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แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
1. การย่ืนคาํขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

1.1  การย่ืนคาํขอมีบัตรประจําตัวใหม่ให้ย่ืนภายใน  30  วัน  กรณีดังน้ี 
    - บัตรหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
    - บัตรประจําตัวหมดอายุ 
    - การเปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุล 
    - เปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายสังกัด 

  1.2  ให้กรอกแบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตรงกับประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เ ช่น ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประเภทลูกจ้างประจําของส่วนราชการ                  
ประเภทพนักงานราชการ เป็นต้น 

1.3  ให้ลงลายมือช่ือผู้ขอมีบัตร ลายมือช่ือใต้กรอบรูปให้ครบถ้วน (2 แห่ง) และควรเป็นลายมือช่ือ                   
แบบเดียวกัน 

  1.4  หมู่โลหิตให้เขียนเป็นภาษาไทย เช่น หมู่โลหิต โอ  เอ  เอบี เป็นต้น 
          1.5  กรณีการกรอกตําแหน่งสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีวิทยฐานะ                
ในช่องตําแหน่งให้ระบุช่ือตําแหน่ง เช่น ตําแหน่ง  ครู  ผู้ อํานวยการวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น                  
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ในช่องตําแหน่งให้ระบุเฉพาะวิทยฐานะ เช่น 
ตําแหน่ง ครูชํานาญการ   ครูชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการชํานาญการ ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ เป็นต้น        

1.6  การกรอกคํานําหน้านามว่า ดร. ไม่สามารถนํามาใช้เป็นคํานําหน้านามในการขอมีบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ (อ้างอิงหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/745  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ) 
          1.7  สําหรับข้าราชการบํานาญการกรอกตําแหน่งให้กรอกตําแหน่งตามประกาศเกษียณหรือตําแหน่ง
ตามคําสั่งให้ออกจากราชการ  มใิช่กรอกตําแหน่งว่า “ ขา้ราชการบํานาญ ” เช่น ตําแหน่งตามประกาศเกษียณ 
อายุราชการคือ  ตําแหน่งคร ู ให้กรอกว่าตําแหน่ง  “ครู” ตามด้วยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 
           1.8  การจัดส่งแบบคําขอมีบัตรประจําตัว ให้สถานศึกษาจัดส่งเพียงต้นฉบับ 1 ฉบับ เท่าน้ัน   

2. หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
2.1  แบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ 
2.2  แนบสําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(อย่างใดอย่างหน่ึง) จํานวน 1 ฉบับ 

           2.3  แนบสําเนาบัตรเก่าทุกครั้งที่ย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวฯ ใหม่  
2.4  กรณีบัตรสูญหายแนบใบแจ้งความของสถานีตํารวจ 

           2.5  กรณีย้ายสถานศึกษาและได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใหม่  เปลี่ยนตําแหน่ง และเลื่อนวิทยฐานะ           
ให้แนบสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง เปลี่ยนตําแหน่ง และเลื่อนวิทยฐานะ  

2.6  กรณีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ให้แนบสําเนาคําสั่งบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือก   
   

.    
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2.7  กรณีเปลี่ยนช่ือ  ช่ือสกุล  เปลี่ยนคํานําหน้านาม  เปลี่ยนยศให้แนบเอกสารที่ได้รับอนุญาต                
ให้เปลี่ยนช่ือ  ช่ือสกุล  เปลี่ยนคํานําหน้านาม   คําสั่งแต่งต้ังยศจากกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี 

2.8  กรณีบัตรชํารุด ให้แนบบัตรที่ชํารุดหากไม่สามารถส่งบัตรที่ชํารุดได้ให้บันทึกแจ้งสาเหตุ           
การชํารุด    

2.9  กรณีลูกจ้างเปลี่ยนตําแหน่งให้แนบคําสั่งที่ได้รับการเปลี่ยนตําแหน่งใหม่ 
2.10  ข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือน หากเป็นการขอมีบัตรคร้ังแรก          

ให้แนบประกาศเกษียณหรือคําสั่งให้ออกจากราชการหรือหนังสือสั่งจ่ายบํานาญจากกรมบัญชีกลาง 
2.11  พนักงานราชการให้แนบสําเนาสัญญาจ้างพร้อมหลักฐานข้างต้นทุกครั้งที่ย่ืนขอมีบัตรฯ 

 

 3. รูปถ่าย 
         3.1  รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป ขนาด 2.5X3  ซม. คร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม  แต่งเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  เคร่ืองแบบพิธีการ  เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด  
ชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน  การประดับเครื่องหมายให้ตรงกับช้ันหรือระดับปัจจุบันในวันที่ย่ืนคําขอมีบัตร 

3.2  ข้าราชการสตรีไทยมุสลิมที่มีความประสงค์จะใช้ผ้าคลุมศีรษะถ่ายรูปทําบัตรให้ใช้รูปถ่ายที่               
แต่งกายสุภาพ  และรูปถ่ายที่มีผ้าคลุมศรีษะต้องเห็นรูปหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา  จมูก ปากและคาง 

3.3  รูปถ่ายข้าราชการบํานาญแต่งเช่นเดียวกับข้าราชการประจําการ  เว้นแต่ให้ติดเคร่ืองหมายแสดง
สังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย  และเคร่ืองหมายอักษร  นก ทําด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ  สูง  2  ซม. 
ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา  การประดับเคร่ืองหมายให้ตรงกับช้ันหรือระดับปัจจุบันในวันที่ย่ืนคําร้องหรือ                   
หากมีความจําเป็นไม่สามารถแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบข้าราชการได้ ให้แต่งกายสุภาพ ชุดสากลหรือ                
ชุดไทยพระราชทาน 
         3.4  รูปถ่ายลูกจ้างประจําของส่วนราชการให้แต่งกายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เครื่องแบบลูกจ้างประจํา พ.ศ. 2527 โดยดูตามหมวดฝีมือ หมวดกึ่งฝีมือ และหมวดแรงงาน แต่หาก                   
ไม่สามารถจัดหาเคร่ืองแบบได้ขอให้แต่งกายด้วยชุดสากลนิยม 
         3.5  รูปถ่ายลูกจ้างประจําของส่วนราชการผู้รับบําเหน็จรายเดือนให้แต่งกายด้วยชุดสากล หรือ             
ชุดไทยพระราชทาน เท่าน้ัน  
 3.6  รูปถ่ายพนักงานราชการให้แต่งกายด้วยเคร่ืองแบบพิธีการประดับอินทรธนู (ดอกพิกุล)  
  3.7 การจัดส่งรูปถ่ายไม่ควรเย็บด้วยลวดหรือเข็มหมุด เพราะจะทําให้รูปมีตําหนิ ให้นําใส่ซองพลาสติก
และเย็บติดกับแบบคําขอมีบัตรฯ  
           3.8  ไม่ควรใช้ภาพถ่ายจากการสแกนภาพ  และภาพพ้ืนหลังควรใช้สีสุภาพ เช่น สีฟ้า  
          3.9  การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับตามช้ันที่ตนเองได้รับ  และหากผู้ใดได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วควรประดับให้ถูกต้อง อน่ึงถ้าประสงค์จะประดับเหรียญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ควรวางตําแหน่งให้ถูกต้องตามระเบียบ  หากไม่แน่ใจควรประดับแพรแถบ 
 
                                                 ******************************* 
 



ปัญหาที่พบบอ่ยในการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 

1. ขาดหลักฐานแนบทุกครั้งที่ขอมีบัตร  เช่น สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านอย่างใด
อย่างหน่ึง จํานวน 1 ฉบับ พรอ้มสําเนาบัตรเดิม (ถ้ามี)  
- กรณี บัตรหาย ควรแนบใบแจ้งความ เพ่ิมเติม   
- กรณีบรรจุ ย้าย เปลี่ยนตําแหน่ง  ควรแนบคําสังฯ เพ่ิมเติม 
 

2. กรอกรายละเอียดในแบบคําขอมีบัตรไม่ครบถ้วน เช่น  
   - หมู่โลหิต  
   - ลายมือช่ือ เซ็นช่ือไม่ครบ  2 แห่ง   

    - กรณีข้าราชการบํานาญ ขอให้กรอกตําแหน่งครั้งสุดทา้ยตอนเกษียณอายุ ตําแหน่ง ครูชํานาญการ 
ไม่ใช่กรอกตําแหน่งข้าราชการบํานาญ 
 
 3. การถ่ายรูปติดบัตร  

   - รูปถ่ายบางแห่งมีขนาดใหญ่เกิน 1 น้ิว    
    - การติดอินทรธนูและเครือ่งหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาติดไม่ตรงกับ
ตําแหน่งปัจจุบัน ผิดบ่อยมาก  โปรดดูอินทรธนูและเครื่องหมายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่                         
16 สิงหาคม 2553  
    - ข้าราชการบํานาญที่เกษียณแล้ว ไมค่่อยติด นก. ด้านขวา   
  
หากมีข้อสงสัยในเรื่องการทําบัตรประชําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โปรดติดต่อ คุณนิภาวรรณ ดีมั่นคง หรือ 
คุณทิพย์วรรณ  ธรรมสมโรจน์  โทร 02-281-5555 ต่อ 1605 หรือ 096-229-5455 

----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
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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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ตัวอย่างแสดงการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์เต็มยศ (สตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     
                                     คําขอมีบัตรประจําตัว  หรือขอบัตรประจําตัวใหม          

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรฐั พ.ศ.2542 
                           

        เขียนท่ี ………(สถานศึกษา)............... 
วันท่ี …3….. เดือน …สิงหาคม… พ.ศ. 2557 

  ขาพเจาช่ือ … ................นายดี........….………..  ช่ือสกุล ………………..…สีดํา…………………… 
เกิดวันท่ี …15... เดือน ...... ธันวาคม……พ.ศ. ….2507..... อายุ …50… ป สัญชาติ …ไทย……หมูโลหิต….โอ..........            
อยูในทะเบียนบานเลขท่ี…20 .. ตรอก/ซอย……………..ถนน….…ราชดําเนิน.…….ตําบล/แขวง……..ดุสิต.........… 
อําเภอ/เขต……ดุสิต............... จังหวดั ...... กรุงเทพ………รหัสไปรษณีย…10300…… โทรศัพท .. 02 8880000…... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ     1-1111-11111-11-1 
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได   20   ถ.ราชดําเนิน   แขวงดุสิต   เขตดุสิต   กรุงเทพฯ  10300 
  เจาหนาท่ีของรัฐประเภท  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดวิทยาลัย............................. 
 ……………วทิยาลัยพณิชยการธนบุรี…………………………................สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศกึษาธิการ    ตําแหนง……………………...ครู.............................ระดับ/วิทยฐานะ......................-……… 
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)    ดี      สีดํา     ผูทําคําขอ 
              (นายดี    สีดํา) 
                               

ดานหนา      ดานหลัง 
 

                   บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ            เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

                                                                                                                               1-1111-11111-11-1 
                                                                                                                                 นายด ี   สีดํา 
                                                                                                                                             ครู 
        ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

     เลขท่ี ………………..                                    ดี    สีดํา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ลายมือช่ือ 
วันที่ออกบัตร…..……..….…….     บัตรหมดอายุ……..……..……….            หมูโลหิต  โอ   

     

รูปถาย 
2.5x3     
ซม.  

ช่ือ

ตําแหนง 

ตําแหนง 
ผูออกบัตร 

ไมตองกรอกเจาหนาท่ีกรอกเอง 

ตัวอย่างการกรอกบัตรข้าราชการครู (กรณีไม่มีวิทยฐานะ) 



                                     
                                     คําขอมีบัตรประจําตัว  หรือขอบัตรประจําตัวใหม          

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรฐั พ.ศ.2542 
                           

        เขียนท่ี ………(สถานศึกษา)............... 
วันท่ี …1….. เดือน …สิงหาคม… พ.ศ. 2557 

  ขาพเจาช่ือ … .......นายสุภาพ........….………..  ช่ือสกุล ………………..…บุรุษ…………………… 
เกิดวันท่ี …15... เดือน ...... ธันวาคม……พ.ศ. ….2507..... อายุ …50… ป สัญชาติ …ไทย……หมูโลหิต….โอ..........            
อยูในทะเบียนบานเลขท่ี…20 .. ตรอก/ซอย……………..ถนน….…ราชดําเนิน.…….ตําบล/แขวง……..ดุสิต.........… 
อําเภอ/เขต……ดุสิต............... จังหวดั ...... กรุงเทพ………รหัสไปรษณีย…10300…… โทรศัพท .. 02 8880000…... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ     3-3333-33333-33-3 
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได   20   ถ.ราชดําเนิน   แขวงดุสิต   เขตดุสิต   กรุงเทพฯ  10300 
  เจาหนาท่ีของรัฐประเภท  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดวิทยาลัย............................. 
 …………วิทยาลัยพณิชยการบางนา...........................................................สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศกึษาธิการ   ตําแหนง …………...ครู....................ระดับ/วิทยฐานะ..................เช่ียวชาญ................................. 
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)    สุภาพ    บุรุษ      ผูทําคําขอ 
              (นายสุภาพ     บุรุษ) 
                             

ดานหนา      ดานหลัง 
 

                   บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ            เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

                                                                                                                               3-3333-33333-33-3 
                                                                                                                                 นายสุภาพ   บุรุษ 
                                                                                                                                        ครูเช่ียวชาญ 
        ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

     เลขท่ี ………………..                                สุภาพ   บุรุษ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ลายมือช่ือ 
วันที่ออกบัตร…..……..….…….     บัตรหมดอายุ……..……..……….            หมูโลหิต  โอ   

     
 

รูปถาย 
2.5x3     
ซม.  

ช่ือ

ตําแหนง 

ตําแหนง 
ผูออกบัตร 

ไมตองกรอกเจาหนาท่ีกรอกเอง 

ตัวอย่างการกรอกบัตรข้าราชการครู (กรณีมีวิทยฐานะ) 



                                     
                                     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   เขตดุสิต   กรุงเทพฯ  10300 
  เจาหนาท่ีของรัฐประเภท  ขาราชการพลเรือนสามัญ   สังกัดหนวยงาน/วิทยาลัย............................. … 
……สํานักอํานวยการ……………………………………………….............สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศกึษาธิการ    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 



 

คําขอมีบัตรประจําตัว  หรือขอบัตรประจําตัวใหม 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรฐั พ.ศ.2542 

                           

        เขียนท่ี  .............(หนวยงานที่ไปยื่นเร่ือง)............. 
วันท่ี ……1… เดือน …สิงหาคม… พ.ศ. 2557 

  ขาพเจาช่ือ ………นายสมศักดิ…์……….………..  ช่ือสกุล ……………ทิมมณีฉาย………………… 
เกิดวันท่ี …20.... เดือน ……เมษายน………พ.ศ. …2523..... อายุ …..34… ป สัญชาติ …ไทย..……หมูโลหิต …โอ… 
มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขท่ี…1557…..ตรอก/ซอย……………..ถนน…สุขุมวิท..........ตําบล/แขวง…สําโรงเหนือ.… 
อําเภอ/เขต…เมือง…….. จังหวัด…สมุทรปราการ………รหัสไปรษณีย…10270...…โทรศัพท…02-7570243...... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ   3-1101-02157-47-6 
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได   1557 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
  เจาหนาท่ีของรัฐประเภท..ลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน.....สังกัดหนวยงาน/วิทยาลัย............... 
………สํานักอํานวยการ……………………………………………….สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศกึษาธิการ   ตําแหนง……พนักงานขับรถยนต…………..……ระดับ...................ส 2...................……….. 
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) ……สมศักดิ์  ทิมมณีฉาย.. ผูทําคําขอ 
                   (นายสมศักดิ์  ทิมมณีฉาย) 
 

ดานหนา      ดานหลัง 
 

                  บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ               เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

 
 
 
               ลูกจางประจําของสวนราชการ      

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

 
 

3-3333-33333-00-1 
รูปถาย 
2.5x3     
ซม.  

ช่ือ

ตําแหนง 

ตําแหนง 
ผูออกบัตร 

ตัวอย่างการกรอกบัตรลกูจ้างประจํา 

ไมตองกรอกเจาหนาท่ีกรอกเอง 

สมศักดิ  ทิมมณีฉาย 

นายสมศักด์ิ  ทิมมณีฉาย 

พนักงานขับรถยนต  ส 2 



                     
 

                   คําขอมีบัตรประจําตัว  หรือขอบัตรประจําตัวใหม   
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรฐั พ.ศ.2542 

                           

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

  ขาพเจาช่ือ … .......นายวรรณกร….………..  ช่ือสกุล ………………..…สีขาว……………………… 
เกิดวันท่ี …5... เดือน ...... มิถุนายน……พ.ศ. ….2496..... อายุ …61… ป สัญชาติ …ไทย……หมูโลหิต….โอ............            
อยูในทะเบียนบานเลขท่ี…119 .. ตรอก/ซอย……………..ถนน…พระราม 2.…….ตาํบล/แขวง……แสมดํา...........… 
อําเภอ/เขต…บางขุนเทียน....... จังหวดั ...... กรุงเทพ………รหัสไปรษณีย…10150…… โทรศัพท .. 02 8966666…... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ     3-3333-33333-33-3 
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได   119  ถ.พระราม 2    แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพ 10150 
  เจาหนาท่ีของรัฐประเภท    ขาราชการบํานาญ    สังกัด   (วิทยาลัยเดิมท่ีเคยสังกัด)........................ 
…………………………………………………………………................สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ   ตําแหนง    ครู /ผูอํานวยการ   ระดับ/วิทยฐานะ    ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ   (ถามี) 
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)     วรรณกร    สีขาว      ผูทําคําขอ 
              (นายวรรณกร     สีขาว) 
                               

ดานหนา      ดานหลัง 
 

  บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ    เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

                                                                                                                                   3-3333-33333-00-1 
                                                                                                                                 นายวรรณกร     สีขาว 
                                                                                                                                  ครูชํานาญการ/ครูชํานาญการพิเศษ 

        ขาราชการ………………………                         
     เลขท่ี ………………..                              วรรณกร  สีขาว 

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

   

หมายเหตุ  ขาราชการที่เกษียณอายุราชการหลัง  24 ธ.ค. 47  ใหระบุตําแนงพรอมวิทยฐานะ (ถามี) 
 

รูปถาย 
2.5x3     
ซม.  

ช่ือ

ตําแหนง 

ตําแหนง 
ผูออกบัตร 

ไมตองกรอกเจาหนาท่ีกรอกเอง 

ตัวอย่างการกรอกบัตรข้าราชการบํานาญ 



 

คําขอมีบัตรประจําตัว  หรือขอบัตรประจําตัวใหม 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรฐั พ.ศ.2542 

                           

        เขียนท่ี  .............(หนวยงานที่ไปยื่นเร่ือง)............. 
วันท่ี ……1… เดือน …สิงหาคม… พ.ศ. 2557 

  ขาพเจาช่ือ ………นายสมคิด………….………..  ช่ือสกุล ……………ทิมมณีฉาย………………… 
เกิดวันท่ี …20.... เดือน ……เมษายน………พ.ศ. …2496..... อายุ …..61… ป สัญชาติ …ไทย..……หมูโลหิต …โอ… 
มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขท่ี…1557…..ตรอก/ซอย……………..ถนน…สุขุมวิท..........ตําบล/แขวง…สําโรงเหนือ.… 
อําเภอ/เขต…เมือง…….. จังหวัด…สมุทรปราการ………รหัสไปรษณีย…10270...…โทรศัพท…02-7570243...... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ   3-1101-02157-47-6 
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได   1557 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
  เจาหนาท่ีของรัฐประเภท..ลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน.....สังกัดหนวยงาน/วิทยาลัย............... 
………สํานักอํานวยการ……………………………………………….สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศกึษาธิการ   ตําแหนง……พนักงานขับรถยนต…………..……ระดับ...................ส 2...................……….. 
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) ……สมคิด  ทิมมณีฉาย.. ผูทําคําขอ 
                   (นายสมคิด  ทิมมณีฉาย) 
 

ดานหนา      ดานหลัง 
 

  บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ    เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

 
 
 
               ลูกจางประจําของสวนราชการ      

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

 
 

3-3333-33333-00-1 
รูปถาย 
2.5x3     
ซม.  

ช่ือ

ตําแหนง 

ตําแหนง 
ผูออกบัตร 

ตัวอย่างการกรอกบัตรลูกจ้างประจําผู้รบับาํเหน็จรายเดือน 

ไมตองกรอกเจาหนาท่ีกรอกเอง 

สมคิด  ทิมมณีฉาย 

นายสมคิด  ทิมมณีฉาย 

พนักงานขับรถยนต  ส 2 













ลําดับที่ กลุมงาน หมวด ช่ือตําแหนง ระดับ
1 ชาง ฝมือ ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ 1
2 ชาง ฝมือ ชางตอเรือเหล็ก 1
3 ชาง ฝมือ ชางปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน 1
4 ชาง ฝมือ ชางไม 1
5 ชาง ฝมือ ชางไมขยายแบบ 1
6 ชาง ฝมือ ชางเหล็ก 1
7 ชาง ฝมือ ผูสอนการตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม 1
8 ชาง ฝมือ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1
9 ชาง ฝมือ พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง 1

10 ชาง ฝมือ ชางไม 2
11 ชาง ฝมือ ชางไม 3/3หัวหนา
12 ชาง ฝมือ ชางไม 4
13 ชาง ฝมือ ชางไม 4/หัวหนา
14 ชาง ฝมือ ชางเหล็ก 2
15 ชาง ฝมือ ชางเหล็ก 3
16 ชาง ฝมือ ชางไมขยายแบบ 2
17 ชาง ฝมือ ชางตอเรือเหล็ก 2
18 ชาง ฝมือ ชางตอเรือเหล็ก 2/หัวหนา
19 ชาง ฝมือ พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง 2
20 ชาง ฝมือ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 2
21 ชาง ฝมือ ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ 2
22 ชาง ฝมือ ชางปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน 2
23 สนับสนุน ฝมือ พนักงานขับรถยนต 1
24 สนับสนุน ฝมือ พนักงานทดสอบดิน 1
25 สนับสนุน ฝมือ พนักงานทดสอบดิน 2
26 สนับสนุน ฝมือ พนักงานพิมพ 2
27 ชาง กลุม 2 เหมือนขาราชการ ชางเคร่ืองยนต 1
28 ชาง กลุม 2 เหมือนขาราชการ ชางเคร่ืองยนต 2

ชื่อตําแหนง หมวดหมูลูกจางประจํา

1



ลําดับที่ กลุมงาน หมวด ช่ือตําแหนง ระดับ

ชื่อตําแหนง หมวดหมูลูกจางประจํา

29 ชาง กลุม 2 เหมือนขาราชการ ชางเคร่ืองยนต 3
30 ชาง กลุม 2 เหมือนขาราชการ ชางเคร่ืองยนต 4
31 ชาง กลุม 2 เหมือนขาราชการ ชางเคร่ืองยนต 4/หัวหนา
32 สนับสนุน กลุม 2 เหมือนขาราชการ พนักงานธุรการ 1
33 สนับสนุน กลุม 2 เหมือนขาราชการ พนักงานพัสดุ 1
34 สนับสนุน กลุม 2 เหมือนขาราชการ พนักงานพัสดุ 3
35 สนับสนุน กลุม 2 เหมือนขาราชการ พนักงานพัสดุ 4
36 สนับสนุน กลุม 2 เหมือนขาราชการ พนักงานพัสดุ 2
37 สนับสนุน กลุม 2 เหมือนขาราชการ พนักงานธุรการ 2
38 สนับสนุน กลุม 2 เหมือนขาราชการ พนักงานธุรการ 3
39 สนับสนุน กลุม 2 เหมือนขาราชการ พนักงานธุรการ 4
40 สนับสนุน กลุม 2 เหมือนขาราชการ พนักงานธุรการ 4/หัวหนา
41 ชาง ฝมือ(ระดับตน) ผูชวยผูเช่ียวชาญการตอเรือเหล็ก 1
42 ชาง ฝมือ(ระดับตน) พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1
43 ชาง ฝมือ(ระดับตน) ผูชวยผูเช่ียวชาญการตอเรือเหล็ก 2
44 ชาง ฝมือ(ระดับตน) พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 2
45 สนับสนุน ฝมือ(ระดับตน) พนักงานพิมพ 3
46 สนับสนุน ฝมือ(ระดับตน) พนักงานขับรถยนต 2
47 สนับสนุน ฝมือ(ระดับตน) พนักงานขับรถยนต 2/หัวหนา
48 ชาง ฝมือ(ระดับกลาง) ผูสอนงานเคร่ืองประดับและอัญมณี 1
49 ชาง ฝมือ(ระดับกลาง) ผูสอนวิชาการทํารองเทา 1
50 ชาง ฝมือ(ระดับกลาง) พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 1
51 ชาง ฝมือ(ระดับกลาง) พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 2
52 ชาง ฝมือ(ระดับกลาง) ผูสอนงานเคร่ืองประดับและอัญมณี 2
53 ชาง ฝมือ(ระดับกลาง) ผูสอนวิชาการทํารองเทา 2
54 สนับสนุน ฝมือ(ระดับกลาง) ครูสอนภาษาจีน 1
55 สนับสนุน ฝมือ(ระดับกลาง) พนักงานพิมพ 4
56 สนับสนุน ฝมือ(ระดับกลาง) ครูสอนภาษาจีน 2
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ลําดับที่ กลุมงาน หมวด ช่ือตําแหนง ระดับ

ชื่อตําแหนง หมวดหมูลูกจางประจํา

57 ชาง ก่ึงฝมือ ผูชวยชางตอเรือเหล็ก 1
58 ชาง ก่ึงฝมือ ผูชวยชางไมขยายแบบ 1
59 ชาง ก่ึงฝมือ ผูชวยชางไมขยายแบบ 2
60 ชาง ก่ึงฝมือ ผูชวยชางตอเรือเหล็ก 2
61 สนับสนุน ก่ึงฝมือ พนักงานขาย 1
62 สนับสนุน ก่ึงฝมือ พนักงานพิมพ 1
63 สนับสนุน ก่ึงฝมือ พนักงานขาย 2
64 บริการพื้นฐาน ก่ึงฝมือ พนักงานบริการ 2
65 บริการพื้นฐาน ก่ึงฝมือ พนักงานบริการ  2/หัวหนา
66 บริการพื้นฐาน ก่ึงฝมือ พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 2
67 บริการพื้นฐาน ก่ึงฝมือ พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป  2/หัวหนา
68 บริการพื้นฐาน ก่ึงฝมือ พนักงานรับโทรศัพท 2
69 บริการพื้นฐาน ก่ึงฝมือ พนักงานรับโทรศัพท 2
70 บริการพื้นฐาน ก่ึงฝมือ ผูดูแลหมวดสถานท่ี 2/หัวหนา
71 บริการพื้นฐาน ก่ึงฝมือ พนักงานบริการ 1
72 บริการพื้นฐาน ก่ึงฝมือ พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 1
73 บริการพื้นฐาน ก่ึงฝมือ พนักงานรับโทรศัพท 1
74 สนับสนุน แรงงาน พนักงานประกอบอาหาร 1
75 สนับสนุน แรงงาน พนักงานประกอบอาหาร 2
76 สนับสนุน แรงงาน พนักงานประกอบอาหาร  2/หัวหนา
77 บริการพื้นฐาน แรงงาน พนักงานท่ัวไป 2
78 บริการพื้นฐาน แรงงาน พนักงานท่ัวไป  2/หัวหนา
79 บริการพื้นฐาน แรงงาน คนสวน 2
80 บริการพื้นฐาน แรงงาน คนสวน  2/หัวหนา
81 บริการพื้นฐาน แรงงาน พนักงานเกษตรพื้นฐาน 2
82 บริการพื้นฐาน แรงงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย 2
83 บริการพื้นฐาน แรงงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย 2/หัวหนา
84 บริการพื้นฐาน แรงงาน พนักงานสถานท่ี 2
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ลําดับที่ กลุมงาน หมวด ช่ือตําแหนง ระดับ

ชื่อตําแหนง หมวดหมูลูกจางประจํา

85 บริการพื้นฐาน แรงงาน คนสวน 1
86 บริการพื้นฐาน แรงงาน พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1
87 บริการพื้นฐาน แรงงาน พนักงานท่ัวไป 1
88 บริการพื้นฐาน แรงงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย 1
89 บริการพื้นฐาน แรงงาน พนักงานรีดนมโค 1
90 บริการพื้นฐาน แรงงาน พนักงานสถานท่ี 1

หมายเหตุ  1. ลูกจางประจํา ซึ่งดํารงตําแหนงในหมวดฝมือ เคร่ืองแบบพิธีการติดอินทรธนูลายดอกประจํายามและใบเทศ 
    จํานวน 1- 3 ดอก และเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) 1 - 3 แถบ  โดยดูจากอัตราคาจาง
2. ลูกจางประจํา ซึ่งดํารงตําแหนงในหมวดก่ึงฝมือ เคร่ืองแบบพิธีการติดอินทรธนูลายดอกประจํายามและใบเทศ 
    จํานวน  1 ดอก และเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) ติดอินทรธนูได 1 แถบ 
3. ลูกจางประจํา ซึ่งดํารงตําแหนงในหมวดแรงงาน ใสไดเฉพาะชุดสีกากี ติดเข็มเสมาท่ีปกซายและขวา 
    ไมตองติดอินทรธนูและเคร่ืองหมายบนอินทรธนู

4. หากไมสามารถจัดหาเคร่ืองแบบไดขอใหแตงกายดวยชุดสากลนิยม
5. สําหรับลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือนใหแตงกายดวยชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทานเทาน้ัน
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 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  การกําหนดใหใชเคร่ืองหมายตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไดเปลี่ยนแปลงระบบจําแนก
ตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใหม  จากเดิมซ่ึงจําแนกตําแหนงตามระดับ
มาตรฐานกลาง  ๑๑  ระดับ  เปนการจําแนกตําแหนงตามกลุมลักษณะงาน  ๔  ประเภท  ทําใหการเทียบ
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมสอดคลองกับการกําหนดประเภทตําแหนง 
และระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ  ซ่ึงมีผลกระทบตอการแตงเคร่ืองแบบของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่กําหนดไวในกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  ฉบับที่  ๙๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการ  ฝายพลเรือน  
พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ประกอบกับขอ  ๒  (๓)  (ค)  และขอ  ๔  (๓)  (ค)  แหงกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  
ฉบับที่  ๙๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือน  
พุทธศักราช  ๒๔๗๘  นายกรัฐมนตรีจึงประกาศกําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ใชเคร่ืองหมายตําแหนงตามประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ  ดังนี้ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึงไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบทายกฎหมายวาดวยเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และกฎหมายวาดวยการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  แตงเคร่ืองแบบตามพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบขาราชการ 
ฝายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘   โดยใชอินทรธนูและเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนู 
ของขาราชการพลเรือนสามัญ  ทั้งเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการและเครื่องแบบพิธีการตามที่กําหนดไวใน
กฎสํานักนายกรัฐมนตรี  ฉบับที่  ๙๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบ
ขาราชการฝายพลเรือน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ตามระดับตําแหนงในตําแหนงประเภทวิชาการ 
ของขาราชการพลเรือนสามัญตามบัญชีเทียบตําแหนงในการแตงเคร่ืองแบบของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาแนบทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 



บัญชีเทียบตําแหนงในการแตงเครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แนบทายประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

 เรื่อง  การกาํหนดใหใชเครื่องหมายตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ลําดับที่ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ไดรับเงินเดอืนในอันดับ 
ระดับตําแหนง 

ในตําแหนงประเภทวิชาการ 

๑. ครูผูชวย และ 
คศ.๑ ซึ่งไดรับเงินเดือนในอันดบัต่าํกวาข้ันที่ ๓ ของอันดบั 

ระดับปฏบิัติการ 

๒. คศ.๑ ซึ่งไดรับเงินเดือนตั้งแตข้ันที ่๓ ของอันดับขึ้นไป และ 

คศ.๒ 
ระดับชํานาญการ 

๓. คศ.๓ ระดับชํานาญการพิเศษ 
๔. คศ.๔ ระดับเชี่ยวชาญ 
๕. คศ.๕ ระดับทรงคุณวุฒ ิ

 
____________________________________ 
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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…ขาราชการบํานาญ………....สังกัดหนวยงาน/วิทยาลัย.................……… 
……………………………………………………………………………….สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศกึษาธิการ   ตําแหนง……………………..………ระดับ/วทิยฐานะ..............……………………..……….. 
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 
 

  บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ    เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

 
 
 
        ขาราชการ.....................................      

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

รูปถาย 
2.5x3     
ซม.  

ช่ือ

ตําแหนง 

ตําแหนง 
ผูออกบัตร 



 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…ลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน....สังกัดหนวยงาน/วิทยาลัย................ 
……………………………………………………………………………….สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศกึษาธิการ   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 
 

  บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ    เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

 
 
 
               ลูกจางประจําของสวนราชการ      

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

รูปถาย 
2.5x3     
ซม.  

ช่ือ

ตําแหนง 

ตําแหนง 
ผูออกบัตร 



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…ลูกจางประจํา...........……..สังกัดหนวยงาน/วิทยาลัย.................................. 
………………………………………………………………….......................สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
กระทรวงศกึษาธิการ  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 

 
 

       

               ลูกจางประจําของสวนราชการ    
      เลขท่ี ………………..           

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

  

รูปถาย 
2.5x3 
   ซม.

ช่ือ

ตําแหนง 

ตําแหนง 
  ผูออกบัตร 



     

 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...ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา..สังกัดหนวยงาน/วิทยาลัย................ 
……………………………………………………………………………….สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
กระทรวงศกึษาธิการ      ตําแหนง….........…………..…....................ระดับ/วิทยฐานะ…………….………................. 
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 

 
 

       

      ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
      เลขท่ี ………………..           

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

รูปถาย 
2.5x3 
   ซม.

ช่ือ

ตําแหนง 

ตําแหนง 
  ผูออกบัตร 



บจ.1 
(ใหถายสําเนาแบบฟอรมนี้และ 
กรอกขอความ  โดยไมตองพิมพ 

แบบฟอรมขึ้นมาใหม) 

คําขอมีบัตรประจําตัว  หรือขอมีบัตรประจําตัวใหม 
ตามพระราชบญัญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  พ.ศ. 2542 

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

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

  ขาพเจาช่ือ * ...............................................................  ช่ือสกุล................................................................................... 
เกิดวันที่...............เดือน.................................พ.ศ...................  อายุ...............ป  สัญชาติ.........................หมูโลหิต..................  มีช่ืออยูใน 
ทะเบียนบานเลขที่...............  ตรอก/ซอย.......................  ถนน................................................  ตําบล/แขวง.............................................. 
อําเภอ/เขต.........................................  จังหวัด............................................  รหัสไปรษณีย.........................  โทรศัพท............................... 
หมายเลขประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ   
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได................................................................................................................................................................... 

 -     -      -  -  

.................................................................................................................................................................................................................... 
  เจาหนาที่ของรัฐประเภท  พนักงานราชการ  รับราชการ/ปฏิบัติงาน  แผนก/งาน......................................................... 
สํานัก/สถานศึกษา.................................................................................  จังหวัด......................................................................................... 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตําแหนง.................................................................................................. 
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  ยื่นตอ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กรณี   1.  ขอมีบัตรครั้งแรก 

   2.  ขอมีบัตรใหม  เนื่องจาก 
    บัตรหมดอายุ   บัตรหายหรือถูกทําลาย  
           หมายเลขของบัตรเดิม....................................(ถาทราบ) 

   3.  ขอเปลี่ยนบัตร  เนื่องจาก 
    เปลี่ยนช่ือตัว   เปลี่ยนช่ือสกุล      เปลี่ยนช่ือตัวและช่ือสกุล     ชํารุด 
    อื่น ๆ.................................................................. 

   4.  ไดแนบรปูถาย  2  ใบมาพรอมคําขอนี้แลว และ 
    หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ใหระบุ......................................................... 

หมายเหต ุ

*  ใหลงคํานําหนานามตามกฎหมายและระเบียบของ 
ทางราชการ  เชน  นาย/นาง/นางสาว/ยศ  เปนตน 
และชื่อผูขอมีบัตร 
ใหขีดฆาขอความทีไ่มตองการออกแลวขีดเครื่องหมาย 

  ลงในชอง   และหรือ    หนาขอความที่ใช 

 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

      (ลายมือช่ือ)  ..................................................... 
            (...................................................) 
 

   ดานหนา       ดานหลัง 

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 
 

พนักงานราชการ 
เลขท่ี............................. 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการ 
วันทีอ่อกบัตร..........................  บัตรหมดอายุ.......................... 

           เลขประจําตัวประชาชนผูถือบัตร 
      ..............................................................  
      ช่ือ......................................................... 
      ตําแหนง................................................ 
 
*............................   
       ลายมือชื่อ                ตําแหนง............................................... 
หมูโลหิต*    ผูออกบัตร 

 

รูปถาย 
2.5 x 3 ชม. 




