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คํานํา
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีจุดมุงหมายสําคัญในการสงเสริมสินคาเกษตร

ของไทยใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค และอํานวยประโยชนทางดานเศรษฐกิจในการผลิต

และการคา ชวยสรางขีดความสามารถทางการแขงขันของไทยในตลาดตางประเทศ 

 การสรางความนาเชื่อถือและเชื่อมั่นตอมาตรฐานสินคาเกษตรของไทย ถือเปนพันธกิจที่สําคัญของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยผานกลไกหลักภายใตกฎหมายดังกลาวไดแก การกําหนดมาตรฐาน การตรวจสอบ

รับรอง และการควบคุมเพื่อใหสินคาเกษตรของไทยเปนที่ยอมรับ

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกประกาศแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการ

ควบคุมสินคาเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายในดานความสอดคลองกับมาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย โดยแตงตั้ง

เจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ ภายใตสังกัดรวมทั้งสิ้น ๘ หนวยงาน ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมปศุสัตว กรมประมง กรมการขาวและกรมหมอนไหม ซึ่งกฎหมายกําหนดใหการปฏิบัติงานของพนักงาน

เจาหนาที่จะตองมีบัตรประจําตัวและตองแสดงบัตรกับบุคคลที่เกี่ยวของทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน ตามบทบัญญัติ

มาตรา ๔๖ และกําหนดใหการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่จะตองมีการจัดทําทะเบียนควบคุม ดวย

เหตุที่มีพนักงานเจาหนาที่จากหนวยงานที่แตกตางกันและมีการออกบัตรทั้งในสวนกลางโดยปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณและจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศที่ออกบัตรโดยผูวาราชการจังหวัด และเพื่อใหการดําเนินการ

มีการปฏิบัติที่เปนแนวทางเดียวกัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงกําหนดใหสํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติจัดทําคู มือวาดวยการออกบัตรและทะเบียนควบคุมการออกบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่

 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ หวังวาคู มือเลมนี้จะอํานวยประโยชนในการ

ดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและภูมิภาค มีความชัดเจนและสะดวกตอการปฏิบัติงาน 

และขอขอบคุณในความรวมมือของทุกหนวยงานที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติเปนไปตามขอกฎหมายและบรรลุ

จุดมุงหมายในการนําสินคาเกษตรของไทยเขาสูระบบมาตรฐาน สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอผูเกี่ยวของทุกฝาย

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

มกราคม ๒๕๕๖

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ก





สารบัญ
     หนา

คํานํา     ก

สารบัญ     ข

๑. อํานาจหน�าที่ของพนักงานเจ�าหน�าที ่ ๑

๒. การแต�งตั้งพนักงานเจ�าหน�าที ่ ๒

๓. แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที ่ ๓

๔. การยื่นคําขอ   ๔

๕. การออกบัตร   ๔

๖. การจัดส�งบัตร  ๗

๗. การแจ�งตอบการรับบัตร ๗

๘. การออกบัตรทดแทน ๗

๙. การยกเลิกบัตร  ๙

๑๐. การจัดทําทะเบียนควบคุมการออกบัตร ๑๐

ภาคผนวก ๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ๑๑

 ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาคผนวก ๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่ ๒๑

 ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาคผนวก ๓ แบบคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ๒๕

ภาคผนวก ๔ รหัสอักษรยอของจังหวัดในประเทศไทย ๒๗

ภาคผนวก ๕ แบบแจงตอบรับบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ๒๙

ภาคผนวก ๖ แบบแจงยกเลิกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ๓๑

ภาคผนวก ๗ แบบทะเบียนควบคุมการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ๓๓

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข





คู�มือการออกบัตรและควบคุมทะเบียน
บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. อํานาจหน�าที่ของพนักงานเจ�าหน�าที่

 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดอํานาจหนาที่พนักงานเจาหนาที่ไวใน 

หมวด ๖ เรื่องการควบคุม ภายใตบทบัญญัติมาตรา ๔๓ ดังนี้

 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ

 (๑) เขาไปในสถานที่ทําการหรือหองปฏิบัติการของผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือสถานที่

ทําการ สถานที่เก็บสินคาเกษตร หรือยานพาหนะของผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรในเวลาระหวาง

พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

 (๒) เขาไปในสถานที่ทําการหรือหองปฏิบัติการของผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานไมวาเวลาใด 

เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการ

ตรวจสอบมาตรฐาน

 (๓) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่เก็บสินคาเกษตร หรือยานพาหนะของผูผลิตผูสงออก ผูนําเขา 

ผูจําหนาย หรือผูมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานไมวาเวลาใด เมื่อมีเหตุ

อันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราช

บัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจสอบวาสินคาเกษตรเปนไปตามมาตรฐานหรือไม หรือมีมาตรฐานถูกตองตามรายงานผล

การตรวจสอบมาตรฐาน หรือใบรับรองมาตรฐานหรือไม หรือเพื่อตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ

มาตรฐาน

 (๔) สุมตัวอยางสินคาเกษตรจากผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือสั่งใหผูผลิตผูสงออก หรือ

ผูนําเขาจัดสงตัวอยางของสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานในปริมาณที่สมควรเพื่อนํามาตรวจสอบ

 (๕) สั่งใหผู ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผูผลิต ผูสงออก ผูนําเขา หรือผูที่เกี่ยวของมาชี้แจง 

ใหถอยคํา หรือหลักฐานหรือขอมูลที่เกี่ยวของหรือแกไขความบกพรอง หรือผิดพลาดที่ตรวจพบ

 (๖) ยึดหรืออายัดสินคาเกษตร เอกสาร วัตถุ เครื่องมือ หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด 

หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือสิ่งใดที่มีการใชเครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาเปนเท็จ หรือที่ใชผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่บกพรองหรือผิดพลาด

ตามมาตรา ๔๐ (๓) หรือที่ผลการตรวจสอบและรับรองไมเปนไปตามมาตรฐานตาม (๔) 

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑



 ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการคนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในกรณีตาม (๒) หรือ (๓) หากมีลักษณะเปนการคนตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาตองมีหมายคน เวนแตมีเหตุอันควรเชื่อวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได เอกสาร

หรือหลักฐานดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ใหดําเนินการคน ยึดหรือ

อายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดไดโดยไมตองมีหมายคนแตตองปฏิบัติตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคนแตจะเริ่มการคนในเวลากลางคืนมิไดเวนแตเปนเวลาทําการของ

สถานที่นั้น

๒. การแต�งตั้งพนักงานเจ�าหน�าที่

 ตามบทบัญญัติมาตรา ๕ ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจแตงตั้ง

พนักงานเจาหนาที่

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกประกาศแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมจํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้

 (๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 (๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 (๓) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 จากประกาศจํานวน ๓ ฉบับ ดังกลาว มีเจาหนาที่ตําแหนงตาง ๆ จากหนวยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ รวม ๘ หนวยงาน ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ ไดแก (ภาคผนวก ๑)

 ๑. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ๒. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

 ๓. กรมวิชาการเกษตร

 ๔. กรมสงเสริมการเกษตร

 ๕. กรมปศุสัตว

 ๖. กรมประมง

 ๗. กรมการขาว

 ๘. กรมหมอนไหม

 ทั้งนี้ขาราชการตําแหนงใดที่ปรากฏในประกาศดังกลาว จะตองไดรับมอบหมายจากสวนราชการให

เปนพนักงานเจาหนาที่และเปนผูยื่นคําขอมีบัตร และเมื่อมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่แลว จึงจะสามารถ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดได

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๒



๓. แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่

 มาตรา ๔๖ ไดกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ 

๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ๒) ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้

 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่สวนกลาง

 ผูวาราชการจังหวัด เปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานราชสวนภูมิภาคและ

ราชการสวนกลางที่ตั้งในจังหวัด

 เกษตรและสหกรณจังหวัด ทําหนาที่เสนอผูวาราชการจังหวัดออกบัตรและจัดทําทะเบียนควบคุม

การออกบัตร

 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เปนผูจัดทําคูมือดําเนินการออกบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่

 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่มีอายุไมเกิน ๕ ป โดยติดรูปถายครึ่งตัวขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร 

หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีเขม แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการหรือเครื่องแบบพิธีการ ถายไว

ไมเกิน ๖ เดือน ตามแบบที่กําหนดแนบทายประกาศดังกลาว (ควรใชกระดาษการดสีขาว ขนาด A๔ 

ชนิด ๑๘๐ แกรม แบบอักษร EucrosiaUPC โดยสามารถดาวนโหลดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ไดที่ 

http://officer.acfs.go.th)

ตัวอย�างเครื่องแบบ

  

  

 เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓



๔. การยื่นคําขอ

 ใหขาราชการที่ไดรับมอบหมายจากสวนราชการ เปนผูยื่นคําขอตามแบบที่กําหนด (ภาคผนวก ๓) โดย

ดําเนินการดังนี้

 ๔.๑ ขาราชการสวนกลาง

 ใหสวนราชการตนสังกัดเปนผูดําเนินการรวบรวมรายชื่อและคําขอแจงสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ เพื่อดําเนินการออกบัตรตามประกาศตอไป

 ๔.๒ ขาราชการสวนภูมิภาคและสวนกลางที่ตั้งในจังหวัด

 ใหสวนราชการตนสังกัดในจังหวัดที่ตั้งเปนผูดําเนินการรวบรวมรายชื่อและคําขอแจงเกษตรและสหกรณ

จังหวัดเพื่อดําเนินการออกบัตรตามประกาศตอไป

 หมายเหต ุ ๑. สําหรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณและ

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเปนผูดําเนินการ

เรื่องคําขอและการออกบัตร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกบัตรในสวนที่เกี่ยวของตอไป

  ๒. เมื่อสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติหรือเกษตรและสหกรณ

จังหวัดไดรับคําขอแลวแตกรณี ใหลงลําดับที่รับและป พ.ศ. ในแบบคําขอเพื่อควบคุมเอกสารคําขอกอนดําเนินการ

ออกบัตร

  ๓. ใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติหรือเกษตรและสหกรณ

จังหวัดแลวแตกรณี แจงใหผูยื่นคําขอลงลายมือชื่อในแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่กอนเสนอผูมีอํานาจ

ลงนามออกบัตรดังกลาว

๕. การออกบัตร

 ๕.๑ การกําหนดเลขที่บัตร

  ๕.๑.๑ ขาราชการสวนกลาง

  เมื่อสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เพื่อออกบัตรโดยลงนามในบัตรแลว ใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ออกเลขที่บัตร โดย

กําหนดเลขที่บัตรเปนชุดรหัสผสมระหวางตัวอักษรและตัวเลข รวม ๓ สวน ประกอบดวย

  ๑) ชุดตัวอักษร ใหใช ชุดอักษร “กษ”

  ๒) ตัวเลขลําดับที่ออกบัตร เริ่มจาก ๐๐๑ โดยทุกครั้งที่เปลี่ยน พ.ศ. ใหเริ่มที่ลําดับ ๐๐๑ 

  ๓) เลขป พ.ศ. ออกบัตร เชน ป ๒๕๕๖ 

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๔



   ตัวอยาง     กําหนดเลขที่บัตร “กษ ๐๐๑/๒๕๕๖”

  ๕.๑.๒ ขาราชการสวนภูมิภาคและสวนกลางที่ตั้งในจังหวัด

  เมื่อเกษตรและสหกรณจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกบัตรโดยลงนามในบัตรแลว 

ใหเกษตรและสหกรณจังหวัด ออกเลขที่บัตร โดยกําหนดเลขที่บัตรเปนชุดรหัสผสมระหวางตัวอักษรและตัวเลข 

รวม ๓ สวน ประกอบดวย

  ๑) ชุดตัวอักษร ใหใช รหัสอักษรยอของจังหวัดที่ออกบัตร (ภาคผนวก ๔)

  ๒) ตัวเลขลําดับที่ออกบัตร เริ่มจาก ๐๐๑ โดยทุกครั้งที่เปลี่ยน พ.ศ. ใหเริ่มที่ลําดับ ๐๐๑ 

  ๓) เลขป พ.ศ. ออกบัตร เชน ป ๒๕๕๖ 

   ตัวอยาง      จังหวัดขอนแกน เลขที่บัตร “ขก ๐๐๑/๒๕๕๖”

เลขที่ กษ ๐๐๑/๒๕๕๖

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

วันออกบัตร......../......../........  บัตรหมดอาย.ุ......./......../........

เลขที่ ขก ๐๐๑/๒๕๕๖

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

วันออกบัตร......../......../........  บัตรหมดอาย.ุ......./......../........

ตัวอยางเลขที่บัตร

ตัวอยางเลขที่บัตร

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๕



 ๕.๒ การกําหนดอายุบัตร

 โดยหลักการใหกําหนดอายุบัตรเปนเวลา ๕ ป อยางไรก็ตามในบางกรณีอาจพิจารณากําหนดอายุบัตร

นอยกวา ๕ ป ได เชน ขาราชการที่มีอายุราชการเหลือนอยกวา ๕ ป ก็ใหกําหนดอายุบัตรจนถึงวันสุดทาย

กอนเกษียณอายุราชการ เปนตน

   ตัวอยาง           การกําหนดอายุบัตร ๕ ป 

“วันออกบัตร ๐๑/ม.ค./๕๖ บัตรหมดอายุ ๓๑/ธ.ค./๖๐”

   ตัวอยางบัตร (ดานหลัง)

“นายยินดี ขยันยิ่ง ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน

เลขประจําตัวประชาชน ๑ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๑๒ ๓ หมูโลหิต โอ”

เลขที่ ขก ๐๐๑/๒๕๕๖

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

วันออกบัตร ๐๑/ม.ค./๕๖     บัตรหมดอายุ ๓๑/ธ.ค./๖๐

ตัวอยางอายุบัตร

๑ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๑๒ ๓
นายยินดี ขยันยิ่ง

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ลงชื่อ)

โอ

(ลงชื่อ)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๖



๖. การจัดส�งบัตร

 ๖.๑ ขาราชการสวนกลาง

 ใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติจัดสงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่

ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามแลว ใหหนวยตนสังกัดที่จัดสงคําขอมาเพื่อมอบใหกับพนักงาน

เจาหนาที่ผูยื่นคําขอมีบัตรโดยตรงตอไป

 ๖.๒ ขาราชการสวนภูมิภาคและสวนกลางที่ตั้งในจังหวัด

 ใหเกษตรและสหกรณจังหวัดจัดสงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดลงนามแลว 

ใหหนวยตนสังกัดในจังหวัดที่จัดสงคําขอมาเพื่อมอบใหกับพนักงานเจาหนาที่ผูยื่นคําขอมีบัตรโดยตรงตอไป

๗. การแจ�งตอบการรับบัตร

 เมื่อขาราชการผูยื่นคําขอไดรับบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่แลว ใหสงแบบแจงตอบการรับบัตร

ตามที่กําหนด (ภาคผนวก ๕)

 ๗.๑ ขาราชการสวนกลาง

 สงแบบแจงตอบการรับบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติภายใน ๗ วันหลังจากที่ไดรับบัตรดังกลาว

 ๗.๒ ขาราชการสวนภูมิภาคและสวนกลางที่ตั้งในจังหวัด

 สงแบบแจงตอบการรับบัตรประจําตัวพนักงานเจาเกษตรและสหกรณจังหวัดภายใน ๗ วันหลังจากที่

ไดรับบัตรดังกลาว

๘. การออกบัตรทดแทน

 กรณีที่ตองออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ทดแทนของเกา มีดังตอไปนี้

 ๘.๑ บัตรหมดอายุ

 ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยื่นคําขอมีบัตรตามขั้นตอนที่เกี่ยวของตามที่กําหนดในขอ ๔ 

พรอมสงคืนบัตรเกา ทั้งนี้ภายใน ๑ เดือนกอนบัตรหมดอายุ

 ๘.๒ เมื่อเปลี่ยนตําแหนง

  ๘.๒.๑ ขาราชการสวนกลาง

   ก) การเลื่อนระดับตําแหนง

    เชน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  

     เปน รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

    ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยื่นคําขอมีบัตรตามขั้นตอนที่เกี่ยวของตามที่กําหนด

ในขอ ๔ พรอมสงคืนบัตรเกา ทั้งนี้ภายใน ๑ เดือนหลังจากเปลี่ยนตําแหนง

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๗



   ข) การโอนยายตําแหนง

    เชน ผูอํานวยการสํานักเมล็ดพันธุขาว

     เปน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาขาว

    ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยื่นคําขอมีบัตรตามขั้นตอนที่เกี่ยวของตามที่กําหนด

ในขอ ๔ พรอมสงคืนบัตรเกา ทั้งนี้ภายใน ๑ เดือนหลังจากเปลี่ยนตําแหนง

  ๘.๒.๒ ขาราชการสวนภูมิภาคและสวนกลางที่ตั้งในจังหวัด

   ก) การเลื่อนระดับ ทั้งกรณีปฏิบัติในจังหวัดเดิมและโอนยายขามจังหวัด

    เชน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

     เปน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

    ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยื่นคําขอมีบัตรตามขั้นตอนที่เกี่ยวของตามที่กําหนด

ในขอ ๔ พรอมสงคืนบัตรเกา ทั้งนี้ภายใน ๑ เดือนหลังจากเปลี่ยนตําแหนง

   ข) การโอนยายตําแหนงขามจังหวัด

    เชน นักวิชาการเกษตรชํานาญพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

     เปน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก

    ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยื่นคําขอมีบัตรตามขั้นตอนที่เกี่ยวของตามที่กําหนด

ในขอ ๔ พรอมสงคืนบัตรเกา ทั้งนี้ภายใน ๑ เดือนหลังจากเปลี่ยนตําแหนง

 ๘.๓ กรณีอื่น ๆ ที่จําเปนตองเปลี่ยนบัตร เชน เปลี่ยนชื่อสกุล บัตรชํารุด หรือบัตรหาย เปนตน

 ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยื่นคําขอมีบัตรตามขั้นตอนที่เกี่ยวของตามที่กําหนดในขอ ๔ 

พรอมสงคืนบัตรเกา รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งนี้ภายใน ๑ เดือน หลังจากทราบหรือมีเหตุใหตองขอบัตร

ทดแทน

 หมายเหตุ ใหหนวยงานที่ออกบัตรทดแทนและจัดทําทะเบียนควบคุมการออกบัตร ทั้งในกรณีขอ ๘.๑, 

๘.๒ และ ๘.๓ ดําเนินการหรือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อยกเลิกทะเบียนเกาตอไป เชน กรณีพนักงานเจาหนาที่

โอนยายจากจังหวัดลพบุรีไปจังหวัดตาก ใหเกษตรและสหกรณจังหวัดตากผูดําเนินการออกบัตรและจัดทําทะเบียน

ควบคุมบัตรใหมใหแจงเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรีเพื่อยกเลิกทะเบียนควบคุมการออกบัตรเกาของพนักงาน

เจาหนาที่รายดังกลาวตอไป ภายใน ๑ เดือนหลังจากออกบัตรใหม

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๘



๙. การยกเลิกบัตร

 กรณีที่ตองยกเลิกการมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ดังตอไปนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ

แจงยกเลิกตามแบบที่กําหนด (ภาคผนวก ๖)

 ๙.๑ ออกจากราชการดวยเหตุอื่น

 ใหผูครอบครองบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่แจงยกเลิกการมีบัตรภายใน ๑ เดือนกอนวันออก

จากราชการพรอมสงคืนบัตร ไปยังหนวยงานที่สังกัดกอนออกราชการ และใหหนวยงานที่สังกัดแจงรายชื่อ

พรอมแบบแจงยกเลิกไปยังสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติหรือเกษตรและสหกรณจังหวัด

ที่มีทะเบียนควบคุมพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวแลวแตกรณีเพื่อยกเลิกทะเบียนเกาตอไป

 ๙.๒ เปลี่ยนตําแหนงใหมที่ไมปรากฏในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการแตงตั้ง

พนักงานเจาหนาที่ (ซึ่งมีผลใหสิ้นสุดการเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 

พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 ใหผูครอบครองบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่แจงยกเลิกการมีบัตรพรอมสงคืนบัตร ภายใน ๑ เดือน 

หลังจากไปรับตําแหนงใหม ไปยังหนวยงานที่สังกัดใหม และใหหนวยงานที่สังกัดแจงรายชื่อพรอมแบบแจงยกเลิก

ไปยังสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติหรือเกษตรและสหกรณจังหวัดที่จัดทําทะเบียนควบคุม

การออกบัตรพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวแลวแตกรณีเพื่อยกเลิกทะเบียนเกาตอไป

 หมายเหตุ ๑) หากเจาหนาที่ตามกรณีขอ ๙.๑ – ๙.๒ ไมแจงยกเลิกการมีบัตรและสงคืนบัตรให

หนวยงานที่สังกัดครั้งลาสุด ดําเนินการแจงรายชื่อและตําแหนง ไปยังเกษตรและสหกรณจังหวัดหรือสํานักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติแลวแตกรณีซึ่งเปนผูจัดทําทะเบียนควบคุมการออกบัตรพนักงาน

เจาหนาที่รายดังกลาว

   ๒) กรณีไดรับใบแจงยกเลิกการมีบัตร ใหหนวยงานที่จัดทําทะเบียนควบคุมการออกบัตร

ลงบันทึกรับใบแจงในทายแบบดังกลาว

   ๓) เมื่อรับแจงทั้งขอ ๑) และ/หรือ ๒) ใหหนวยงานที่เปนผู จัดทําทะเบียนควบคุม

การออกบัตร ดําเนินการออกประกาศยกเลิกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่รายดังกลาวตอไป

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๙



๑๐. การจัดทําทะเบียนควบคุมการออกบัตร

 การจัดทําทะเบียนควบคุมการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินการตามแบบที่กําหนด 

(ภาคผนวก ๗)

 ๑๐.๑ ขาราชการสวนกลาง

 ใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ จัดทําทะเบียนควบคุมการออกบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่ทั้งหมดทั่วประเทศ

 ๑๐.๒ ขาราชการสวนภูมิภาคและสวนกลางที่ตั้งในจังหวัด

 ใหเกษตรและสหกรณจังหวัด จัดทําทะเบียนควบคุมการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ที่สังกัด

ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบโดยใหลงทะเบียนควบคุมการออกบัตรทุกครั้ง รวมทั้งกรณีการออกบัตรทดแทนและ

การยกเลิกบัตร 

 ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของแตละป ใหสงรายงานทะเบียนควบคุมการออกบัตรใหสํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติทราบอยางชาไมเกินสิ้นเดือนตุลาคมของแตละป

R

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๑๐



ภาคผนวก ๑
R

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
เรื่อง แต�งตั้งพนักงานเจ�าหน�าที่ตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

R
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

เรื่อง แต�งตั้งพนักงานเจ�าหน�าที่ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

R
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

เรื่อง แต�งตั้งพนักงานเจ�าหน�าที่ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๑



คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๑๒



คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๓



คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๑๔



คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๕



คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๑๖



คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๗



คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๑๘



คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๙



คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๒๐



ภาคผนวก ๒
R

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๑



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานานตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน
 ขอ ๒ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้
 ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ใหแกพนักงานเจาหนาที่ในหนวยงานซึ่งเปนราชการสวนกลาง
 ขอ ๔ ใหผู วาราชการจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ในหนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการสวนภูมิภาคและหนวยงานของสวนราชการซึ่งเปน
ราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น
 ใหเกษตรและสหกรณจังหวัดดําเนินการเพื่อเสนอผู วาราชการจังหวัดพิจารณาลงนามใน
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ และจัดทําทะเบียนควบคุมการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ในจังหวัดที่ตั้ง ตามคูมือดําเนินการที่สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติกําหนด
 ขอ ๕ รูปถายที่ติดบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนรูปถายครึ่งตัว ขนาด ๒.๔ x ๓.๐ 
เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือเครื่องแบบพิธีการ
และเปนรูปถายที่ถายไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
 ขอ ๖ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในบัตรแตตอง
ไมเกินหาปนับแตวันออกบัตร

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 หนา ๑
เลม  ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๒๒



แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

________________

( ดานหนา )

(๑) แสดงหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก

(๒) สังกัด เชน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนตน

(๓) ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ

( ดานหลัง )

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๓



คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๒๔



ภาคผนวก ๓
R

แบบคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕



 ลําดับที่ …......../25.......... 

 
คําขอมีบตัรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
เขียนที่     

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

 ข้าพเจ้าช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                               ช่ือสกุล   
เกิดวันที่  เดือน พ.ศ. อายุ ปี สัญชาติ หมู่โลหิต  

เลขหมายประจําตัวประชาชน  

  ตําแหน่งปัจจุบัน                                                         ระดับ                    

             เป็นข้าราชการส่วนกลาง   ฝ่าย/กลุ่ม                    
             สํานัก/กอง/ศูนย์                                                กรม                    

             เป็นข้าราชการส่วนกลาง มีที่ต้ังในจังหวัด  
             ช่ือหน่วยงาน                                                    กรม                   

             เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค    
             ช่ือหน่วยงาน                                                   กรม    

 ที่ต้ังหน่วยงานปัจจุบัน เลขที ่         หมู่ที ่        ตรอก/ซอย                    
ถนน                                  ตําบล/แขวง                                อําเภอ/เขต   
จังหวัด                                  รหัสไปรษณีย์                             โทรศัพท ์                    
โทรสาร                                 โทรศัพท์มือถือ                                        

 มีความประสงค์ขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
(กรณีผู้ดํารงตําแหน่งในระดับปฏิบัติการต้องปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า ๒ ปี) ดังน้ี 

    ขอมีบัตรใหม่ 

             ขอบัตรทดแทน   เน่ืองจาก      

                       บัตรหมดอายุ           เลื่อนระดับ/โอนย้าย       กรณีอ่ืนๆ ระบุ                                    

                เอกสาร/หลกัฐานแนบคําขอ 

                       บัตรเดิมหมายเลข                       วันหมดอาย ุ                                       

  รูปถ่าย ขนาด 2.5 x 3.0 เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป (ถ่ายไมเ่กิน ๖ เดือน)  

หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ     

3/7/2013 



 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 (ลายมือช่ือ) ผู้ขอมีบัตร 

 ( ) 

 ตําแหน่ง   



ภาคผนวก ๔
R

รหัสอักษรย�อของจังหวัดในประเทศไทย

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๗



ลําดับ จังหวัด
อักษร
ยอ
ไทย

๑  กระบี่ กบ

๒ กาญจนบุรี กจ

๓ กาฬสินธุ กส

๔ กําแพงเพชร กพ

๕ ขอนแกน ขก

๖ จันทบุรี จบ

๗ ฉะเชิงเทรา ฉช

๘ ชลบุรี ชบ

๙ ชัยนาท ชน

๑๐ ชัยภูมิ ชย

๑๑ ชุมพร ชพ

๑๒ เชียงราย ชร

๑๓ เชียงใหม ชม

๑๔ ตรัง ตง

๑๕ ตราด ตร

๑๖ ตาก ตก

๑๗ นครนายก นย

๑๘ นครปฐม นฐ

๑๙ นครพนม นพ

๒๐ นครราชสีมา นม

๒๑ นครศรีธรรมราช นศ

๒๒ นครสวรรค นว

๒๓ นนทบุรี นบ

๒๔ นราธิวาส นธ

๒๕ นาน นน

๒๖ บึงกาฬ บก

๒๗ บุรีรัมย บร

ลําดับ จังหวัด
อักษร
ยอ
ไทย

๒๘ ปทุมธานี ปท

๒๙ ประจวบคีรีขันธ ปข

๓๐ ปราจีนบุรี ปจ

๓๑ ปตตานี ปน

๓๒ พะเยา พย

๓๓ พระนครศรีอยุธยา อย

๓๔ พังงา พง

๓๕ พัทลุง พท

๓๖ พิจิตร พจ

๓๗ พิษณุโลก พล

๓๘ เพชรบุรี พบ

๓๙ เพชรบูรณ พช

๔๐ แพร พร

๔๑ ภูเก็ต ภก

๔๒ มหาสารคาม มค

๔๓ มุกดาหาร มห

๔๔ แมฮองสอน มส

๔๕ ยโสธร ยส

๔๖ ยะลา ยล

๔๗ รอยเอ็ด รอ

๔๘ ระนอง รน

๔๙ ระยอง รย

๕๐ ราชบุรี รบ

๕๑ ลพบุรี ลบ

๕๒ ลําปาง ลป

๕๓ ลําพูน ลพ

๕๔ เลย ลย

รหัสอักษรย�อของจังหวัดในประเทศไทย

ลําดับ จังหวัด
อักษร
ยอ
ไทย

๕๕ ศรีสะเกษ ศก

๕๖ สกลนคร สน

๕๗ สงขลา สข

๕๘ สตูล สต

๕๙ สมุทรปราการ สป

๖๐ สมุทรสงคราม สส

๖๑ สมุทรสาคร สค

๖๒ สระแกว สก

๖๓ สระบุรี สบ

๖๔ สิงหบุรี สห

๖๕ สุโขทัย สท

๖๖ สุพรรณบุรี สพ

๖๗ สุราษฎรธานี สฎ

๖๘ สุรินทร สร

๖๙ หนองคาย นค

๗๐ หนองบัวลําภู นภ

๗๑ อางทอง อท

๗๒ อํานาจเจริญ อจ

๗๓ อุดรธานี อด

๗๔ อุตรดิตถ อต

๗๕ อุทัยธานี อน

๗๖ อุบลราชธานี อบ

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๒๘



ภาคผนวก ๕
R

แบบแจ�งตอบรับบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๙



แบบแจ้งตอบรับบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

เขียนที่..............................................................  

วันที่...............เดือน..........................พ.ศ................ 

ข้าพเจ้าช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)...................................ช่ือสกุล................................................. 

ตําแหน่งปัจจุบัน...............................................................ระดับ.............................................. 

ได้รับบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
แล้วเมื่อวันที่........เดือน.....................พ.ศ........... บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เลขที่................./............. 
วันออกบัตร......................................... บัตรหมดอายุ............................................ 

ทั้งน้ี ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในบัตรที่ได้รับแล้วปรากฏว่ามีข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลายมือช่ือ)                                             พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                                                           (                                           ) 



ภาคผนวก ๖
R

แบบแจ�งยกเลิกบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๑



แบบแจ้งยกเลิกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

เขียนที่..............................................................  

วันที่...............เดือน..........................พ.ศ................ 

ข้าพเจ้าช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)...................................ช่ือสกุล................................................. 

ครอบครองบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ เลขที่.........../....................วันออกบัตร.....................................  

บัตรหมดอายุ.................................... 

ขอแจ้งยกเลิกการมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑  เน่ืองจาก 

      เกษียณอายุราชการ 

      ออกจากราชด้วยเหตุอ่ืน ระบุ.........................................................................................  

      เปลี่ยนตําแหน่ง  

ตําแหน่งปัจจุบัน  ......................................................ระดับ.......................................        

ฝ่าย/กลุม่..................................สํานัก/กอง/จังหวัด.........................................................          

กรม..............................................................................................       

ทั้งน้ี ข้าพเจ้าได้ส่งคืนบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่มาพร้อมคําขอนี้ด้วยแล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลายมือช่ือ)                                      

                                                           (                                           ) 

 

            (................................................................) 
ลงช่ือผูรับ................................................................. 
วันที่รับแบบ............................................................. 

สําหรับเจาหนาท่ี 
เลขท่ีรับ........(ลําดับที่)...../.............(พ.ศ.)................ 



ภาคผนวก ๗
R

แบบทะเบียนควบคุมการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่

คู�มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๓



ทะเบียนควบคุมการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จังหวัด................................................ 

ประจําปี พ.ศ....................... 
 

อายุบัตร ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัตร การออกบัตรทดแทน การยกเลิกบัตร 
๑๓ หลัก (ระบุเลขที่บัตรเก่า) (วันออกบัตร บัตรหมดอายุ ระบุวันที่ยกเลิกบัตร) 

ธ.ค. 60 1 นายยินดี ขยันยิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

ขอนแก่น 

1 2345 67890 12 3 ขก 001/2556 01 ม.ค.56  
 

31 
(ตัวอย่าง) 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

ลงชื่อ......................................................................ผู้บันทึก 
(..........................................................) 

ตําแหน่ง.......................................................... ตําแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด....................................... 
(..........................................................) 

ลงชื่อ......................................................................ผู้ตรวจ 






