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การจัดท าบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
กระบวนการ/ขั้นตอน 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  (12) สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วย
สุขาภิบาล กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา 
 มาตรา 5  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีบัตรประจ าตัวส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ดังนั้น  สมาชิกสภาท้องถิ่นจึงต้องท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าบัตร 
 1. เพ่ือให้การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของสมาชิกท้องถิ่นถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ข้อกฎหมาย 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจในหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนงานออกบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบรรลุเป้าหมายตามเจตจ านงของทางราชการ และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน 
 4. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานในองค์กร 
 

ค านิยาม 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542  หมายถึง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวั ด กฎหมายว่าด้วย
เทศบาล กฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาล กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
 การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายที่ก าหนด 
 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายถึง บัตรประจ าตัวที่ออกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ผู้ออกบัตรประจ าตัวส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ.2542  หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับต าแหน่งที่ต่ ากว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในราชการส่วนภูมิภาคที่สังกัด
จังหวัดนั้น และต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  ตาม
ค าสั่งจังหวัดก าแพงเพชร  ที่ 2241/2563  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง การมอบอ านาจให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดก าแพงเพชร ปลัดจังหวัดก าแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอและผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ปฏิบัติ 
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ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร  ผนวก จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจให้ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ
ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือด าเนินการอ่ืนๆ และตามกฎหมาย  
หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบอ านาจ นายอ าเภอทุกอ าเภอ ข้อ 13 การลงนามในบัตรประจ าตัวสมาชิกและผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ 
 

ขั้นตอนวิธีด าเนินงาน 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเขียนค าร้องตามแบบค าขอมีบัตรประจ าตัว หรือขอมีบัตรประจ าตัวใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (แบบ บ.จ.1) กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
  1.1 ชื่อ – นามสกุล 
  1.2 เลขรหัสประจ าตัวตามบัตรประจ าตัวประชาชน 
  1.3 ระบุประเภทของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ประธานสภาเทศบาลต าบลนครชุม , รอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลนครชุม หรือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
  1.4 ระบุสาเหตุที่ขอ เช่น ขอมีบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ ลงลายมือชื่อ ในแบบค าขอในแบบ
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กรอกรายละเอียด ดังนี้ 
   - ติดรูปถ่าย - ชื่อ - นามสกุล 
   - ต าแหน่ง - เลขประจ าตัวประชาชนผู้ถือบัตร 
   - ลงลายมือชื่อใต้รูปถ่าย - หมู่โลหิต 
 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมค าขอมีบัตร 
  2.1 รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอ ขนาด 2.5 X 3 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ชุด
ปกติขาว  จ านวน  3 บาน 
  2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1 ฉบับ 
  2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1 ฉบับ 
  2.4 กรณีบัตรเดิมหมดอายุ ให้แนบบัตรเดิมที่หมดอายุ 
  2.5 กรณียื่นค าขอท าบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรหาย ต้องมีบันทึกแจ้งความตัวจริง 1 ฉบับ 
  2.6 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3) เปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช.2)  ต้องมีส าเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ
ตัว เปลี่ยนชื่อสกุล  หรือใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า  พร้อมส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1 ฉบับ 
 3. จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมแนบค าร้องท าบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและหลักฐาน 
รูปภาพ เพ่ือลงนามในหนังสือเสนอนายอ าเภอเมืองก าแพงเพชรในการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
 4. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองก าแพงเพชรตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
เสนอนายอ าเภอเมืองก าแพงเพชรลงนามในบัตรประจ าตัวของรัฐ 
 5. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองก าแพงเพชรส่งบัตรคืนให้กับส านักงาน
เทศบาลต าบลนครชุม 
 6. งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุมมารับบัตร
ประจ าตัว ณ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลนครชุม 
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อก าหนด 
1. ยื่นค าขอมีบัตร 1.1 ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่และเอกสารที่

เกี่ยวข้องไปยังงานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลนครชุม 
1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
      - รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอ 
ขนาด 2.5 X 3 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ชุดปกติขาว  จ านวน  
3 บาน 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาถูกต้อง  
จ านวน  1 ฉบับ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนาถูกต้อง  จ านวน  
1 ฉบับ 
 - กรณีบัตรเดิมหมดอายุ ให้แนบบัตรเดิมที่หมดอายุ 
 - กรณียื่นค าขอท าบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรหาย ต้องมี
บันทึกแจ้งความตัวจริง 1 ฉบับ 
 - กรณีเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3) เปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ 
ช.2)  ต้องมีส าเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล  
หรือใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า  พร้อมส าเนา
ถูกต้อง  จ านวน  1 ฉบับ 

แบบค าขอมีบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แบบ 
บ.จ.1)   
เอกสารหมายเลข 1 

2. รวมรวมเอกสาร 2.1 เจ้าหน้าที่รับแบบค าขอมีบัตร รวบรวมเอกสารตามที่ผู้
ยื่นแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
2.2 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล จัดท าบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับผู้ยื่นค าร้องลงนามใต้ภาพ
ของบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2.3 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล จัดท าบันทึก
เสนอนายกเทศมนตรีต าบลนครชุม และจัดท าหนังสือส่ง
ส านักงานส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่นอ า เภอเมือง
ก าแพงเพชร  พร้อมหลักฐานและแบบค าขอมีบัตร  เพ่ือ
น าเสนอนายอ าเภอเมืองก าแพงเพชรลงนาม 

ถูกต้องครบถ้วน 
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อก าหนด 
3. ด าเนินการ  
(ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร) 
    - ตรวจสอบข้อมูล
บุคคล/เอกสารหลักฐาน 
    - ออกเลขบัตรใหม่ 
 

3.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคล แบบ
ค าขอ และเอกสารหลักฐาน 
3.2 ด าเนินการออกบัตรประจ าตัว  และด าเนินการดังนี้ 
      - เสนอนายอ าเภอเมืองก าแพงเพชรลงนาม 
 - ด าเนินการคุมทะเบียนการออกบัตร 
 - จัดส่งบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับส านักงาน
เทศบาลต าบลนครชุม 

- ตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจ าตัว เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ 
พ.ศ.2542 
- เก็บ เอกสารหลักฐาน
ส าเนาตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526 
- เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ
ออกบัตรประจ าตัวของรัฐ
ที่ ได้ด าเนินการแล้วเพ่ือ
การตรวจสอบ ได้แก่บัญชี
รายละเอียดการออกบัตร 

4. ส่งมอบบัตรให้ผู้ขอมี
บัตรประจ าตัวฯ 

4.1 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
4.2 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ตรวจสอบความถูกต้อง     
ลงนามผ่านงาน 
4.3 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล แจ้งผู้ขอมีบัตร
ประจ าตัวฯ  มารับบัตร  

ถูกต้อง/ครบถ้วน 
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การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
ยื่นค าร้อง (แบบ บ.จ.1) 

พร้อมหลักฐานและรูปถ่าย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
ลงนามชื่อใต้รูป 

บัตรตัวจริงและส าเนาบัตร 

จัดท าบันทึกเสนอ 
นายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 

จัดท าหนังสือส่งส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

ตรวจสอบเอกสารและน าเสนอ
นายอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

ลงทะเบียนคุมและออกหมายเลขบัตร
ส่งคืนเทศบาลต าบลนครชุม 

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 
แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 

มารับบัตรประจ าตัวฯ 
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ขั้นตอนวิธีด าเนินงาน 
 1. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
 2. ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 
 3. ค าสั่งจังหวัดก าแพงเพชร  ที่ 2241/2563  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง การมอบ
อ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ปลัดจังหวัดก าแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอและผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
 
ผู้จัดท า นางสาวธิดา  กาญจนนาภา ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 สังกัด งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล 
 

ผู้รับรอง 1. นายจักรกฤษณ์ ศิริกัณหา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 2. นางสุชาดา รักเก้ือ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 3. นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลนครชุม 
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แบบ บ.จ.1 
ค าขอมีบัตรประจ าตัว  หรือขอมีบัตรประจ าตัวใหม่ 

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  
 เขียนที่       

 

วันที่          เดือน                       พ.ศ.   
 

 ข้าพเจ้าชื่อ                                       ชื่อสกุล           
เกิดวันที่           เดอืน                       พ.ศ.                อายุ         ปี  สัญชาต ิ               หมู่โลหิต       
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี                  ตรอก/ซอย  -       ถนน       -         ต าบล/แขวง  นครชุม  
อ าเภอ/เขต                       จังหวัด                    รหสัไปรษณีย์                   โทรศัพท์    
เลขหมายประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ       
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้       
   
 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท           
รับราชการ/ปฏิบัติงาน/เคยสังกัด  แผนก/งาน                                    ฝ่าย/ส่วน                
กอง/ส านัก                        กรม/เทศบาล/องค์การ                             กระทรวง/ทบวง     
ต าแหน่ง                                                         ระดับ/ยศ          -                     
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยื่นต่อ    
 กรณี  ๑.  ขอมีบัตรครั้งแรก 
   ๒.  ขอมีบัตรใหม่  เนื่องจาก  บัตรหมดอายุ   บัตรหายหรือถูกท าลาย 
    หมายเลขบัตรเดิม(ถ้าทราบ) 
   ๓.  ขอเปลี่ยนบัตร  เนื่องจาก    เปลี่ยนต าแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
     เปลี่ยนชื่อตัว  เปลี่ยนชื่อสกุล  เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล 
     ช ารุด  อ่ืน ๆ      
   ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับค าขอนี้แล้ว  และ  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

 ลงชื่อ                                           ผู้ท าค าขอ 
 (                                     )  
 ต าแหน่ง  
 
หมายเหต ุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย  ในช่อง  และหรือ  หน้าข้อความที่ใช้ 
 ให้ลงค าน าหน้าตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย / นาง / นางสาว / ยศ  เป็นต้น 
 และช่ือผู้ขอมีบัตร 


