การจัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการตารวจ
ข้าราชการบาเหน็จบานาญ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
ตาม พ.ร.บ.บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 ประกอบกับระเบียบสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 24 บทที่ 1 เรื่องบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อ 3 และข้อ 4 กาหนดว่า ให้ข้าราชการตารวจ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการทุ ก คน มี บั ต รประจ าตั ว ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ โดยให้ ท าค าขอมี บั ต รประจ าตั ว เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจออกบัตร และให้ข้าราชการตารวจผู้ รับบาเหน็จบานาญ
ลูกจ้างประจา ผู้รับบาเหน็จมีสิทธิที่จะขอมีบัตรประจาตัวสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญได้
โดยให้ทาคาขอมีบัตรประจาตัวยื่นต่อหน่วยงานต้นสังกัดสุดท้าย หรือผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดที่
ตนขอรับบาเหน็จบานาญก่อนที่จะออกจากราชการ หรือพ้นจากตาแหน่ง
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผู้ขอมีบัตรประจาตัว ยื่น คาขอมีบัตรพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการดาเนินการในแต่ละ
กรณี ดังต่อไปนี้
1.1 บัตรข้าราชการตารวจ
1.1.1 กรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตารวจ
1.1.1.1 แบบคาขอมีบัตรประจาตัวฯ ตามแบบ ผนวก ก. ท้ายระเบียบสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 24 บทที่ 1 เรื่องบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.1.1.2 รูปถ่าย จานวน 2 รูป ขนาด 2.5 x 3.0 ซม. ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม
หมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือเครื่องแบบพิธีการตามที่ระเบียบกาหนด
โดยให้มองเห็นยศและสังกัดชัดเจน และต้องเป็นรูปถ่ายทีถ่ ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นคาขอมีบัตร
1.1.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.1.1.4 คาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตารวจ
1.1.1.5 หลักฐานแสดงหมู่โลหิต
1.1.2 กรณีได้รับการเลื่อนยศ เลื่อนตาแหน่ง หรือได้รับการแต่งตั้งย้ายสังกัด
1.1.2.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตารวจ
ข้อ 1.1.1.1 – 1.1.1.3
1.1.2.2 หลักฐานการเลื่อนยศ หรือตาแหน่ง หรือคาสั่งแต่งตั้งย้ายสังกัด
1.1.2.3 บัตรประจาตัวฉบับเดิม

1.1.3 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
1.1.3.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตารวจ
ข้อ 1.1.1.1 - 1.1.1.3
1.1.3.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
1.1.3.3 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.1.4 กรณีบัตรชารุดไม่อาจให้ความเชื่อถือได้
1.1.4.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตารวจ
ข้อ 1.1.1.1 - 1.1.1.3 และ 1.1.1.5
1.1.4.2 บันทึกสอบปากคากรณีดังกล่าว
1.1.4.3 หลั ก ฐานการเลื่ อ นยศ หรื อ ต าแหน่ ง หรื อ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ย้ า ยสั ง กั ด
(กรณีได้รับการเลื่อนยศ หรือดารงตาแหน่งใหม่)
1.1.4.4 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.1.5 กรณีบัตรหาย
1.1.5.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตารวจ
ข้อ 1.1.1.1 - 1.1.1.3 และ 1.1.1.5
1.1.5.2 หลั ก ฐานการเลื่ อ นยศ หรื อ ต าแหน่ ง หรื อ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ย้ า ยสั ง กั ด
(กรณีได้รับการเลื่อนยศ หรือดารงตาแหน่งใหม่)
1.1.5.3 หลักฐานการแจ้งความ และบันทึกสอบปากคา
1.1.6 กรณีบัตรหมดอายุ
1.1.6.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ เข้ารับราชการตารวจ
ข้อ 1.1.1.1 - 1.1.1.3
1.1.6.2 หลั ก ฐานการเลื่ อ นยศ หรื อ ต าแหน่ ง หรื อ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ย้ า ยสั ง กั ด
(กรณีได้รับการเลื่อนยศ หรือดารงตาแหน่งใหม่)
1.1.6.3 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.2 บัตรข้าราชการบาเหน็จบานาญ
1.2.1 กรณีการขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการบาเหน็จบานาญ
1.2.1.1 แบบคาขอมีบัตรประจาตัวฯ ตามแบบ ผนวก ก. ท้ายระเบียบสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 24 บทที่ 1 เรื่องบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.2.1.2 รูปถ่าย จานวน 2 รูป ขนาด 2.5 x 3.0 ซม. ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม
หมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบ หรือชุดสากล หรือชุดพระราชทาน และต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นคาขอมีบัตร
1.2.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.2.1.4 หลักฐานการเกษียณอายุราชการ หรือคาสั่งออกจากราชการ
1.2.1.5 หลักฐานแสดงหมู่โลหิต
1.2.1.6 บัตรประจาตัวข้าราชการ
1.2.2 กรณีได้รับการเลื่อนยศ
1.2.2.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีการขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการบาเหน็จบานาญ
ข้อ 1.2.1.1 - 1.2.1.4
1.2.2.2 หลักฐานการได้รับพระราชทานยศ
1.2.2.3 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.2.3 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
1.2.3.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีการขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการบาเหน็จ
บานาญ ข้อ 1.2.1.1 - 1.2.1.4
1.2.3.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
1.2.3.3 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.2.4 กรณีบัตรชารุดไม่อาจให้ความเชื่อถือได้
1.2.4.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีการขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการบาเหน็จบานาญ
ข้อ 1.2.1.1 - 1.2.1.4
1.2.4.2 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.2.5 กรณีบัตรหาย
1.2.5.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีการขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการบาเหน็จบานาญ
ข้อ 1.2.1.1 - 1.2.1.4
1.2.5.2 หลักฐานการแจ้งความ และบันทึกสอบปากคา
1.2.6 กรณีบัตรหมดอายุ
1.2.6.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตารวจ
ข้อ 1.2.1.1 - 1.2.1.4
1.2.6.2 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.3 บัตรประจาตัวลูกจ้างประจา
1.3.1 กรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างประจา

1.3.1.1 แบบคาขอมีบัตรประจาตัวฯ ตามแบบ ผนวก ก. ท้ายระเบียบสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 24 บทที่ 1 เรื่องบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.3.1.2 รูปถ่าย จานวน 2 รูป ขนาด 2.5 x 3.0 ซม. ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม
หมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบให้มองเห็นเครื่องหมายแสดงสังกัด และต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นคาขอมีบัตร
1.3.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.3.1.4 คาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เข้าเป็นลูกจ้างประจา
1.3.1.5 หลักฐานแสดงหมู่โลหิต
1.3.2 กรณีได้รับการเปลี่ยนตาแหน่งใหม่
1.3.2.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าเป็นลูกจ้างประจา
ข้อ 1.3.1.1 - 1.3.1.4
1.3.2.2 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งใหม่ หรือคาสั่งแต่งตั้งย้ายสังกัด
1.3.2.3 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.3.3 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
1.3.3.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าเป็นลูกจ้างประจา
ข้อ 1.3.1.1 – 1.3.1.4
1.3.3.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
1.3.3.3 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.3.4 กรณีบัตรชารุดไม่อาจให้ความเชื่อถือได้
1.3.4.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าเป็นลูกจ้างประจา
ข้อ 1.3.1.1 - 1.3.1.4
1.3.4.2 บันทึกสอบปากคากรณีดังกล่าว
1.3.4.3 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.3.5 กรณีบัตรหาย
1.3.5.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าเป็นลูกจ้างประจา
ข้อ 1.3.1.1 – 1.3.1.4
1.3.5.2 หลักฐานการแจ้งความ และบันทึกสอบปากคา
1.3.6 กรณีบัตรหมดอายุ
1.3.6.1 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าเป็นลูกจ้างประจา
ข้อ 1.3.1.1 - 1.3.1.4

1.3.6.2 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.4 บัตรประจาตัว พนักงานราชการ
1.4.1 กรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานราชการ
1.4.1.1 แบบคาขอมีบัตรประจาตัวฯ ตามแบบ ผนวก ก. ท้ายระเบียบสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 24 บทที่ 1 เรื่องบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.4.1.2 รูปถ่าย จานวน 2 รูป ขนาด 2.5 x 3.0 ซม. ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม
หมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบให้มองเห็นเครื่องหมายแสดงสังกัด และต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นคาขอมีบัตร
1.4.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.4.1.4 คาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เข้าเป็นพนักงานราชการ
1.4.1.5 หลักฐานแสดงหมู่โลหิต
1.4.2 กรณีได้รับการเปลี่ยนตาแหน่งใหม่
1.4.2.1 หลั กฐานเช่ นเดี ยวกั บกรณี ได้ รั บการบรรจุ แต่ งตั้ งให้ เข้ าเป็ น พนั ก งาน
ราชการ ข้อ 1.4.1.1 - 1.4.1.4
1.4.2.2 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.4.3 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
1.4.3.1 หลั กฐานเช่ นเดี ยวกั บกรณี ได้ รั บการบรรจุ แต่ งตั้ งให้ เข้ าเป็ น พนั ก งาน
ราชการ ข้อ 1.4.1.1 - 1.4.1.4
1.4.3.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
1.4.3.3 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.4.4 กรณีบัตรชารุดไม่อาจให้ความเชื่อถือได้
1.4.4.1 หลั กฐานเช่ นเดี ยวกั บกรณี ได้ รั บการบรรจุ แต่ งตั้ งให้ เข้ าเป็ น พนั ก งาน
ราชการ ข้อ 1.4.1.1 - 1.4.1.4
1.4.4.2 บันทึกสอบปากคากรณีดังกล่าว
1.4.4.3 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
1.4.5 กรณีบัตรหาย
1.4.5.1 หลั กฐานเช่ นเดี ยวกั บกรณี ได้ รั บการบรรจุ แต่ งตั้ งให้ เข้ าเป็ น พนั ก งาน
ราชการ ข้อ 1.4.1.1 - 1.4.1.4
1.4.5.2 หลักฐานการแจ้งความ และบันทึกสอบปากคา

1.4.6 กรณีบัตรหมดอายุ
1.4.6.1 หลั กฐานเช่ นเดี ยวกั บกรณี ได้ รั บการบรรจุ แต่ งตั้ งให้ เข้ าเป็ น พนั ก งาน
ราชการ ข้อ 1.4.1.1 - 1.4.1.4
1.4.6.2 บัตรประจาตัวฉบับเดิม
2. ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เมื่อได้รับคาขอมีบัตรพร้อมเอกสารหลักฐานแล้ว ให้ตรวจสอบคาขอ
มีบัตรและเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าคาขอมีบัตรหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคา
ขอมีบัตรให้จัดทาให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หน่วยงานที่มี
หน้าที่จัดทาบัตร ดาเนินการกรอกข้อความลงในบัตรและติดรูปถ่าย พร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ขอมี
บัตร แล้วรวบรวมบัตรตามลาดับในบัญชีพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้มีอานาจออกบัตร
เพื่อลงลายมือชื่อในช่องลายมือชื่อผู้ออกบัตร 1 แห่ง และคร่อมบนรูปถ่ายกับบัตรอีก 1 แห่ง
3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการจัดทาบัตร ประทับตราครุฑด้วยหมึกสีแดงหรือประทับ
เป็นรอยดุนนูนตราครุฑคร่อมลายมือชื่อผู้มีอานาจออกบัตรและรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตร ส่วนด้านหน้า
บัตรให้ลงรายการ วัน เดือน ปีที่ออกบัตรและวัน เดือน ปีที่บัตรหมดอายุ แล้วออกเลขที่บัตรตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเลขที่บัตรประจาตัว แล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่สารวัตรขึ้นไป
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้ที่มุมล่างขวาด้านหน้าบัตรด้วย เมื่อผู้มีอานาจได้ออกบัตรประจาตัว
ให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้จัดให้มีรายการสาเนาบั ตรพร้อมติดรูปถ่ายของผู้นั้นไว้ด้ว ย จานวน ๑ ฉบับ แล้วส่ง
บัตรที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้วคืนหน่วยต่าง ๆ โดยเก็บสาเนาบัตรประจาตัวไว้เป็นหลักฐานที่หน่วย
ออกบัตร 1 ฉบับ
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2. กฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่
24 บทที่ 1 เรื่องบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายประวัติบุคคล (งานดรรชนีและบันทึกข้อมูล โทรศัพท์ 0 2205 1226 โทรสาร 0 2205 249๔)
ตัวอย่างและแบบฟอร์ม สามารถ Download ได้ที่ www.personnel.police.go.th

ขั้นตอนการจัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการตารวจ บัตรประจาตัวข้าราชการบาเหน็จบานาญ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
ผู้ขอมีบัตรประจาตัวยื่นคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกบัตรตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

กรอกข้อความลงในบัตร ติดรูปถ่าย
และจัดพิมพ์รายชื่อ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เสนอ ผบช. ลงนามในบัตร
พร้อมทั้งประทับตราครุฑคร่อมลายมือชื่อ
และรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตร

ลงรายการ วัน เดือน ปีที่ออกบัตรและบัตรหมดอายุ และออกเลขที่บัตร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาบัตร ซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่สารวัตรขึ้นไป
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้ที่มุมล่างขวาด้านหน้าบัตร
จัดทาสาเนาบัตรประจาตัวของผู้ขอมีบัตร 1 ฉบับ

เก็บสาเนาบัตรไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงานออกบัตร 1 ฉบับ

ส่งบัตรที่ดาเนินการเรียบร้อยคืนหน่วยต่าง ๆ

เสร็จสิ้น

