นตอเจาหนาที่ทะเบียนประวัติ   
6) เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ   รับรองสําเนาเอกสารและลงวันที่กํากับรายการสุดทายในสําเนา 

เอกสาร ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ใหแกผูไดรับมอบหมาย 
7) เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ นําก.พ. 7 หรือ สมุดประวัติ ตนฉบับ เก็บเขาตู ก.พ.7หรือ สมุดประวัติ  
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การใหผูอํานวยการสถานศึกษา ขอสําเนา ก.พ. 7 หรือ สมุดประวัติ  ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา  ในสถานศึกษา 

1) ผูอํานวยการสถานศึกษา และหรือ รองผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย ผูประสงคจะขอ 
สําเนา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ  ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา   ในสถานศึกษา เพื่อ
นําไปใชประโยชนในราชการ   ไมตองมีหนังสือมอบหมายจากเจาของประวัต ิ 
 2)  การเสนอขอสําเนา ก.พ.7 หรือสมุดประวัติ ตามขอ 1  ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการขอสําเนา ก.พ.7 
หรือสมุดประวัติ  ดวยตนเอง ขอ 1 – ขอ 6 
 
 
ขอสังเกตระดับปฏิบัติ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  รายใดที่ไมสามารถมาขอสําเนา ก.พ.7 หรือ สมุด
ประวัติ ดวยตนเองได  จะตองมีหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  
 
 ผูอํานวยการสถานศึกษารายใด ที่ประสงคจะขอสําเนา ก.พ.7  หรือ สมุดประวัติ ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ในสถานศึกษา  เพื่อนําไปใชประโยชนในราชการจะมอบหมายใหบุคคลอื่น 
ดําเนินการแทนไมได  ยกเวน  รองผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษา 
 
เอกสารประกอบการเสนอขอ 
การขอสําเนา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ดวยตนเอง 

- ไมมีเอกสารประกอบการเสนอขอ    ใหดําเนินการเสนอขอไดที่   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา :  
กลุมบริหารงานบุคคล : งานทะเบียนประวัติ  เจาหนาที่ทะเบียนประวัติผูรับผิดชอบ ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ  
 
การมอบหมายใหบุคคลอืน่ ดําเนินการแทน 

1) หนังสือมอบหมายใหสําเนา ก.พ.7 (กรณี 1 ราย)    จํานวน  1  ฉบับ 
2) หนังสือมอบหมายใหสําเนา ก.พ.7 (กรณี หลายราย)   จํานวน  1  ฉบับ 
 

การใหผูอํานวยการสถานศึกษา ขอสําเนา ก.พ.7 หรือสมุดประวัติ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา ในสถานศึกษา 

- ไมมีเอกสารประกอบการเสนอขอ    ใหดําเนินการเสนอขอไดที่     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา :  
กลุมบริหารงานบุคคล : งานทะเบียนประวัติ  เจาหนาที่ทะเบียนประวัติผูรับผิดชอบ ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ  
 
แบบฟอรมเอกสารที่เกี่ยวของ 

แบบหนังสือมอบหมายใหสําเนา ก.พ.7 (กรณี 1 ราย)   จํานวน  1  ฉบับ 
แบบหนังสือมอบหมายใหสําเนา ก.พ.7 (กรณี หลายราย)   จํานวน  1  ฉบับ 

 
 

------------------------------ 
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1) เจาของประวัติผูประสงคจะขอสําเนา ก.พ.7 หรือสมุดประวัติ  ใหเขียนคําขอในทะเบียนคุมการขอ 

สําเนา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา : กลุมบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ) โดย
กรอกรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหนง/สังกัด เหตุผลการขอสําเนา และลงลายมือชื่อยื่นตอเจาหนาที่ทะเบียน
ประวัติ  

2) เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ มอบ ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ตนฉบับใหแกผูขอสําเนา  
3) ผูขอสําเนา  นํา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ  ไปสําเนาดวยกระดาษ ขนาด A4  ตามจํานวนที่ตองการ 
4) ผูขอสําเนา นํา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ตนฉบับ และสําเนาเอกสาร ก.พ.7หรือ สมุดประวัติ ยื่นตอ 

เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ   
5) เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ รับรองสําเนาเอกสารและลงวันที่กํากับรายการสุดทายในสําเนาเอกสาร 

ก.พ.7 หรือ สมุดประวัต ิใหแกผูขอสําเนา 
6) เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ นําก.พ. 7 หรือ สมุดประวัติ ตนฉบับ เก็บเขาตู ก.พ.7 หรือสมุดประวัติ  
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ขั้นตอนการขอสําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 
 

เจาของทะเบียนประวัติ  เขียนคําขอ                 
สําเนา กพ.7 ในทะเบียนคุมขอนุญาต      

คัดสําเนาทะเบียนประวัต ิ(ก.พ.7) 

เจาหนาทีจ่ัดหาทะเบียนประวัต ิตรวจสอบคําขอวาผูขอมีสวน
เกี่ยวของกับทะเบียนประวัติ และตรวจสอบความถูกตอง 

เจาหนาทีส่งทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ใหเจาของทะเบียนประวัติ คดัสําเนา (ถายสําเนา ก.พ.7) 

ผูขอสําเนาทะเบียนประวัติ ไปสําเนาทะเบียนประวัติดวยกระดาษ A4 
ตามจํานวนที่ตองการ 

ผูขอสําเนา นํา ก.พ.7 และสําเนาเอกสาร ก.พ.7 ยื่นตอเจาหนาที่ทะเบียนประวัติ 
 

เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ รับรองสําเนาเอกสาร ใหแกผูขอสําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ..7) 
 

เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ นํา ก.พ. 7 หรือ สมุดประวัติ ตนฉบับ เก็บเขาตู ก.พ.7 
 

เจาของทะเบียนประวัติ  ลงลายมือชื่อสงในทะเบียนประวัติ ในทะเบียนคุมขอนุญาต            
คัดสําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 

 

ใช เวลา 3 นาที 

ใช เวลา 1 นาที 

ใช เวลา 60 นาที 

ใช เวลา 10 นาที 

ใช เวลา 1 นาท ี 
 

ใช เวลา 5 นาที 

ใช เวลา 5 นาที 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 

                          การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 
การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ มีขั้นตอน ดังนี้ 
๑.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 ๑.๑  มีหนังสือนําสงจากหนวยงานตนสังกัด 
 ๑.๒  คําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ กรอกขอมูลถูกตองครบถวน แบบ (บ.จ.๑) 
 ๑.๓  มีแบบบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือไม 
  ๑.๓.๑  แบบบัตรฯ ถูกตอง 
  ๑.๓.๒  แบบบัตรฯ และคําขอมีบัตรฯ จะตองเปนประเภทเดียวกัน 
  ๑.๓.๓  เลขประจําตัวประชาชนถูกตอง 
  ๑.๓.๔  ชื่อตัว-ชื่อสกุล ถูกตอง 
  ๑.๓.๕  ระบุตําแหนง ระดับตําแหนง และหนวยงานถูกตอง 
 ๑.๔  รูปถาย 
  ๑.๔.๑  ขนาดถูกตองหรือไม 
  ๑.๔.๒  ถายไวไมเกิน ๖ เดือน โดยเทียบกับประชาชน บัตรเกา และหนาตาจริงในปจจุบัน 
  ๑.๔.๓  แตงกายถูกตองหรือไม 
 ๑.๕  บัตรเกา (กรณีเคยทําบัตร) 
 ๑.๕  กรณขีาราชการผูรับบําเหน็จบํานาญ ตองมสีําเนา คําสั่งออกจากราชการ/ 

      ประกาศเกษียณอายุราชการ 
 ๑.๖  กรณีบัตรหายจะตองมีใบแจงความ 
 ๑.๗  กรณีเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.๓) เปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช.๒) ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา 
 ๑.๘  การระบุตําแหนงในบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ใหระบุตําแหนงครั้ง 

      สุดทายกอนออกจาราชการของผูถือบัตร 
 ๑.๙  การแตงเครื่องแบบของขาราชการฝายพลเรือนนอกประจําการ ใหใชเครื่องแบบเชนเดียวกับ 
                 ขาราชการประจําการ เวนแตใหติดเครื่องหมายแสดงสังกัดท่ีปกคอเสื้อดานหนาขางซายและ 
                 เครื่องหมายอักษร นก. ทําดวยโลหะโปรงสีทองไมมีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อดานหนา 
                 ขางขวา  
๒.  การออกบัตร 
 ๒.๑  ออกเลขที่บัตรตามดวย ป พ.ศ.ที่ออกบัตร 
 ๒.๒  ลงวันที่ออกบัตร/บัตรหมดอายุ กําหนดใหใชได ๖ ป นับแตวันออกบัตร และบัตรประจําตัว 
                 เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญที่ใชไดในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณใหคงใช 
                 ไดตลอดชีวิต 
 ๒.๓  ประทับตราครุฑจังหวัดดวยหมึกสีแดง 
๔.  นําเรื่องเสนอผูวาราชการจังหวัดลงนามบนบัตร 
๕.  ลงทะเบียนคุมการออกบัตร 
 
                                                  ************************* 
 
 



 
 
 
 
๑.  หนังสือนําสงจากหนวยงานตนสังกัด 
๒.  แบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
๓.  รูปถาย ขนาด ๒.๕ x ๓ ซม.   จํานวน ๒ รูป 
๔.  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (บัตรเดิม) 
๕.  สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๖.  สําเนาคําสั่ง/ประกาศเกษียณอายุราชการ 
๗.  ใบแจงความ (กรณีบัตรหาย) 
 
 

 
 
       
 
 การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ มีขั้นตอน ดังนี้ 
๑.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 ๑.๑  มีหนังสือนําสงจากหนวยงานตนสังกัด 
 ๑.๒  คําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ กรอกขอมูลถูกตองครบถวนหรือไม (บ.จ.๑) 
 ๑.๓  มีแบบบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือไม 
  ๑.๓.๑  แบบบัตรฯ ถูกตองหรือไม 
  ๑.๓.๒  แบบบัตรฯ และคําขอมีบัตรฯ จะตองเปนประเภทเดียวกัน 
  ๑.๓.๓  เลขประจําตัวประชาชนถูกตองหรือไม 
  ๑.๓.๔  ชื่อตัว-ชื่อสกุล ถูกตองหรือไม 
  ๑.๓.๕  ระบุตําแหนง ระดับตําแหนง และหนวยงานถูกตองหรือไม 
 ๑.๔  รูปถาย 
  ๑.๔.๑  ขนาดถูกตองหรือไม 
  ๑.๔.๒  ถายไวไมเกิน ๖ เดือน โดยเทียบกับประชาชน บัตรเกา และหนาตาจริงในปจจุบัน 
  ๑.๔.๓  แตงกายถูกตองหรือไม 
 ๑.๕  กรณีเคยรับราชการใหขอสําเนา คําสั่งออกจากราชการ/ประกาศเกษียณอายุราชการ 
 ๑.๖  กรณีบัตรหายจะตองมีใบแจงความ 
 ๑.๗  กรณีเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.๓) เปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช.๒) ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา 
๒.  การออกบัตร 
 ๒.๑  ออกเลขที่บัตรตามดวย ป พ.ศ.ที่ออกบัตร 
 ๒.๒  ลงวันที่ออกบัตร/บัตรหมดอายุ กําหนดใหใชได ๖ ป นับแตวันออกบัตร และบัตรประจําตัว 
เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญที่ใชไดในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณใหคงใชไดตลอดชีวิต 
 ๒.๓  ประทับตราครุฑจังหวัดดวยหมึกสีแดง 
๔.  นําเรื่องเสนอผูวาราชการจังหวัดลงนามบนบัตร 
๕.  ลงทะเบียนคุมการออกบัตร 
 

ขั้นตอนการออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 

เอกสารหลักฐานที่ ใชในการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการแตงกาย 
 



ออกบัตร 

ลงวันออกบัตร/บัตรหมดอายุ 

ออกเลขบัตร 

กรอกขอมูลผูถือบัตร 

         ขั้นตอนการใหบริการการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จายบัตร 

ประทับตรา สพฐ 
 

แบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

หนังสือนําสงจากหนวยงานตนสังกัด 

รูปถาย 

สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ(บัตรเดิม) 

สําเนาทะเบียนบาน/ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

สําเนาคําสั่ง/ประกาศเกษียณอายุราชการ 

ใบแจงความ (กรณีบัตรหาย) 
 

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  ๑   

 ๓   

 ๒   

 ๔   ลงทะเบียนการออกบัตร 



ขั้นตอนการเพิ่มสิทธิจายตรงบุคลากรภาครัฐ  

 

 

ผูที่จะเพ่ิมสิทธิ์จายตรง กรอกแบบฟอรม แบบคําขอเพิ่ม/ปรับปรุง

ขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ 7127 พรอมแนบเอกสาร

ประกอบการบันทึกขอมูล 

เขาระบบกรมบันชีกลาง http://pws.cgd.go.th/cgd/ 

เพื่อกรอกขอมูล 

หลังจากกรอกขอมูลครบถวน ประมาณ 15 วัน นับจากวันที่บันทึก

ขอมูลสิทธิบุคลากรภาครัฐจะสามารถใชสิทธิได 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสิทธิจายตรง เชน เปลี่ยนชื่อ,  

เปลี่ยนคํานําหนา,เปลี่ยนนามสกุล ใหกรอกแบบฟอรม               

แบบคําขอเพิ่ม/ปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ         

แบบ 7127 พรอมแนบเอกสารประกอบการบันทึกขอมูล       

ประมาณ 15 วัน นับจากวันที่บันทึกขอมูลสิทธิบุคลากรภาครัฐ       

จะสามารถใชสิทธิได 
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