
หลักเกณฑ์ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เกี่ยวกับการขออนุญาตท าบัตรแสดงตนผ่านเข้า-ออก ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เพ่ือให้การจัดท าบัตรแสดงตนผ่านเข้า-ออก บริเวณส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถควบคุมบุคคลที่ผ่านเข้าบริเวณส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. บัตรแสดงตนมี 6 ประเภท คือ

1.1 บัตรของคณะผู้บริการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ้ืนหลังรูปสีเหลือง อนุญาตให้ผ่าน
เข้า-ออก บริเวณกระทรวงยุติธรรม 

1.2 บัตรของข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ้ืนหลังรูปน้ าเงิน อนุญาตให้ผ่านเข้า-
ออก บริเวณกระทรวงยุติธรรม 

1.3 บัตรของลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ้ืนหลังรูปสีแดง
อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก บริเวณกระทรวงยุติธรรม 

1.4 บัตรของลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีสัญญาจ้าง พ้ืนหลังรูปสีเขียว อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก บริเวณกระทรวง
ยุติธรรม 

1.5 บัตรของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งคอยสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้กับหน่วยงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ้ืนหลังรูปสีฟ้า อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก บริเวณกระทรวงยุติธรรม โดยมี
ก าหนดวันหมดอายุของบัตรไว้ด้านหลังบัตร 

1.6 บัตรของนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ้ืนหลังรูปสีชมพู 
อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก บริเวณกระทรวงยุติธรรม โดยมีการก าหนดวันหมดอายุของบัตรไว้ด้านหลังบัตร 

2. การขออนุญาตท าบัตรแสดงตนผ่านเข้า-ออก ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 

2.1 ให้ผู้ขอท าบัตรแสดงตนฯ กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบค าขออนุญาตท าบัตรเข้า-
ออก ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา คือ 

2.1.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น (ยกเว้นแว่นสายตา) สวมชุดสุภาพ ยกเว้นชุด
ครุย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 ใบ 

2.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการการเมือง หรือ
บัตรประจ าตัวประชาชน 

2.1.3 ส าเนาหนังสือขอตัวมาช่วยราชการ หรือหนังสือรับรองการมาช่วยราชการ (กรณีมา
ช่วยราชการ) หรือส าเนาค าสั่งจ้าง 

2.2 ให้ผู้ขอบัตรแสดงตนฯ ยื่นแบบค าขออนุญาตท าบัตรเข้า-ออก ที่กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล 
ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  



3. ข้อปฏิบัติเม่ือได้รับบัตรแสดงตนผ่านเข้า-ออก ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.1 ติดบัตรแสดงตนฯ ที่บริเวณหน้าออกเสื้อให้เห็นด้านหน้าของบัตรชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่
บริเวณส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.2 เมื่อผู้มีบัตรแสดงตนฯ รายใดพ้นจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติภารกิจใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัดเรียกบัตรแสดงตนฯ คืน แล้วส่งไปให้ 
กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการเจ้าหน้าที ่
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๙๐ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๒๕๕ 

 



ขั้นตอนการขอท าบัตรเข้า-ออก กระทรวงยุติธรรม (ส าหรับลูกจ้างช่ัวคราว) 

กรณีบรรจุใหม่ 

 

 
 
 
 

พบข้อผิดพลาด 

กรณีบัตรฯช ารุด หรือสูญหาย 

พบข้อผิดพลาด 

บุคลากรติดต่อขอท าบัตรฯ 

- กรอกแบบค าขออนุญาตท า
บัตรฯ 

- ค าสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

- แบบประวัติลูกจ้างชั่วคราว 

กองการเจ้าหน้าที ่งานทะเบียนประวัติ 

- ตรวจข้อมูลค าขอมีบัตรฯ 

- ออกเลขท่ีบัตรในสมุดคุมบัตรฯ 

- จัดพิมพ์บัตรฯ 

ส่งบัตรฯให้บุคลากร 

บุคลากรแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

บุคลากรติดต่อขอท าบัตรฯ 

- กรอกแบบค าขออนุญาตท า
บัตรฯ 

- บัตรเดิม (กรณีช ารุด) 

- รายงานประจ าวันแจ้ง
เอกสารหาย (กรณีสูญหาย) 

กองการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติ 

- ตรวจข้อมูลค าขอมีบัตรฯ 

- ออกเลขท่ีบัตรในสมุดคุมบัตรฯ 

- จัดพิมพ์บัตรฯ 

ส่งบัตรฯให้บุคลากร 

บุคลากรแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน 



แบบค าขออนุญาตท าบัตรเข้า – ออก กระทรวงยุติธรรม 

ที่ ยธ ๐๒๐๐๒/ 

เรียน   ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผ่านผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่)  

 ข้าพเจ้า..........................................................ต าแหน่ง................................ ............................... 
 เป็น   ข้าราชการ ลูกจ้างสังกัด   พนักงานราชการ 

  ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้มาช่วยราชการ 

 นกัศึกษาฝึกงาน อ่ืน ๆ..................................................... 

 กลุ่ม/ฝ่าย..........................................................กอง...................................................... ............. 
 กรม/ส านัก.......................................................โทรศพัท์............................................................  

ข้าพเจ้าเคยขอบัตรอนุญาต ฯ เลขท่ี............................................................... 

ข้าพเจ้าไม่เคยขอบัตรอนุญาต ฯ และได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 ส าเนาบัตรข้าราชการ   ส าเนาค าสั่ง/สัญญาจ้าง 

ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  อ่ืน ๆ.......................................... 

       โดยข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อก าหนดของกระทรวงยุติธรรมและขอรับรองว่าข้อความ 
และหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.........................................ผู้ยื่นค าขอ 
(........................................ ..) 

.……..…./..…..……/…..……….  

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
เรียน  ผู้อ านวยการกองกลาง 

        ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์เห็นควรออกบัตรให้ตามค าขอ 
และได้ออกบัตรเลขที่............................... 

ลงชื่อ............................................. 
     (.............................................) 
     .............../................./........... 

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
           เพ่ือโปรดพิจารณาได้ 
ตรวจสอบแล้ว เห็นควร 
          อนุมัติ/ลงนามบัตรแล้ว 
          ไม่อนุมัติ (ระบุเหตุผล) 
      ..................................... 
      ..................................... 
ลงชื่อ.................................... 
      (....................................) 
      .........../............/............ 

          อนุมัติให้บัตรเลขท่ี............ 
          ไม่อนุมัติ (ระบุเหตุผล) 

ลงชื่อ........................................... 
      (..........................................) 
         ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

รูปถ่าย 1 น้ิว




