
 คําขอมีบัตรประจําตัว  หรือขอบัตรประจําตัวใหม 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรฐั พ.ศ.2542 

                           

        เขียนท่ี  …………………………………………. 
วันท่ี ……… เดือน ………….…… พ.ศ. ………. 

  ขาพเจาช่ือ ……………………………….………..  ช่ือสกุล ………………………………………… 
เกิดวันท่ี …….... เดือน ………………พ.ศ. ………..... อาย…ุ..…… ป สัญชาติ……..………หมูโลหิต ……………. 
มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่………..ตรอก/ซอย………………..ถนน……….…….ตําบล/แขวง…………………… 
อําเภอ/เขต…………………….. จังหวดั………………………รหัสไปรษณีย……………… โทรศัพท……………... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ �- ����- �����- ��- � 
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได………………………………………………………………………………………... 
  เจาหนาท่ีของรัฐประเภท.......ขาราชการพลเรือนสามัญ..........สังกัดหนวยงาน/วิทยาลัย........................ 
……………………………………………………………………………….สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
กระทรวงศึกษาธิการ      ตําแหนง….........…………..…..................................ระดับ…………….………................. 
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐยื่นตอ   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
กรณ ี    � 1. ขอมีบัตรคร้ังแรก      � 2. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก    �  บัตรหมดอาย ุ   �   บัตรหายหรือถูกทําลาย 
  หมายเลขของบัตรเดิม …………………………………………. (ถาทราบ) 
        � 3. ขอเปล่ียนบัตร เนื่องจาก   � เปล่ียนตําแหนง/เล่ือนระดับ/เล่ือนยศ    �  เปล่ียนช่ือตัว     

�  เปล่ียนช่ือสกุล    �  เปล่ียนช่ือตัวและช่ือสกุล   �  ชํารุด  �  อ่ืน ๆ ………………………. 
   � ไดแนบรูปถาย 2 ใบ มาพรอมกับคําขอนี้แลว และ  �  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

        (ลายมือช่ือ) ………………………….. ผูทําคําขอ 
             (……………………………..) 
 

ดานหนา      ดานหลัง 
 
บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ     เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

 
 

       

                 ขาราชการพลเรือนสามัญ    
      เลขท่ี ………………..           

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ                 ลายมือช่ือ   
วันที่ออกบัตร…..……..….…….     บัตรหมดอายุ……..……..……….          หมูโลหิต……….   

     

รูปถาย 
2.5x3 
   ซม.

ช่ือ

ตําแหนง 

ตําแหนง 
  ผูออกบัตร 



                                     
                                     คําขอมีบัตรประจําตัว  หรือขอบัตรประจําตัวใหม          

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรฐั พ.ศ.2542 
                           

        เขียนท่ี ……สํานักอํานวยการ.......................... 
วันท่ี ……1….. เดือน ….สิงหาคม…… พ.ศ. 2557 

  ขาพเจาช่ือ … ................นายพิศาล........….………..  ช่ือสกุล ………………..…บุญมา……………… 
เกิดวันท่ี …15... เดือน ...... ธันวาคม……พ.ศ. ….2525..... อายุ …32… ป สัญชาติ …ไทย……หมูโลหิต….โอ..........            
อยูในทะเบียนบานเลขท่ี…20 .. ตรอก/ซอย……………..ถนน….…ราชดําเนิน.…….ตําบล/แขวง……..ดุสิต.........… 
อําเภอ/เขต……ดุสิต............... จังหวดั ...... กรุงเทพ………รหัสไปรษณีย…10300…… โทรศัพท .. 083-717-6899... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ     2-2222-22222-11-1 
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได   20   ถ.ราชดําเนิน   แขวงดุสิต   เขตดสิุต   กรุงเทพฯ  10300 
  เจาหนาท่ีของรัฐประเภท  ขาราชการพลเรือนสามัญ   สังกัดหนวยงาน/วิทยาลัย............................. … 
……สํานักอํานวยการ……………………………………………….............สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ    ตําแหนง…………นักวิชาการศึกษา....................ระดับ/วิทยฐานะ.......ชํานาญการ.......-……… 
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐยื่นตอ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
กรณ ี � 1. ขอมีบัตรคร้ังแรก   � 2. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก    � บัตรหมดอาย ุ   � บัตรหายหรือถูกทําลาย 
  หมายเลขของบัตรเดิม …440/2550……(ถาทราบ) 
         � 3. ขอเปล่ียนบัตร เนื่องจาก   � เปล่ียนตําแหนง/เล่ือนระดับ/เล่ือนยศ    �  เปล่ียนช่ือตัว     

�  เปล่ียนช่ือสกุล    �  เปล่ียนช่ือตัวและช่ือสกุล   �  ชํารุด  �  อ่ืน ๆ ………………………. 
         � ไดแนบรูปถาย 2 ใบ มาพรอมกับคําขอนี้แลว และ  �  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

        (ลายมือช่ือ)    พิศาล  บุญมา    ผูทําคําขอ 
              (นายพิศาล  บุญมา) 
                               

ดานหนา      ดานหลัง 
 

                   บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ            เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

                                                                                                                               2-2222-22222-11-1 
                                                                                                                                 นายพิศาล  บุญมา 
                                                                                                                                   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
                   ขาราชการพลเรือนสามัญ    

     เลขท่ี ………………..                                 พิศาล  บุญมา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ลายมือช่ือ 
วันที่ออกบัตร…..……..….…….     บัตรหมดอายุ……..……..……….            หมูโลหิต  โอ   

     

รูปถาย 
2.5x3     
ซม.  

ช่ือ

ตําแหนง 

ตําแหนง 
ผูออกบัตร 

ไมตองกรอกเจาหนาท่ีกรอกเอง 

ตัวอย่างการกรอกบัตรข้าราชการพลเรือนสามัญ 



 
อินทรธนูและเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนูของขาราชการพลเรือนสามัญ 

แกไขเพิม่เติมใหม ตามกฎสาํนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๓ 
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ หนา ๑๔- ๒๑  

 

ประเภทตําแหนง อินทรธนูและเครื่องหมายตําแหนงบนอนิทรธนู 

ท่ัวไป วิชาการ อํานวยการ บริหาร เคร่ืองแบบปฏบิัติราชการ เคร่ืองแบบพิธีการ 

ระดับ
ทรงคุณวุฒ ิ

ระดับสูง  
๑ แถบใหญ ๑แถบเล็กขมวด ชอชัยพฤกษ เพิ่มเสนฐาน ระดับ

เพิ่มครุฑพาห  ทักษะ ระดับสูง 
พิเศษ 

  ระดับ
ระดับตน   เชี่ยวชาญ   

ระดับ
ชํานาญ
การพิเศษ  

๑ แถบใหญ ๑ แถบเล็กขมวด ชอชัยพฤกษ ระดับ
ระดับตน 

อาวุโส   
ระดับ   

  ชํานาญ   
การ  

ระดับ
ชอชัยพฤกษ มดีอก ๓ ดอก ๓ แถบเล็ก แถบบนขมวด ระดับ

ชํานาญ
ปฏิบัติการ     งาน 

      

๒ แถบเล็ก แถบบนขมวด ชอชัยพฤกษ มดีอก ๒ ดอก ระดับ
ปฏิบัติงาน       

    

 
http://www.opm.go.th/opminter/uniform/epaulette1.html 

 
 
 
 
 
 

http://www.opm.go.th/opminter/uniform/images/epaulet1/epaulette1_1L.jpg
http://www.opm.go.th/opminter/uniform/images/epaulet1/epaulette2_1L.jpg
http://www.opm.go.th/opminter/uniform/images/epaulet1/epaulette1_2L.jpg
http://www.opm.go.th/opminter/uniform/images/epaulet1/epaulette2_2L.jpg
http://www.opm.go.th/opminter/uniform/images/epaulet1/epaulette1_3L.jpg
http://www.opm.go.th/opminter/uniform/images/epaulet1/epaulette2_3L.jpg
http://www.opm.go.th/opminter/uniform/images/epaulet1/epaulette1_4L.jpg


 
 
 
 
 

 

เคร่ืองแบบขาราชการหญิงมสุลิม  
แกไขเพิม่เติมใหม ตามกฎสาํนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๓ 
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ หนา ๑๔- ๒๑  

 
เครื่องแบบพธิีการ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ 

 
 
 

http://www.opm.go.th/opminter/uniform/muslim.html 
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