คู่มือการให้บริการ
ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหาร

นางสาวณัฐวดี เลี่ยวตระกูล
นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การปฏิบัติงาน
ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหาร
ภายใน 60 วัน
ก่อนถึงกาหนดวันคัดเลือกฯ

ไม่ถูกต้องแจ้งโรงเรียน
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
10 นาที

ถูกต้อง
10 นาที

ไม่ถูกต้องส่งกลับมายัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ถูกต้อง

เอกสารประกอบการยื่น
ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหาร
1.แบบฟอร์มคำร้องขอยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำรในยำมปกติ
2.หนังสือรับรอง
3.สำเนำใบสำคัญ (แบบ สด.9)
4.สำเนำหมำยเรียกเข้ำรับรำชกำรทหำร ทบ. 101 -057 (สด.35)
5.สำเนำทะเบียนบ้ำน
6.สำเนำบัตรประชำชน
7.สำเนำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
8.สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
9.สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)
10.สำเนำตำรำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (สอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง)
11.สำเนำรำยชื่อนักเรียนประจำชั้น (ไม่น้อยกว่า 15 คน)

หมายเหตุ : 1.เอกสารประกอบการยื่นฯทั้งหมดส่ง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน 2 ชุด
2.เอกสารลาดับที่ 3 - 11 ให้รับรองสาเนาถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
3.เอกสารรายการที่ 7
กรณี 1 : พนักงำนรำชกำร ตำแหน่งครูผู้สอน ให้แนบสัญญำจ้ำง
2 : ครูอัตรำจ้ำง ให้แนบ สัญญำจ้ำง
3 : พนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำงต้องขอยกเว้นไม่เรียกเข้ำตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำร
ทหำร ทุกปี ***สัญญำจ้ำงต้องไม่หมดอำยุก่อนกำรยื่นคำขอยกเว้นเกณฑ์ทหำร***

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
1.ข้ำรำชกำรครูต้องยื่นคำร้องขอยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร
ในยำมปกติ แจ้งให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต
ระนอง ภำยใน 60 วัน ก่อนถึงกำหนดวันคัดเลือกฯ
2.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตรวจสอบเอกสำร และจัดพิมพ์
หนังสือถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด พร้อมเสนอผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำร
ศึกษำเพื่อโปรดพิจำรณำลงนำมในหนังสือคำร้องขอยกเว้นกำร
เกณฑ์ทหำร ให้กับบุคคลดังกล่ำว
3.สำนักงำนสัสดีจังหวัดเป็นผู้ออกใบสำคัญยกเว้นครู (แบบสด.37)
4.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดส่งหนังสือใบสำคัญยกเว้นครูให้
สถำนศึกษำทรำบ และดำเนินกำรแจ้งให้กับผู้ยื่นคำขอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ตามมาตรา 14 (5)

คูมือการบริการ
การขอมีคัดสําเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาววิกานดา โบบทอง
นักทรัพยากรบุคคล

กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การขอคัดสําเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มารับบริ การกรอกแบบคําขอคัดสําเนาทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ในทะเบียนคุม
ภายใน 2 นาที
เจ้ าหน้ าที่ฯ ค้ น ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
ภายใน 2 นาที
เจ้ าหน้ าที่ฯ บริ การถ่ายสําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
ภายใน 2 นาที

หากไมถูกตอง
เจ้ าหน้ าที่ฯ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้ อมูลให้ เป็ น
ปั จจุบนั พร้ อมลงนามในสําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
ซึง่ ลงนามตําแหน่งชํานาญการขึ ้นไป

ภายใน 1 นาที
ผู้มารับบริ การรับสําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16

หมายเหตุ : - กรณีมอบอํานาจ ใหผูบังคับบัญชามาคัดสําเนาทะเบียนประวัติแทนได โดยมีหนังสือมอบอํานาจ
- มอบอํานาจใหสายการสอนหรือปฏิบัติงานเดียวกันใหคัดสําเนาแทนได

คูมือการบริการ
การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ

นางสาวณัฐวดี เลี่ยวตระกูล
นักทรัพยากรบุคคล

กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ขาราชการบําเหน็จบํานาญ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ
ผู้มารับบริ การยื่นแบบคําขอมีบตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
หรื อส่งหนังสือของมีบตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ทาง
ระบบ My Office

หากไมถูกตองแจงทางโรงเรียนทราบ
เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม

ภายใน 2 นาที
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเอกสารหลักฐาน
ประกอบ

ภายใน 2 นาที

ถูกตอง

เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนหมายเลขบัตรประจําตัวในทะเบียนคุม
ภายใน 2 นาที
เจ้ าหน้ าที่จดั พิมพ์บตั รประจําตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามลําดับ
ภายใน 2 นาที

ผู้รับบริ การลงชื่อรับบัตรในทะเบียนคุมหรื อเจ้ าหน้ าที่ทํา
หนังสือส่งไปยังโรงเรี ยนทีข่ องมีบตั ร พร้ อมแบบตอบรับการ
ได้ รับบัตรประจําตัวฯ

เอกสารประกอบการยื่นขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ มีขั้นตอน ดังนี้
ประเภทบุคลากรที่กําหนดใหมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
พระราชบัญญัติประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 14 กําหนดประเภทบุคลากรที่ให
มีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไว ดังนี้ คือ
เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ขาราชการบําเหน็จบํานาญ
- ลูกจางประจําของสวนราชการ
- พนักงานราชการ
เอกสารหลักฐานที่ใชในการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
1. หนังสือนําสงจากหนวยงานตนสังกัด
2. แบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
3. รูปถาย ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. จํานวน 2 รูป และภาพพื้นหลังควร
ใชสีสุภาพ คือสีฟา
4. สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (บัตรเดิม)
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน
6. สําเนาคําสั่ง/ประกาศเกษียณอายุราชการ
7. ใบแจงความ (กรณีบัตรหาย) เพิ่มเติม
8. กรณีบรรจุยาย เปลี่ยนตําแหนง ใหแนบคําสั่งทุกครั้ง

ขั้นตอนการออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐมีขั้นตอนดังนี้
1. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1.1 มีหนังสือนําสงจากหนวยงานตนสังกัด
1.2 คําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ กรอกขอมูลถูกตองครบถวนหรือไม แบบ (บ.จ.1)
1.3 มีแบบบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือไม
1.3.1 แบบบัตรฯ ถูกตองหรือไม
1.3.2 แบบบัตรฯ และคําขอมีบัตรฯ จะตองเปนประเภทเดียวกัน
1.3.3 เลขประจําตัวประชาชนถูกตองหรือไม
1.3.4 ชื่อตัว – ชื่อสกุล ถูกตองหรือไม
1.3.5 ระบุตําแหนง ระดับตําแหนง และหนวยงานถูกตอง
1.4 รูปถาย
1.4.1 ขนาดถูกตองหรือไม
1.4.2 ถายไวไมเกิน 6 เดือน โดยเทียบกับบัตรเกา และหนาตาจริงในปจจุบัน
1.4.3 การแตงกายถูกตองหรือไม
1.5 กรณีเคยรับราชการใหขอสําเนา คําสั่งออกจากราชการ/ประกาศเกษียณอายุราชการ
1.6 กรณีบัตรหายตองมีใบแจงความแนบ
1.7 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3) เปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช.2) ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา
2. การออกบัตร
2.1 การออกเลขที่บัตรตามดวย เลขที่ ศธ ของสพม.พงภกรน - ตามดวย ป พ.ศ. ณ ปจจุบนั – ตาม
ดวย ลําดับเลขที่ออก เชน 04320-64-1 เปนตน
2.2 ลงวันที่ออกบัตร/บัตรหมดอายุ กําหนดใหใชบัตรได 6 ป นับแตวันที่ออกบัตรและบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ผูรับบําเหน็จบํานาญที่ใชไดในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณใหคง
ใชไดตลอดชีวิต
2.3 ประทับตราครุฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยหมึกสีแดง โดยคาดรูป
ถายติดบัตรประมาณ 50 % รูปถายบนบัตร
3. นําเสนอหนังสือ ผอ.สพม.พงภกรน ลงนามในการนําสงหนังสือสงตอไปยังโรงเรียนที่ยื่นเรื่อง+
4. ลงทะเบียนคุมการออกบัตร

ภาคผนวก

อินทรธนูและเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนูของขาราชการพลเรือนสามัญ
แกไขเพิม่ เติมใหม ตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ หนา ๑๔- ๒๑
ประเภทตําแหนง
ทั่วไป

วิชาการ อํานวยการ บริหาร

อินทรธนูและเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนู
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ

๑ แถบใหญ ๑แถบเล็กขมวด
ระดับ
ระดับ
ระดับสูง
เพิ่มครุฑพาห
ทักษะ ทรงคุณวุฒิ ระดับสูง
พิเศษ
ระดับ
ระดับตน
เชี่ยวชาญ
ระดับ
ระดับ ชํานาญ
ระดับตน
อาวุโส การพิเศษ
ระดับ
ชํานาญ
การ
ระดับ
ระดับ
ชํานาญ
ปฏิบัติการ
งาน

ระดับ
ปฏิบัติงาน

เครื่องแบบพิธกี าร
ชอชัยพฤกษ เพิ่มเสนฐาน

๑ แถบใหญ ๑ แถบเล็กขมวด

ชอชัยพฤกษ

๓ แถบเล็ก แถบบนขมวด

ชอชัยพฤกษ มีดอก ๓ ดอก

๒ แถบเล็ก แถบบนขมวด

ชอชัยพฤกษ มีดอก ๒ ดอก

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

เครื่องแบบขาราชการหญิงมุสลิม
แกไขเพิม่ เติมใหม ตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ หนา ๑๔- ๒๑

เครื่องแบบพิธีการ

เครื่องแบบปฏิบัติราชการ

http://www.opm.go.th/opminter/uniform/muslim.html
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ตัวอย่
ว างแถบบแพรเครืองราชอิ
อ่
สริยาภรณ์
ย
หมายเหตุตุ : สําหรับแถบแแพรสีสามารถปปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะส
า
สม

ชั้นตราที
ต ่
ได้รัรบ
(ชั้นสายยสะพาย)

ป
ประเภทเครื
อ่
องราชอิ
สริยาภรณ์
ย
เ ่องราชอิสริยิ าภรณ์อันมีเกียรติยศยิงมงกุ
เครื
ง่ ฏไทย
มหาวชิรมงกุฏ (มม.ว.ม.)

(สาย 3)

เครืรื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที
น เ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผื
า อก
ม
มหาปรถมาภ
รณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

(สสาย 4)

ชั้นสูงสุด
(ประดับ ม.ว.ม. คู่กับ ป.ช.)
(ชั้นสายยสะพาย)

ประถมาาภรณ์มงกุฏไททย (ป.ม.)

(สสาย 1)

(ปรระดับ ม.ป.ช. คู่กับ ม.ว.ม.)

ประถมาภรรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

(สาย 2)

ชั้นที่ 1
(ประดับ ป..ม. คู่กับ ท.ช.)

ทวีติตยิ าภรณ์มงกุกุฏไทย (ท.ม.))

(ประดับ ป.ช. คูค่กับ ป.ม.)

ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก (ท.ช.)

ชั้นที่ 2
(ประดับ ท..ม. คู่กับ ต.ช.)

ตริริตาภรณ์มงกุฏไทย
ฏ (ต.ม.)

(ประดับ ท.ช. คูค่กับ ท.ม.)

ตริตาาภรณ์ช้างเผือก
อ (ต.ช.)

ชั้นที่ 3
(ประดับ ต.ม. คู่กับ จ.ช.)

จตุรถาภรณ์
ร
มงกุกุฏไทย (จ.ม.))

(ประดับ ต.ช. คูค่กับ ต.ม.)

จตุรถาภรณ์ชา้ งเผือก (จ.ช.)

ชั้นที่ 4
(ประดับ จ.ม. คู่กับ บ.ช.)

เบญ
ญจมาภรณ์มงกกุฏไทย (บ.ม.)

(ประดับ จ.ช. คู่กับ จ.ม.)

เบญจมมาภรณ์ช้างเผืผือก (บ.ช.)

ชั้นที่ 5
(ประดับ บ.ม. คูก่ ับ แถบแพรสี)

(ประดับ บ.ช. คูค่กับ บ.ม.)

-2-

ตัวอย่างแสดงการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ)

-3-

ตัวอย่างแสดงการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (สตรี)

ตัวอย่างการกรอกบัตรข้าราชการครู (กรณีไม่มีวิทยฐานะ)

คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอบัตรประจําตัวใหม
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542
เขียนที่ ………(สถานศึกษา)...............
วันที่ …3….. เดือน …สิงหาคม… พ.ศ. 2557
ขาพเจาชื่อ … ................นายดี........….……….. ชื่อสกุล ………………..…สีดํา……………………
เกิดวันที่ …15... เดือน ...... ธันวาคม……พ.ศ. ….2507..... อายุ …50… ป สัญชาติ …ไทย……หมูโลหิต….โอ..........
อยูในทะเบียนบานเลขที่…20 .. ตรอก/ซอย……………..ถนน….…ราชดําเนิน.…….ตําบล/แขวง……..ดุสิต.........…
อําเภอ/เขต……ดุสิต............... จังหวัด ...... กรุงเทพ………รหัสไปรษณีย…
 10300…… โทรศัพท .. 02 8880000…...
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ

1-1111-11111-11-1

ที่อยูปจจุบนั ทีส่ ามารถติดตอได 20 ถ.ราชดําเนิน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจาหนาที่ของรัฐประเภท ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดวิทยาลัย.............................
……………วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี…………………………................สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตําแหนง……………………...ครู.............................ระดับ/วิทยฐานะ......................-………
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐยื่นตอ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรณี 1. ขอมีบัตรครั้งแรก 2. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย
หมายเลขของบัตรเดิม …440/2550……(ถาทราบ)
3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ชํารุด อื่น ๆ ……………………….
ไดแนบรูปถาย 2 ใบ มาพรอมกับคําขอนี้แลว และ หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ) ดี สีดํา ผูทําคําขอ
(นายดี สีดํา)
ไมตองกรอกเจาหนาที่กรอกเอง

ดานหนา

ดานหลัง

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ

เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
รูปถาย
2.5x3
ซม.

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลขที่ ………………..
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ออกบัตร…..……..….……. บัตรหมดอายุ……..……..……….

1-1111-11111-11-1
นายดี สีดํา
ชื่อ
ครู
ตําแหนง

ดี สีดํา
ลายมือชื่อ
หมูโลหิต โอ

ตําแหนง

ผูออกบัตร

ตัวอย่างการกรอกบัตรข้าราชการครู (กรณีมีวิทยฐานะ)

คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอบัตรประจําตัวใหม
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542
เขียนที่ ………(สถานศึกษา)...............
วันที่ …1….. เดือน …สิงหาคม… พ.ศ. 2557
ขาพเจาชื่อ … .......นายสุภาพ........….……….. ชื่อสกุล ………………..…บุรุษ……………………
เกิดวันที่ …15... เดือน ...... ธันวาคม……พ.ศ. ….2507..... อายุ …50… ป สัญชาติ …ไทย……หมูโลหิต….โอ..........
อยูในทะเบียนบานเลขที่…20 .. ตรอก/ซอย……………..ถนน….…ราชดําเนิน.…….ตําบล/แขวง……..ดุสิต.........…
อําเภอ/เขต……ดุสิต............... จังหวัด ...... กรุงเทพ………รหัสไปรษณีย…
 10300…… โทรศัพท .. 02 8880000…...
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ

3-3333-33333-33-3

ที่อยูปจจุบนั ทีส่ ามารถติดตอได 20 ถ.ราชดําเนิน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจาหนาที่ของรัฐประเภท ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดวิทยาลัย.............................
…………วิทยาลัยพณิชยการบางนา...........................................................สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตําแหนง …………...ครู....................ระดับ/วิทยฐานะ..................เชี่ยวชาญ.................................
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐยื่นตอ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรณี 1. ขอมีบัตรครั้งแรก 2. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย
หมายเลขของบัตรเดิม …440/2550……(ถาทราบ)
3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ชํารุด อื่น ๆ ……………………….
ไดแนบรูปถาย 2 ใบ มาพรอมกับคําขอนี้แลว และ หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ) สุภาพ บุรุษ ผูทําคําขอ
(นายสุภาพ บุรุษ)
ไมตองกรอกเจาหนาที่กรอกเอง

ดานหนา

ดานหลัง

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ

เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
รูปถาย
2.5x3
ซม.

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลขที่ ………………..
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ออกบัตร…..……..….……. บัตรหมดอายุ……..……..……….

3-3333-33333-33-3
นายสุภาพ บุรุษ
ชื่อ
ตําแหนง ครูเชี่ยวชาญ

สุภาพ บุรุษ
ลายมือชื่อ
หมูโลหิต โอ

ตําแหนง

ผูออกบัตร

ตัวอย่างการกรอกบัตรข้าราชการพลเรือนสามัญ

คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอบัตรประจําตัวใหม
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542
เขียนที่ ……สํานักอํานวยการ..........................
วันที่ ……1….. เดือน ….สิงหาคม…… พ.ศ. 2557
ขาพเจาชื่อ … ................นายพิศาล........….……….. ชื่อสกุล ………………..…บุญมา………………
เกิดวันที่ …15... เดือน ...... ธันวาคม……พ.ศ. ….2525..... อายุ …32… ป สัญชาติ …ไทย……หมูโลหิต….โอ..........
อยูในทะเบียนบานเลขที่…20 .. ตรอก/ซอย……………..ถนน….…ราชดําเนิน.…….ตําบล/แขวง……..ดุสิต.........…
อําเภอ/เขต……ดุสิต............... จังหวัด ...... กรุงเทพ………รหัสไปรษณีย…
 10300…… โทรศัพท .. 083-717-6899...
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ

2-2222-22222-11-1

ที่อยูปจจุบนั ทีส่ ามารถติดตอได 20 ถ.ราชดําเนิน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจาหนาที่ของรัฐประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดหนวยงาน/วิทยาลัย............................. …
……สํานักอํานวยการ……………………………………………….............สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตําแหนง…………นักวิชาการศึกษา....................ระดับ/วิทยฐานะ.......ชํานาญการ.......-………
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐยื่นตอ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรณี 1. ขอมีบัตรครั้งแรก 2. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย
หมายเลขของบัตรเดิม …440/2550……(ถาทราบ)
3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ชํารุด อื่น ๆ ……………………….
ไดแนบรูปถาย 2 ใบ มาพรอมกับคําขอนี้แลว และ หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ) พิศาล บุญมา ผูทําคําขอ
(นายพิศาล บุญมา)
ไมตองกรอกเจาหนาที่กรอกเอง

ดานหนา

ดานหลัง

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ

เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
รูปถาย
2.5x3
ซม.

ขาราชการพลเรือนสามัญ
เลขที่ ………………..
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ออกบัตร…..……..….……. บัตรหมดอายุ……..……..……….

2-2222-22222-11-1
นายพิศาล บุญมา
ชื่อ
ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

พิศาล บุญมา
ลายมือชื่อ
หมูโลหิต โอ

ตําแหนง

ผูออกบัตร

ตัวอย่างการกรอกบัตรลูกจ้างประจํา
คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอบัตรประจําตัวใหม
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542
เขียนที่ .............(หนวยงานที่ไปยื่นเรื่อง).............
วันที่ ……1… เดือน …สิงหาคม… พ.ศ. 2557
ขาพเจาชื่อ ………นายสมศักดิ…
์ ……….……….. ชื่อสกุล ……………ทิมมณีฉาย…………………
เกิดวันที่ …20.... เดือน ……เมษายน………พ.ศ. …2523..... อายุ …..34… ป สัญชาติ …ไทย..……หมูโลหิต …โอ…
มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่…1557…..ตรอก/ซอย……………..ถนน…สุขุมวิท..........ตําบล/แขวง…สําโรงเหนือ.…
อําเภอ/เขต…เมือง…….. จังหวัด…สมุทรปราการ………รหัสไปรษณีย…
 10270...…โทรศัพท…02-7570243......
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ

3-1101-02157-47-6

ที่อยูปจจุบนั ทีส่ ามารถติดตอได 1557 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เจาหนาที่ของรัฐประเภท..ลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน.....สังกัดหนวยงาน/วิทยาลัย...............
………สํานักอํานวยการ……………………………………………….สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตําแหนง……พนักงานขับรถยนต…………..……ระดับ...................ส 2...................………..
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐยื่นตอ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรณี 1. ขอมีบัตรครั้งแรก 2. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย
หมายเลขของบัตรเดิม …………………………………………. (ถาทราบ)
3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ชํารุด อื่น ๆ ……………………….
ไดแนบรูปถาย 2 ใบ มาพรอมกับคําขอนี้แลว และ หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ) ……สมศักดิ์ ทิมมณีฉาย.. ผูทําคําขอ
(นายสมศักดิ์ ทิมมณีฉาย)
ไมตองกรอกเจาหนาที่กรอกเอง

ดานหนา

ดานหลัง

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ

เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
รูปถาย
2.5x3
ซม.

ลูกจางประจําของสวนราชการ
เลขที่ ………………..
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ออกบัตร…..……..….……. บัตรหมดอายุ……..……..……….

3-3333-33333-00-1

ชื่อ

นายสมศักดิ์ ทิมมณีฉาย

ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ส 2

สมศักดิ ทิมมณีฉาย

ลายมือชื่อ
ตําแหนง
หมูโลหิต…โอ…….

ผูออกบัตร

ตัวอย่างการกรอกบัตรข้าราชการบํานาญ

คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอบัตรประจําตัวใหม
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542
เขียนที่ ………สํานักอํานวยการ...............
วันที่ …1….. เดือน …สิงหาคม… พ.ศ. 2557
ขาพเจาชื่อ … .......นายวรรณกร….……….. ชื่อสกุล ………………..…สีขาว………………………
เกิดวันที่ …5... เดือน ...... มิถุนายน……พ.ศ. ….2496..... อายุ …61… ป สัญชาติ …ไทย……หมูโลหิต….โอ............
อยูในทะเบียนบานเลขที่…119 .. ตรอก/ซอย……………..ถนน…พระราม 2.…….ตําบล/แขวง……แสมดํา...........…
อําเภอ/เขต…บางขุนเทียน....... จังหวัด ...... กรุงเทพ………รหัสไปรษณีย…
 10150…… โทรศัพท .. 02 8966666…...
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ

3-3333-33333-33-3

ที่อยูปจจุบนั ทีส่ ามารถติดตอได 119 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
เจาหนาที่ของรัฐประเภท ขาราชการบํานาญ สังกัด (วิทยาลัยเดิมที่เคยสังกัด)........................
…………………………………………………………………................สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตําแหนง ครู /ผูอํานวยการ ระดับ/วิทยฐานะ ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ (ถามี)
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐยื่นตอ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรณี 1. ขอมีบัตรครั้งแรก 2. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย
หมายเลขของบัตรเดิม …………………………………………. (ถาทราบ)
3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ชํารุด อื่น ๆ ……………………….
ไดแนบรูปถาย 2 ใบ มาพรอมกับคําขอนี้แลว และ หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ) วรรณกร สีขาว ผูทําคําขอ
(นายวรรณกร สีขาว)
ไมตองกรอกเจ
ดานหนาาหนาที่กรอกเอง

ดานหลัง

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ

เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
รูปถาย
2.5x3
ซม.

ขาราชการ………………………
เลขที่ ………………..
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ออกบัตร…..……..….……. บัตรหมดอายุ……..……..……….

3-3333-33333-00-1
นายวรรณกร สีขาว

ชื่อ
ตําแหนง

ครูชํานาญการ/ครูชํานาญการพิเศษ

วรรณกร สีขาว
ลายมือชื่อ
หมูโลหิต โอ

ตําแหนง

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

ผูออกบัตร

ตัวอย่างการกรอกบัตรลูกจ้างประจําผู้รบั บําเหน็จรายเดือน

คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอบัตรประจําตัวใหม
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542
เขียนที่ .............(หนวยงานที่ไปยื่นเรื่อง).............
วันที่ ……1… เดือน …สิงหาคม… พ.ศ. 2557
ขาพเจาชื่อ ………นายสมคิด………….……….. ชื่อสกุล ……………ทิมมณีฉาย…………………
เกิดวันที่ …20.... เดือน ……เมษายน………พ.ศ. …2496..... อายุ …..61… ป สัญชาติ …ไทย..……หมูโลหิต …โอ…
มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่…1557…..ตรอก/ซอย……………..ถนน…สุขุมวิท..........ตําบล/แขวง…สําโรงเหนือ.…
อําเภอ/เขต…เมือง…….. จังหวัด…สมุทรปราการ………รหัสไปรษณีย…
 10270...…โทรศัพท…02-7570243......
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ

3-1101-02157-47-6

ที่อยูปจจุบนั ทีส่ ามารถติดตอได 1557 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เจาหนาที่ของรัฐประเภท..ลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน.....สังกัดหนวยงาน/วิทยาลัย...............
………สํานักอํานวยการ……………………………………………….สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตําแหนง……พนักงานขับรถยนต…………..……ระดับ...................ส 2...................………..
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐยื่นตอ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรณี 1. ขอมีบัตรครั้งแรก 2. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย
หมายเลขของบัตรเดิม …………………………………………. (ถาทราบ)
3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ชํารุด อื่น ๆ ……………………….
ไดแนบรูปถาย 2 ใบ มาพรอมกับคําขอนี้แลว และ หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ) ……สมคิด ทิมมณีฉาย.. ผูทําคําขอ
(นายสมคิด ทิมมณีฉาย)
ไมตองกรอกเจาหนาที่กรอกเอง

ดานหนา

ดานหลัง

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ

เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
รูปถาย
2.5x3
ซม.

ลูกจางประจําของสวนราชการ
เลขที่ ………………..
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ออกบัตร…..……..….……. บัตรหมดอายุ……..……..……….

3-3333-33333-00-1

ชื่อ

นายสมคิด ทิมมณีฉาย

ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ส 2

สมคิด ทิมมณีฉาย

ลายมือชื่อ
ตําแหนง
หมูโลหิต…โอ…….

ผูออกบัตร

คูมือการบริการ
การขอหนังสือรับรองเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวณัฐวดี เลี่ยวตระกูล
นักทรัพยากรบุคคล

กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ขาราชการบํานาญ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ
ผู้มารับบริ การยื่นแบบคําขอหนังสือรับรองเงินเดือน
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ
ภายใน 2 นาที

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ อง
ของคําขอ
ภายใน 2 นาที
เจ้ าหน้ าที่จดั ทําหนังสือรับรองเงินเดือนของข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/พนักงานราชการ
ภายใน 2 นาที
เจ้ าหน้ าที่ฯ นําหนังสือรับรองฯ เสนอฝ่ าย ผอ.กลุม่ /รอง.ผอ.
เขต/ผอ.เขต สพม.พงภกรน เพื่อลงนาม

ผู้รับบริ การรับหนังสือรับรองฯ

ไมถูกตอง

