
 

คู่มือการจัดท าและขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 กลุ่มอ ำนวยกำร ได้สรุปสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดท ำและขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ 
เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ได้รับรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นแนวทำงเดียวกัน ดังนี้ 

 ประเภทบุคลากรที่ก าหนดให้มีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 พระรำชบัญญัติประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 มำตรำ 4 ก ำหนดประเภทบุคลำกร 
ที่ก ำหนดให้มีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไว้ ดังนี้ 
  1. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ได้แก่ 
   - ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
   - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   - ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
   - พนักงำนรำชกำร 
  2. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งออกจำกรำชกำรหรือ
พ้นจำกต ำแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กฎหมำยว่ำด้วย
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

 อายุของบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  1. บัตรประจ ำตัวส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีอำยุไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันออกบัตร 
  2. บัตรประจ ำตัวส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งน้อยกว่ำ 6 ปีให้ใช้ได้
จนถึงวันที่ผู้ถือบัตรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
  3. บัตรประจ ำตัวส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตร มีอำยุครบ 
65 ปีบริบูรณ์ ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต 
  4. บัตรประจ ำตัวส ำหรับพนักงำนรำชกำร มีอำยุตำมก ำหนดสัญญำจ้ำงตำมกรอบพนักงำน
รำชกำรนับตั้งแต่วันออกบัตร 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 1. การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  1.1 กำรยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใหม่ให้ยื่นภำยใน 30 วัน กรณีดังนี้ 
   - บัตรหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ 
   - บัตรประจ ำตัวหมดอำยุ 
   - กำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
   - เปลี่ยนต ำแหน่งหรือย้ำยสังกัด 



 

  1.2 ให้กรอกแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ถูกต้องตรงกับประเภทเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ เช่น ประเภทข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประเภทลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ประเภท
พนักงำนรำชกำร เป็นต้น 
  1.3 หมู่โลหิตให้เขียนเป็นภำษำไทย เช่น หมู่โลหิต โอ เอ เอบี เป็นต้น 
  1.4 กรณีกำรกรอกต ำแหน่งส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไม่มีวิทยฐานะ 
ในช่องต ำแหน่งให้ระบุชื่อต ำแหน่งให้ระบบชื่อต ำแหน่ง เช่น ต ำแหน่งครู ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ศึกษำนิเทศก์ เป็นต้น 
ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ มีวิทยฐานะ ในช่องต ำแหน่งให้ระบุเฉพำะวิทยฐำนะ เช่น 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ เป็นต้น 
  1.5 กำรกรอกค ำน ำหน้ำนำมว่ำ ดร. ไม่สำมำรถน ำมำใช้เป็นค ำน ำหน้ำนำมในกำรขอมีบัตร
ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ (อ้ำงอิงหนังสือส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/745 ลงวันที่ 4 พฤษภำคม 2552) 
  1.6 ส ำหรับข้ำรำชกำรบ ำนำญกำรกรอกต ำแหน่งให้กรอกต ำแหน่งตำมประกำศเกษียณหรือ
ต ำแหน่งตำมค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำร มิใช่กรอกต ำแหน่งว่ำ “ข้ำรำชกำรบ ำนำญ” เช่น ต ำแหน่งตำมประกำศ
เกษียณอำยุรำชกำร คือ ต ำแหน่งครู ให้กรอกว่ำต ำแหน่ง “คร”ู ตำมด้วยวิทยฐำนะ (ถ้ำมี) 
  1.7 กำรจัดส่งแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้สถำนศึกษำจัดส่งเพียงต้นฉบับ  
1 ฉบับ เท่ำนั้น 
 2. หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  2.1 แบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จ ำนวน 1 ฉบับ 
  2.2 แนบส ำเนำท ำเบียนบ้ำนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  2.3 แนบบัตรเก่ำทุกครั้งที่ยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใหม่ 
  2.4 กรณีบัตรสูญหำยแนบใบแจ้งควำมของสถำนีต ำรวจ 
  2.5 กรณีย้ำยสถำนศึกษำและได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ เปลี่ยนต ำแหน่ง และเลื่อนวิทยฐำนะ 
ให้แนบส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนต ำแหน่ง และเลื่อนวิทยฐำนะ 
  2.6 กรณีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ให้แนบส ำเนำค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
  2.7 กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำม ค ำสั่งแต่งตั้งยศจำกกระทรวงกลำโหม แล้วแต่กรณี 
  2.8 กรณีบัตรช ำรุดให้แนบบัตรทีช่ ำรุดหำกไม่สำมำรถส่งบัตรที่ช ำรุดได้ให้บันทึกแจ้งสำเหตุกำรช ำรุด 
  2.9 กรณีลูกจ้ำงประจ ำเปลี่ยนต ำแหน่งให้แนบค ำสั่งที่ได้รับกำรเปลี่ยนต ำแหน่งใหม่ 
  2.10 ข้ำรำชกำรบ ำนำญและลูกจ้ำงประจ ำผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือน หำกเป็นกำรขอมีบัตร
ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐครั้งแรกให้แนบประกำศเกษียณหรือค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำรหรือหนังสือสั่งจ่ำยบ ำนำญ
จำกกรมบัญชีกลำง 
  2.11 พนักงำนรำชกำรให้แนบส ำเนำสัญญำจ้ำงพร้อมหลักฐำนข้ำงต้นทุกครั้งที่ยื่นขอมีบัตร
ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 
 



 

 3. รูปถ่าย 
  3.1 รูปถ่ำย (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ ำนวน 2 รูป ขนำด 2.5x3 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้ำตรง 
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร เครื่องแบบพิธีกำร เครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ซ่ึงตนสังกัด ชุดสำกลหรือชุดไทยพระรำชทำน กำรประดับเครื่องหมำยให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่น
ค ำขอมีบัตร 
  3.2 ข้ำรำชกำรสตรีไทยมุสลิมที่มีควำมประสงค์จะใช้ผ้ำคลุมศีรษะถ่ำยรูปท ำบัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ใช้รูปถ่ำยที่แต่งกำยสุภำพ และถ่ำยรูปที่มีผ้ำคลุมศีรษะต้องเห็นรูปหน้ำ หน้ำผำก คิ้ว ตำ จมูก 
ปำก และคำง 
  3.3 รูปถ่ำยข้ำรำชกำรบ ำนำญแต่งเช่นเดียวกับข้ำรำชกำรประจ ำกำร เว้นแต่ให้ติดเครื่องหมำย
แสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้ำนหน้ำข้ำงซ้ำย และ เครื่องหมายอักษร นก. ท ำด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ  
สูง 2 เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อด้ำนหน้ำข้ำงขวำ กำรประดับเครื่องหมำยให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่  
ยื่นค ำร้องหรือหำกมีควำมจ ำเป็นไม่สำมำรถแต่งกำยด้วยเครื่องแบบข้ำรำชกำรได้ ให้แต่งกำยสุภำพ ชุดสำกลหรือ
ชุดไทยพระรำชทำน 
  3.4 รูปถ่ำยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรให้แต่งกำยตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
เครื่องแบบลูกจ้ำงประจ ำ พ.ศ. 2524 โดยดูตำมหมวดฝีมือ หมวดกึ่งฝีมือ และหมวดแรงงำน แต่หำกไม่สำมำรถ
จัดหำเครื่องแบบได้ขอให้แต่งกำยด้วยชุดสำกลนิยม 
  3.5 รูปถ่ำยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนให้แต่งกำยด้วยชุดสำกลหรือ
ชุดไทยพระรำชทำน เท่ำนั้น 
  3.6 รูปถ่ำยพนักงำนรำชกำรให้แต่งกำยด้วยเครื่องแบบพิธีกำรประดับอินทรธนู (ดอกพิกุล) 
  3.7 กำรจัดส่งรูปถ่ำยไม่ควรเย็บด้วยลวดหรือเข็มหมุด เพรำะจะท ำให้รูปมีต ำหนิ ให้น ำใส่ 
ซองพลำสติก และเย็บติดกับแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
  3.8 ไม่ควรใช้ภำพถ่ำยจำกกำรสแกนภำพ และภำพพ้ืนหลังควรใช้สีสุภำพ เช่น สีฟ้ำ 
  3.9 กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้ประดับตำมชั้นที่ตนเองได้รับ และหำกผู้ใดได้รับ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แล้วควรประดับให้ถูกต้อง อนึ่งถ้ำประสงค์จะประดับเหรียญเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ควรวำงต ำแหน่งให้ถูกต้องตำมระเบียบ หำกไม่แน่ใจควรประดับแพรแถบ (แถบย่อ) 
 

*********************************** 



แผนผังขั้นตอนและระยะเวลำให้บริกำร 
ท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   กำรด ำเนินกำรเป็นตำมก ำหนดระยะเวลำนี้ ในกรณีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน 
 

รับค ำขอมีบัตร 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบหลักฐำน/ 
แนบบัตรคิว 

(1 นำที) 

บันทึกข้อมูลลงทะเบียนและจัดท ำบัตร 
(2 นำที) 

แจ้งจัดส่งบัตรฯ ตรวจสอบลงลำยมือชื่อ 
(2 นำที) 



 

บัญชีเทียบต ำแหน่งในกำรแต่งเครื่องแบบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
แนบท้ำยประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

เรื่อง กำรก ำหนดให้ใช้เครื่องหมำยต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประกำศ ณ วันที่ 16 สิงหำคม 2553 

ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 120 ง 14 ตุลำคม 2553 หน้ำ 25 
กำรก ำหนดให้ใช้เครื่องหมำยต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเภทต ำแหน่ง อินทรธนูและเครื่องหมำยต ำแหน่งบนอินทรธนู 
ทั่วไป วิชำกำร ครูและบุคลำกรฯ อ ำนวยกำร บริหำร เครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร เครื่องแบบพิธีกำร 

ระดับทักษะพิเศษ 
ระดับทรงคุณวุฒิ คศ.5 

ระดับสูง 
ระดับสูง   

ระดับเชี่ยวชำญ คศ.4 ระดับต้น 

ระดับอำวุโส 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ คศ. 

ระดับต้น  
  

ระดับช ำนำญกำร คศ.1 => ขั้น 3, คศ.2 

ระดับช ำนำญงำน ระดับปฏิบัติกำร ครูผู้ช่วย, คศ.1 < ขัน้ 3 

  

  

ระดับปฏิบัติงำน 
    



 

เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลมิ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ตำมกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2553 
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127 ตอนที่ 28 ก วันที่ 30 เมษำยน 2553 หน้ำ 14-21 

 

 
 



 

ลูกจ้างประจ า 
 

ประเภทต ำแหน่ง อินทรธนูและเครื่องหมำยต ำแหน่งบนอินทรธนู 
เครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร เครื่องแบบพิธีกำร 

     ลูกจ้ำงประจ ำ ซึ่งได้รับค่ำจ้ำงตั้งอัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำของข้ำรำชกำรพลเรือน ระดับ 
ช ำนำญกำร 15,050 บำท ขึ้นไป 

  

     ต ำแหน่งหมวดฝีมือ และหมวดอ่ืนๆ 
     ยกเว้น หมวดแรงงำนและหมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่ำจ้ำงตั้งแต่อัตรำเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรพลเรือน ระดับ ปฏิบัติกำร 8,340 บำท แต่ไม่ถึงขั้นต่ ำของอัตรำเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรพลเรือน ระดับ ช ำนำญกำร 15,050 บำท 

     ต ำแหน่ง หมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่ำจ้ำงตั้งแต่ข้ันต่ ำของอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรพล
เรือน ระดับ ปฏิบัติงำน 4,870 บำท  
     ส ำหรับหมวดอื่นๆ นอกจำกหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงำน และได้รับค่ำจ้ำงตั้งแต่
ขั้นต่ ำของอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือน ระดับปฏิบัติงำน 4,870 – 8,30 บำท 

  

 
 



 

พนักงานราชการ 
 

เครื่องแบบพิธีกำร 
ประเภทท่ัวไป 
   - กลุ่มงำนบริกำร 
   - กลุ่มงำนเทคนิค 
   - กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
   - กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ 
   - กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ 

 

ประเภทพิเศษ 
   - กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 
 
 
 
 

 

 
 



 

ปัญหาที่พบบ่อยในการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 1. ขำดหลักฐำนแนบทุกครั้งที่ขอมีบัตร เช่น ส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง จ ำนวน 1 ฉบับ พร้อมส ำเนำบัตรเดิม (ถ้ำมี) 
  - กรณี บัตรหำย ควรแนบใบแจ้งควำม เพ่ิมเติม 
  - กรณีบรรจุ ย้ำย เปลี่ยนต ำแหน่ง ควรแนบค ำสั่งฯ เพ่ิมเติม 
 2. กรอกรำยละเอียดในแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ครบถ้วน เช่น 
  - หมู่โลหิต 
  - ลำยมือชื่อ เซ็นชื่อไม่ครบ 2 แห่ง 
  - กรณีข้ำรำชกำรบ ำนำญ ขอให้กรอกต ำแหน่งครั้งสุดท้ำยตอนเกษียณอำยุ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ไม่กรอกต ำแหน่งข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
 3. กำรถ่ำยรูปติดบัตร 
  - รูปถ่ำยบำงแห่งมีขนำดใหญ่เกิน 1 นิ้ว หรือเป็นรูปสแกนท ำให้ได้ภำพถ่ำยไม่คมชัด 
  - กำรติดอินทรธนูและเครื่องหมำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำติดไม่ตรงกับ
ต ำแหน่งปัจจุบัน โปรดดูอินทรธนูและเครื่องหมำยตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2553 
  - ข้ำรำชกำรบ ำนำญที่เกษียณอำยุรำชกำรแล้ว ไม่ติด นก. ด้ำนขวำ 



 
 

ค ำขอมีบัตรประจ ำตัว  หรือขอมีบัตรประจ ำตัวใหม่ 
                             ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 2542   
    

       เขียนที…่…..……สพป.นครราชสีมา เขต 3...........….  
       วันที่……….…เดือน…………….………..…พ.ศ……...…..….. 
  ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)...........…………………………………….……ชื่อ
สกุล………………….............................… 
เกิดวันที่….....…..เดือน….........................…………พ.ศ…..........……  อำยุ……..….ปี  สัญชำต…ิ…..…………..….…หมู่
โลหิต………….… 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนเลขท่ี……….…หมู่ที่............ตรอก/ซอย………………………………………
ถนน…………………….…………………….          ต ำบล/แขวง……………….……………อ ำเภอ/เขต……………………………....จัง
หวัด...……….…….………………รหัสไปรษณีย์……………….โทรศัพท์…………..…………………………เลขประจ ำตัวประชำชน       

ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อ
ได…้……………………………………..…………………………………………………….…………………………………… 
    เป็น  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่ง…………………….........….…ระดับ........... …………. 
  กรณีเป็นครู คศ.1  (ระบุ) อัตรำเงินเดือน............................บำท 
  ลูกจ้ำงประจ ำ  ต ำแหน่ง……………………................….…ระดับ.................................... 

พนักงำนรำชกำร   ประเภท      (   ) ครูผู้สอน   (   ) อ่ืนๆ...................................................... 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (ไม่ต้องระบุโรงเรียน) 

โรงเรียน..….………………………………..……….อ ำเภอ………..……………..…จังหวัดนครรำชสีมำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มี
ควำมประสงค์ขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 3 
ขอท าบัตรกรณี          1.  ขอมีบัตรครั้งแรก 
       2.  ขอมีบัตรใหม่   เนื่องจำก     (   ) บัตรหมดอำยุ    (   ) บัตรหำยหรือถูกท ำลำย 
            หมำยเลขของบัตรเดิม………………………………………….. (ถ้ำมี) 
       3.  ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจำก      (   ) เปลี่ยนต ำแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
  (   ) เปลี่ยนชื่อตัว  (   ) เปลี่ยนชื่อสกุล     (   ) เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล    (   ) เปลี่ยนค ำน ำหน้ำ 
  (   ) ช ำรุด   (   ) โอน/ย้ำยโรงเรียน  (   ) เปลี่ยนต ำแหน่ง   (  ) อ่ืนๆ  โปรดระบุ
..........................  
ได้แนบรูปถ่ำย    2 ใบ  มำพร้อมกับค ำขอนี้แล้ว และ หลักฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี)…………………………………….    

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
       (ลำยมือชื่อ)……………………………………..ผู้ยื่นค ำขอ 
        (…………………....………………….) 
 
เอกสารประกอบ    1.รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดอืน 2 รูป      2.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  1  ฉบับ       3.บัตรเดิม  
กรณีบัตรหาย        1.ใบแจ้งควำมบัตรหำย     2.ใบรับรองหมู่โลหิต     3.รูปถ่ำย 1 นิว้  2 รูป      4.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
หมายเหตุ   กรณีย้ายสถานที่ท างาน หรือเปลี่ยนต าแหน่งให้แนบค าสั่งมาด้วย 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที…่………..……………….… 
รหัสบัตร  04064- …........... 

วันออกบัตร………….……...…. 
วันหมดอำยุ……………...….… 

  

 

ติดรูปถ่ำยขนำด 

1.0” 


