
การขอมบีตัรประจ าตวั

เจา้หน้าทีข่องรฐั

ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรพัยากรบุคคลระดบักรม (DPIS)

กองการเจา้หน้าที ่
กรมส่งเสรมิสหกรณ์



พระราชบญัญตับิตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ. 2542

มาตรา 8 บตัรประจ ำตวั ซึ่งออกตำมพระรำชบญัญัตินีใ้หใ้ชไ้ดห้กปีนบัแต่วนัออกบตัร 
เวน้แต่บตัรประจ ำตวัส ำหรบัเจำ้หนำ้ท่ีของรฐัท่ีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งนอ้ยกว่ำหกปี 
ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ีผู้ถือบัตรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และบัตรประจ ำตัวส  ำหรับ
เจำ้หนำ้ท่ีของรฐัผูร้บับ ำเหน็จบ ำนำญท่ีใชไ้ดใ้นวนัท่ีผูถื้อบตัรมีอำยคุรบเจ็ดสิบปีบรบิรูณ ์
ใหค้งใชไ้ดต้ลอดชีวิต



การขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั

สว่นกลาง สามารถขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐัผ่านโปรแกรมระบบ

สารสนเทศทรพัยากรบคุคลระดบักรม (DPIS)

สว่นภูมภิาค เป็นอ านาจของ ผูว้า่ราชการจงัหวดั ในการออกบตัรประจ าตวั

ส าหรบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัในสงักดัส่วนภมูภิาค



การขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั (ตอ่)

ขา้ราชการบ านาญ/ลูกจา้งประจ าผูร้บับ าเหน็จรายเดอืนและผูร้บับ าเหน็จ

พเิศษรายเดอืน (ทีม่อีายุราชการ 25 ปีขึน้ไป)

- ขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐัผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรพัยากร

บคุคลระดบักรม (DPIS)

- ตดิตอ่ไดท้ีก่ลุม่ทะเบยีนประวตัแิละบ าเหน็จความชอบ กองการเจา้หนา้ที่

- ตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานสหกรณจ์งัหวดั



ขัน้ตอนการขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั

ผูป้ระสงคข์อมีบตัรเขำ้ใชง้ำน
ผำ่นระบบ DPIS 

เลือกรำยกำร P0904
ค ำขอมีบตัรประจ ำตวั

กองกำรเจำ้หนำ้ท่ี
ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้มลู

ก่อนด ำเนินกำรจดัท ำบตัร

กรอกขอ้มลู
พรอ้มแนบไฟลเ์อกสำร

หลกัฐำน

ศนูยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

ด ำเนินกำรจดัท ำบตัร

กองกำรเจำ้หนำ้ท่ี
ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของบตัร
พรอ้มแจง้สถำนะด ำเนินกำร
เพ่ือใหม้ำติดตอ่รบับตัร



ขัน้ตอนการขอมบีตัรประจ าตวั

เจา้หน้าทีข่องรฐั

ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรพัยากรบุคคลระดบักรม (DPIS)



1. เขา้สูเ่วบ็ไซต ์http://dpis.cpd.go.th เพือ่เขา้สูห่น้าจอของระบบ โดยมวีธิกีารดงันี ้



2. การขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั โดยมวีธิกีารดงันี้



3. การบนัทกึรายละเอยีดขอ้มูลสว่นตวั 



3.1 กรณีขอมบีตัรคร ัง้แรก 



3.2 กรณีขอมบีตัรใหม่ 

3.2.1 บตัรเกา่หมดอายุ (คนืบตัรเดมิเมือ่มารบับตัรใหม่)



3.2 กรณีขอมบีตัรใหม่ (ตอ่)

3.2.2 บตัรสูญหาย



3.3 กรณีขอเปลีย่นบตัร

3.3.1 เปลีย่นต าแหน่ง/เลือ่นระดบั/เลือ่นยศ



3.3 กรณีขอเปลีย่นบตัร (ตอ่)

3.3.2 บตัรช ารุด



3.3 กรณีขอเปลีย่นบตัร (ตอ่)

3.3.3 เปลีย่นค าน าหน้านาม/ชือ่ตวั/ชือ่สกลุ



4. รายการค าขอมบีตัรประจ าตวั



5. การเพิม่หรอืลบไฟลเ์อกสารแนบ



5. การเพิม่หรอืลบไฟลเ์อกสารแนบ (ตอ่)

5.1 การลบไฟลเ์อกสาร



5. การเพิม่หรอืลบไฟลเ์อกสารแนบ (ตอ่)

5.2 การเพิม่ไฟลเ์อกสาร



6. สถานะการจดัท าบตัร

6.1 อยู่ระหวา่งด าเนินการ



6. สถานะการจดัท าบตัร (ตอ่)

6.2 สามารถตดิตอ่รบับตัรได้

ตดิตอ่รบับตัรไดท้ีก่ลุม่ทะเบยีนประวตัแิละบ าเหน็จความชอบ กองการเจา้หนา้ที ่
พรอ้มคนืบตัรเดมิ (เฉพาะกรณีขอเปลีย่นบตัร)



6. สถานะการจดัท าบตัร (ตอ่)

6.3 รบับตัรแลว้



1.     รปูถา่ย (ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน)

ขา้ราชการ ขา้ราชการบ านาญ

ชดุปกตขิาว ชดุปกตขิาว ตดิเคร ือ่งหมาย              ตรงปกขวา 

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งแนบประกอบการขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั

ชายหญงิชาย หญงิ



ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งประจ าผูร้บับ าเหน็จรายเดอืน/

ชดุปกตขิาว ผูร้บับ าเหน็จพเิศษรายเดอืน (ทีม่อีายุราชการ 25 ปีขึน้ไป)

ชดุสากลหรอืชดุไทยพระราชทาน

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งแนบประกอบการขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั (ตอ่) 

ชายหญงิชาย หญงิ



พนกังานราชการ

ชดุปกตขิาว 

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งแนบประกอบการขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั (ตอ่) 

หญงิชาย



เอกสารหลกัฐานทีใ่ชแ้นบประกอบการขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั (ตอ่)

หมายเหตุ : เอกสารหลกัฐานตอ้งสแกนเป็นไฟล ์.JPG เท่านัน้

2.   ลายเซน็

3.   ใบแจง้ความ กรณีท าบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐัเดมิสญูหาย 

4.   กรณีเปลีย่นค าน าหนา้นาม/ยศ ชือ่ตวั ช ือ่สกลุ ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานการเปลีย่นแปลง



การรบับตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั

ส่วนกลาง กลุม่ทะเบยีนประวตัแิละบ าเหน็จความชอบ กองการเจา้หนา้ที ่

ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ กองการเจา้หนา้ทีจ่ดัสง่ใหท้างไปรษณีย ์

หมายเหต ุ: บตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐัเดมิสง่คนืเมือ่มารบับตัรใหม่ 

ยกเวน้ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ ์ใหน้ าสง่บตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐัเดมิทางไปรษณีย ์

มาทีก่ลุม่ทะเบยีนประวตัแิละบ าเหน็จความชอบ กองการเจา้หนา้ที ่



กลุ่มทะเบยีนประวตัแิละบ าเหน็จความชอบ กองการเจา้หน้าที ่

เบอรภ์ายใน 306, 309 โทร. 0 2281 2947

ขัน้ตอน

กองกำรเจำ้หนำ้ท่ี
ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้มลู

กรอกขอ้มลู
พรอ้มแนบไฟลเ์อกสำรหลกัฐำน
สแกนเป็นไฟล ์.JPG เทา่น้ัน

ศนูยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ด ำเนินกำรจดัท ำบตัร

กองกำรเจำ้หนำ้ที่
ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของบตัร

รบับตัร

ผูป้ระสงคข์อมีบตัรเขำ้ใชง้ำน
เว็บไซต ์http://dpis.cpd.go.th 

1. รูปถ่าย (ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน)
2. ลายเซน็
3. ใบแจ้งความ (กรณีสญูหำย)
4. เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลง 
(กรณีเปลี่ยนค ำน ำหนำ้นำม/ยศ ช่ือตวั ช่ือสกลุ)

ส่วนกลาง
กลุม่ทะเบียนประวตัิและบ ำเหน็จควำมชอบ 
กองกำรเจำ้หนำ้ท่ี 
ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ ์     
กองกำรเจำ้หนำ้ท่ีจดัส่งใหท้ำงไปรษณีย์

ผู้ขอท าบัตร
- ข้าราชการ (สว่นกลำง)
- ลูกจ้างประจ า (สว่นกลำง)
- พนักงานราชการ (สว่นกลำง)
- ข้าราชการบ านาญ
- ลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดอืน/

ผู้รับบ าเหน็จพเิศษรายเดอืน 
(ท่ีมีอำยรุำชกำร 25 ปีขึน้ไป)

ผู้ขอท าบัตร

การขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐัผา่นโปรแกรมระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลระดบักรม (DPIS)


