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 7.3.2  ลูกจางประจําซึ่งดํารงตําแหนงที่กระทรวงการคลังกําหนดอยูในหมวดฝมือ หรือ
หมวดอื่นๆ และไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนข้ันต่ําของขาราชการพลเรือนระดับ 3  แตไมถึงข้ันต่ําของ
อัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนระดับ ๖ ยกเวนหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝมือ มี 2 แถบ 
 7.3.3  ลูกจางประจําซึ่งไดรับคาจางตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของขาราชการพลเรือน
ระดับ 6 ข้ึนไป มี 3 แถบ 
  สําหรับลูกจางประจําซึ่งดํารงตําแหนงที่กระทรวงการคลังกําหนดอยูในหมวดแรงงานหรือ
เปนผูดํารงตําแหนงในหมวดอื่นๆ และไดรับคาจางไมถึงข้ันต่ําของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนระดับ 
2  ไมมีเครื่องหมายอินทรธนู 
                  7.4  กางเกง กระโปรง 
 7.4.1  ลูกจางประจําชายใหใชกางเกงขายาวสีประเภทสีกากี ไมพับปลายขา 
 7.4.2  ลูกจางประจําหญิงใหใชกระโปรงสีประเภทสีกากี ยาวปดเขา หรือกางเกงขายาวสี
ประเภทสีกากี ไมพับปลายขา 
                       7.5  เข็มขัด 
 7.5.1  ลูกจางประจําชาย ใหใชเข็มขัดทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือดายถักสีดํา หัว
เข็มขัดกวาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ทําดวยโลหะสีทองเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาทางนอน มีครุฑ
ดุนนูนอยูก่ึงกลางหัวเข็มขัด 
 7.5.2  ลูกจางประจําหญิง  ใหใชเข็มขัดทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือดายถักสีดํา 
หัวเข็มขัดกวาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร ทําดวยโลหะสีทองเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาทางนอน มีครุฑ
ดุนนูนอยูก่ึงกลางหัวเข็มขัด สําหรับเสื้อแบบที่ 2 จะไมใชเข็มขัดก็ได 
                   7.6  รองเทา ถุงเทา 
 7.6.1  ลูกจางประจําชาย ใหใชรองเทาหุมสนหรือหุมขอทําดวยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดํา แบบเรียบไมมีลวดลาย ถุงเทาสีดํา 
 7.6.2  ลูกจางประจําหญิง  ใหใชรองเทาหุมสนหรือรัดสนทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง
สีดํา ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 10 เซนติเมตร 
                    7.7  เครื่องหมายแสดงสังกัด ใหมีรูปเครื่องหมายอนุโลมตามแบบของเครื ่องแบบ
ขาราชการ ทําดวยโลหะโปรงสีทอง หรือปกดวยดายหรือไหมสีเหลืองไมมีขอบสูง 2 เซนติเมตร 
                    7.8  ปายชื่อและตําแหนง ใหระบุ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงดวยตัวหนังสือสีขาวบน
ปายชื่อ พ้ืนสีดํา ขนาดกวาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 7.5 เซนติเมตร และใหติดที่อกเส้ือเบื้องบนดานขวา 
               ขอ 8  สวนราชการใดจําเปนตองกําหนดเครื่องแบบปฏิบัติงานของลูกจางประจําแตกตางจาก
ระเบียบนี้ ใหกระทรวงเจาสังกัดขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
                   ขอ 9  เครื่องแบบปกติขาว ประกอบดวย 
                           9.1  หมวก 
 







 
 

บจ.1 
 

คําขอมีบัตรประจําตวั หรือขอบัตรประจําตวัใหม 
ตามพระราชบัญญตัิบตัรประจําตวัเจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542 

 

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

  ขาพเจาชื่อ……………………….................ชื่อสกุล………………………..…………..…… 
เกิดวันที่………เดือน……………...……..พ.ศ…………อายุ………..ป  สัญชาติ..….......….หมูโลหิต……… 
มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่……..ตรอก/ซอย………….ถนน………………………ตําบล/แขวง……..….…… 
อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด………………...รหัสไปรษณีย……………….โทรศัพท
…………...…… 
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ    - -            -              -      -  
ที่อยูปจจุบันทีส่ามารถติดตอได………………..…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
  เจาหนาที่ของรัฐประเภทลูกจางประจํา  รับราชการ/ปฏิบัติงาน/เคยสังกัดแผนก/งาน
…….....………………..ฝาย/สวน……......……............….กอง/สํานัก/สถาบัน………………….......…… 
กรม…………….................…........................….กระทรวง/ทบวง…………………..................…...........……
ตําแหนง…………..…..........……...............ระดับ/ยศ........................................... 
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐยื่นตอปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
กรณี      1.  ขอมีบัตรครัง้แรก 

  2.  ขอมีบัตรใหม  เน่ืองจาก  � บัตรหมดอายุ  �  บัตรหายหรือถูกทําลาย 
หมายเลขบัตรเดิม……………………………………………(ถาทราบ) 

  3.  ขอเปลี่ยนบตัร  เน่ืองจาก  � เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ  
                 �  เปลี่ยนชื่อตัว  �  เปลี่ยนชื่อสกลุ  �  เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล 
                 �  ชํารุด  �  อ่ืน  ๆ……………………………………………… 

  4.  ไดแนบรูปถายสองใบมาพรอมกับคําขอนี้แลว และ  �  หลักฐานอื่นๆ (ถามี) 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

              (ลายมอืชื่อ)…………….………...……...ผูทําคําขอ 
                    (……………….…….……..) 

หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออกแลวขีดเครื่องหมาย  ในชอง ⁄ และหรือ �  หนาขอความที่ใช 
                  ใหลงคํานําหนานามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  เชน  นาย/นาง/นางสาว/ยศ  เปนตนและชื่อของผูขอมีบัตร 
 
 



แบบที่  1 ก 
 
 
สําเนารายการบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดออกดวยระบบคอมพิวเตอร 

 
    (ดานหนา) 

 
 

บัตรประจําตวัเจาหนาที่ของรัฐ 

 
ลูกจางประจํา 

เลขที่…………….. 
สํานักงานปลดักระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 

วันออกบัตร……...............บัตรหมดอายุ….................…. 
 

   (ดานหลัง) 
 

 
รูปถาย 

2.5x3 ซ.ม. 

……………
… 

ลายมือชื่อ 
หมูโลหิต…. 

เลขประจําตวัประชาชนของผูถือบัตร 
……………………………………… 
ชื่อ…………………………………… 
ตําแหนง…………………………… 

 
 

ตําแหนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผูออกบัตร 

 
 



ตัวอยางรปูถายตดิบัตร 
ลูกจางประจําชุดปกติขาว 

 

  
 
ลูกจางประจําที่ดํารงตําแหนงในหมวดตอไปน้ี 

- หมวดกึ่งฝมือ 
      .    ไดรับคาจางต้ังแตขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน  ระดับปฏิบัติงาน  (4,870) 
          ถึงขั้นสูงของตําแหนง  ตดิอินทรธนูแข็ง มีลายดอกประจํายามและใบเทศ 1 ชอ  

- ลักษณะงานเหมือนขาราชการ หมวดฝมือและหมวดทีสู่งกวาหมวดฝมือ 
.    ไดรับคาจางต้ังแตขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน ระดับปฏิบัติงาน (4,870) 

แตไมสูงกวาอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของขาราชการพลเรือน ระดับ ปฏิบัติการ (8,340) 
ตดิอินทรธนแูข็ง  มีลายดอกประจํายามและใบเทศ 1 ชอ 

.    ไดรับคาจางต้ังแตขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน ระดับปฏิบัติการ (8,340) 
     แตไมสูงกวา อัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของขาราชการพลเรือน ระดับชํานาญการ (15,050) 
     ติดอินทรธนแูข็ง  มีลายดอกประจํายามและใบเทศ 2 ชอ 
.    ไดรับคาจางต้ังแตขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน ระดับชํานาญการ (15,050) 
     ขึ้นไป  ตดิอินทรธนแูข็ง  มีลายดอกประจํายามและใบเทศ 3 ชอ 

 

ลูกจางประจําชุดเครื่องแบบปฏิบตัิงาน 
 

  
หมวดฝมือ 
.   ไดรบัคาจาง 4,870 บาท  แตไมเกนิ 8,340 บาท  ตดิเครื่องหมายที่อินทรธนูได 1 ขดี 
.   ไดรบัคาจาง 8,340 บาท  แตไมเกนิ 15,050 บาท  ตดิเครื่องหมายที่อินทรธนูได 2 ขดี 
.   ไดรบัคาจางตั้งแต  15,050 บาท ขึ้นไป  ตดิเครื่องหมายที่อินทรธนูได 3 ขดี 



ลูกจ างประจําชุดปกติขาว 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

ลูกจ างประจําชุดเคร่ืองแบบปฏิบัติงาน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง 5 ตุลาคม 2554 




