
 
 

ค ำขอมีบัตรประจ ำตัว หรือขอท ำบัตรประจ ำตัวใหม่ 
ตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 

.................................... 
 

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

  ข้ำพเจ้ำชื่อ.......................................................... ชื่อสกุล................................................................  
เกิดวันที่.......... เดือน........................... พ.ศ..................  อำยุ............ปี  สัญชำต.ิ......................  หมู่โลหิต................   
เลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำขอมีบัตร  
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนเลขที่...............................  ตรอก/ซอย......................................  ถนน...................................  
ต ำบล/แขวง.......................................  อ ำเภอ.................................................  จังหวัด............................................. 
รหัสไปรษณีย์..........................  โทรศัพท์................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้......................................................... .......................................................................... 

  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐประเภท  ข้ำรำชกำร     ข้ำรำชกำรบ ำนำญ     ลูกจ้ำงประจ ำ 
      พนักงำนมหำวิทยำลัย     พนักงำนรำชกำร    ลูกจ้ำง 
รับรำชกำรสังกัด กอง/คณะ/ส ำนัก/สถำบัน ........................................................................ ...................................... 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ต ำแหน่ง..................................................... 
มีควำมประสงค์ขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยื่นต่ออธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

กรณ ี   ขอมีบัตรครั้งแรก (แนบส ำเนำค ำสั่งบรรจุแต่งตั้งปัจจุบัน และ ใบแจ้งผลกำรตรวจหมู่โลหิต) 
 ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจำก   

 บัตรหมดอำยุ (แนบบัตรเก่ำ หรือ ส ำเนำบัตรเก่ำ)  
 บัตรหำยหรือถูกท ำลำย (แนบหลักฐำนใบแจ้งควำม) 

 หมำยเลขของบัตรเดิม (ถ้ำทรำบ) .................................. 
 ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจำก  

 บัตรช ำรุด (แนบบัตรเก่ำ หรือ ส ำเนำบัตรเก่ำ)    

 เปลี่ยนต ำแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ (แนบหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลง และ  
แนบบัตรเก่ำ หรือ ส ำเนำบัตรเก่ำ) 
 เปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำม/ชื่อ/สกุล (แนบบัตรเก่ำ หรือ ส ำเนำบัตรเก่ำ)  

 

แนบเอกสำรดังต่อไปนี้ (ทุกกรณี) 1. รูปถ่ำยขนำด 2.5 x 3 ซ.ม. ( 1 นิ้ว ) จ ำนวน 2 ใบ  
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

(ลำยมือชื่อ).........................................................ผู้ท ำค ำขอ 

(........................................................) 

 

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ตอ้งกำรออก และท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  หรือ  หน้ำข้อควำมที่ใช้  

                 



 
 

ส าเนารายการบัตร 

ด้านหน้า 

 

 

ด้านหลัง 

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เลขที.่........./................. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วันออกบัตร......../......../........บัตรหมดอายุ......../......../........ 

 

หมายเหตุ 

 1. ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวและส ำเนำรำยกำรออกบัตรให้จัดส่ง 1 ชุด พร้อมเอกสำรแนบ 
2. กำรกรอกข้อควำมให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจน โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนและยึดค ำสั่งบรรจุ 

และแต่งตั้งปัจจุบันเป็นหลัก 
3. ปิดรูปถ่ำยลงในช่องว่ำงที่ก ำหนดไว้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร ในแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัว 

และส ำเนำรำยกำรบัตร 
4. รูปถ่ำยใช้รูปขำวด ำหรือสี ขนำด 2.5 x 3 ซ.ม. ( 1 นิ้ว ) ครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำสีเข้ม  

ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นค ำขอมีบัตร และเขียนชื่อ นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่าย 
5. กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โปรดปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับกำร 

ขอมีบัตรประจ ำตัวที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดโดยเคร่งครัด 

  

 

       ...................................... 
ต าแหน่งอธิการบด ี

ผู้ออกบัตร 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
   ....................................................... 

ชื่อ...........................................................
ต าแหน่ง.................................................. 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 

2.5 x 3  ซม. 
 

...………..…….….….… 
      ลายมือชื่อ 

หมู่โลหิต.................. 
 

ส ำหรับข้ำรำชกำร ฯ 



 
 

ส าเนารายการบัตร 

ด้านหน้า 

 

 

ด้านหลัง 

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เลขที.่........./................. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วันออกบัตร......../......../........บัตรหมดอายุ......../......../........ 

 

หมายเหตุ 

 1. ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวและส ำเนำรำยกำรออกบัตรให้จัดส่ง 1 ชุด พร้อมเอกสำรแนบ 
2. กำรกรอกข้อควำมให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจน โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนและยึดค ำสั่งบรรจุ 

และแต่งตั้งปัจจุบันเป็นหลัก 
3. ปิดรูปถ่ำยลงในช่องว่ำงที่ก ำหนดไว้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร ในแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัว 

และส ำเนำรำยกำรบัตร 
4. รูปถ่ำยใช้รูปขำวด ำหรือสี ขนำด 2.5 x 3 ซ.ม. ( 1 นิ้ว ) ครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำสีเข้ม  

ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นค ำขอมีบัตร และเขียนชื่อ นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่าย 
5. กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โปรดปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับกำร 

ขอมีบัตรประจ ำตัวที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดโดยเคร่งครัด 

  

 

       ...................................... 
ต าแหน่งอธิการบด ี

ผู้ออกบัตร 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
   ....................................................... 

ชื่อ...........................................................
ต าแหน่ง.................................................. 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 

2.5 x 3  ซม. 
 

...………..…….….….… 
      ลายมือชื่อ 

หมู่โลหิต.................. 
 

ส ำหรับข้ำรำชกำรบ ำนำญ 



 
 

ส าเนารายการบัตร 

ด้านหน้า 

 

 

ด้านหลัง 

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
เลขที.่........./................. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วันออกบัตร......../......../........บัตรหมดอายุ......../......../........ 

 

หมายเหตุ 

 1. ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวและส ำเนำรำยกำรออกบัตรให้จัดส่ง 1 ชุด พร้อมเอกสำรแนบ 
2. กำรกรอกข้อควำมให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจน โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนและยึดค ำสั่งบรรจุ 

และแต่งตั้งปัจจุบันเป็นหลัก 
3. ปิดรูปถ่ำยลงในช่องว่ำงที่ก ำหนดไว้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร ในแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัว 

และส ำเนำรำยกำรบัตร 
4. รูปถ่ำยใช้รูปขำวด ำหรือสี ขนำด 2.5 x 3 ซ.ม. ( 1 นิ้ว ) ครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำสีเข้ม  

ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นค ำขอมีบัตร และเขียนชื่อ นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่าย 
5. กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โปรดปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับกำร 

ขอมีบัตรประจ ำตัวที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดโดยเคร่งครัด 

  

 

       ...................................... 
ต าแหน่งอธิการบด ี

ผู้ออกบัตร 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
   ....................................................... 

ชื่อ...........................................................
ต าแหน่ง.................................................. 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 

2.5 x 3  ซม. 
 

...………..…….….….… 
      ลายมือชื่อ 

หมู่โลหิต.................. 
 

ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลยั 



 
 

ส าเนารายการบัตร 

ด้านหน้า 

 

 

ด้านหลัง 

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 

พนักงานราชการ 
เลขที.่........./................. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วันออกบัตร......../......../........บัตรหมดอายุ......../......../........ 

 

หมายเหตุ 

 1. ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวและส ำเนำรำยกำรออกบัตรให้จัดส่ง 1 ชุด พร้อมเอกสำรแนบ 
2. กำรกรอกข้อควำมให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจน โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนและยึดค ำสั่งบรรจุ 

และแต่งตั้งปัจจุบันเป็นหลัก 
3. ปิดรูปถ่ำยลงในช่องว่ำงที่ก ำหนดไว้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร ในแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัว 

และส ำเนำรำยกำรบัตร 
4. รูปถ่ำยใช้รูปขำวด ำหรือสี ขนำด 2.5 x 3 ซ.ม. ( 1 นิ้ว ) ครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำสีเข้ม  

ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นค ำขอมีบัตร และเขียนชื่อ นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่าย 
5. กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โปรดปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับกำร 

ขอมีบัตรประจ ำตัวที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดโดยเคร่งครัด 

  

 

       ...................................... 
ต าแหน่งอธิการบด ี

ผู้ออกบัตร 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
   ....................................................... 

ชื่อ...........................................................
ต าแหน่ง.................................................. 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 

2.5 x 3  ซม. 
 

...………..…….….….… 
      ลายมือชื่อ 

หมู่โลหิต.................. 
 

ส ำหรับพนักงำนรำชกำร 



 
 

ส าเนารายการบัตร 

ด้านหน้า 

 

 

ด้านหลัง 

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 

ลูกจ้างประจ า 
เลขที.่........./................. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วันออกบัตร......../......../........บัตรหมดอายุ......../......../........ 

 

หมายเหตุ 

 1. ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวและส ำเนำรำยกำรออกบัตรให้จัดส่ง 1 ชุด พร้อมเอกสำรแนบ 
2. กำรกรอกข้อควำมให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจน โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนและยึดค ำสั่งบรรจุ 

และแต่งตั้งปัจจุบันเป็นหลัก 
3. ปิดรูปถ่ำยลงในช่องว่ำงที่ก ำหนดไว้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร ในแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัว 

และส ำเนำรำยกำรบัตร 
4. รูปถ่ำยใช้รูปขำวด ำหรือสี ขนำด 2.5 x 3 ซ.ม. ( 1 นิ้ว ) ครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำสีเข้ม  

ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นค ำขอมีบัตร และเขียนชื่อ นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่าย 
5. กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โปรดปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับกำร 

ขอมีบัตรประจ ำตัวที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดโดยเคร่งครัด 
 

 

       ...................................... 
ต าแหน่งอธิการบด ี

ผู้ออกบัตร 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
   ....................................................... 

ชื่อ...........................................................
ต าแหน่ง.................................................. 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 

2.5 x 3  ซม. 
 

...………..…….….….… 
      ลายมือชื่อ 

หมู่โลหิต.................. 
 

ส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ 



 
 

ส าเนารายการบัตร 

ด้านหน้า 

 

 

ด้านหลัง 

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 

ลูกจ้าง 
เลขที.่........./................. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วันออกบัตร......../......../........บัตรหมดอายุ......../......../........ 

 

หมายเหตุ 

 1. ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวและส ำเนำรำยกำรออกบัตรให้จัดส่ง 1 ชุด พร้อมเอกสำรแนบ 
2. กำรกรอกข้อควำมให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจน โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนและยึดค ำสั่งบรรจุ 

และแต่งตั้งปัจจุบันเป็นหลัก 
3. ปิดรูปถ่ำยลงในช่องว่ำงที่ก ำหนดไว้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร ในแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัว 

และส ำเนำรำยกำรบัตร 
4. รูปถ่ำยใช้รูปขำวด ำหรือสี ขนำด 2.5 x 3 ซ.ม. ( 1 นิ้ว ) ครึ่งตัว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำสีเข้ม  

ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นค ำขอมีบัตร และเขียนชื่อ นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่าย 
5. กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โปรดปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับกำร 

ขอมีบัตรประจ ำตัวที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดโดยเคร่งครัด 
 

 

       ...................................... 
ต าแหน่งอธิการบด ี

ผู้ออกบัตร 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
   ....................................................... 

ชื่อ...........................................................
ต าแหน่ง.................................................. 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 

2.5 x 3  ซม. 
 

...………..…….….….… 
      ลายมือชื่อ 

หมู่โลหิต.................. 
 

ส ำหรับลูกจ้ำง 


