
แนวทางการจัดท าบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ 
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 21/1 ข้อ 21/2 และแนบท้ายระเบียบฯ 

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

1. หลักฐานประกอบค าขอมีบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. 
 - แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. (เอกสารแนบ 1) 
 - รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

2. คุณสมบัติของกระดาษพิมพ์บัตร 
 - กระดาษอาร์ตสีขาว หนาไม่น้อยกว่า 180 แกรม 
 - พิมพ์ตัวอักษรด้วยหมึกสีด าและรูปภาพด้วยหมึกสี   
 - ขนาดบัตรประจ าตัว ตามแนบท้ายระเบียบฯ (เอกสารแนบ 2) 
 - เคลือบบัตรด้วยแผ่นพลาสติกใสแข็ง 

3. การลงนาม 
- ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ลงนามบนบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 

ระดับประเทศ และคณะกรรมการ เครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ  
 - ให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 เป็นผู้ลงนามบนบัตรประจ าตัว
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 
 - ให้เกษตรจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนามบนบัตรประจ าตัวคณะกรรมการเครือข่าย 
ศพก. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
 - ให้เกษตรอ าเภอ และหัวหน้าส านักงานเกษตรพ้ืนที่ 1 - 4 เป็นผู้ลงนามบนบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ 
ศพก. ระดับอ าเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

4. ทะเบียนคุมการออกบัตร  
แบบฟอร์มทะเบียนคุมการออกบัตร (เอกสารแนบ 3) และหลักฐานประกอบค าขอมีบัตรประจ าตัว 

คณะกรรมการ ศพก. เก็บไว้ที่หน่วยงานผู้ออกบัตร 

5. วันหมดอายุบัตร 
 ให้บัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง   

ตัวอย่าง คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เมื่อมายื่นค าขอมี
บัตรฯ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดังนั้น วันบัตรหมดอายุ 17 ตุลาคม 2565 
 
 
 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมฯ)  
กรมส่งเสรมิการเกษตร  

โทร. 02-5793835 อีเมล์ : agritech80@hotmail.com 
 

 

mailto:agritech80@hotmail.com


 
ค าขอมีบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. หรือขอบัตรประจ าตัวใหม่ 

 
 
 
 

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

 
 ข้าพเจ้าชื่อ............................................................................. ชื่อสกุล................................................ ........... 
เกิดวันที่.............. เดือน................................ พ.ศ. .............. อายุ..............ปี สัญชาติ........ ........... หมู่โลหิต.............. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  -  -  -  -  
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ........................................................................................... ....................................... 
................................................................................................................................... ................................................. 
................................................................................. .....................โทรศัพท์................................................................  

 ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็น 
  คณะกรรมการ ศพก. อ าเภอ...................................../ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
                ต าแหน่ง................................................................................ 
  คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. จังหวัด.................................../กรุงเทพมหานคร/ประเทศ 
                ต าแหน่ง................................................................ ................. 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ต าแหน่ง.......................................................... 

มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. ต่อนายทะเบียน (เกษตรอ าเภอ/หัวหน้าส านักงานเกษตร
พ้ืนที่ 1 - 4/เกษตรจังหวัด/เกษตรกรุงเทพมหานคร/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6  
/อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร) 

กรณี   1. ขอมีบัตรครั้งแรก 

   2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก   บัตรหมดอายุ   บตัรหายหรือถูกท าลาย 

                     หมายเลขของบัตรเดิม.......................................................(ถ้าทราบ) 

   3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก 

   เปลี่ยนชื่อตัว   เปลี่ยนชื่อสกุล  เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล 

   ช ารุด   อ่ืนๆ ........................................................................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและได้แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน 2 รูป และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขอมีบัตร 
                               (.............................................................) 

เอกสารแนบ 1 

 
รูปถ่าย 1 น้ิว 



 
รูปแบบบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 

และบัตรประจ าตัวคณะกรรมการประเภทต่างๆ 
……………………………………………….. 

 
1. รูปแบบบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 

 
                           ด้านหน้า                                                               ด้านหลัง         

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.)            (ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำ 
คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้                     

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)     
ระดับประเทศ 

(...............................................) 
ผู้ออกบัตร 

  

 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดอืน 

ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย)......................................... 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ)................................... 

ที่ปรึกษำ 
เลขประจ ำตัวประชำชน....................................  

ข้อควรปฏิบัติ 

1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต         
    ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น 
2. ให้ติดบัตรทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี 
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำท่ีให้ส่งคืน           
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน          
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

เลขที่บัตร ........../........... 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันออกบัตร........................................... 
บัตรหมดอำยุ........................................  

เอกสารแนบ 2 



2. รูปแบบบัตรประจ าตัวคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต          
และระดับประเทศ 

 
                           ด้านหน้า                                                               ด้านหลัง         

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.)            (ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัว 
คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้                     

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)     
จังหวัด....../กรุงเทพมหำนคร/ระดับเขต/ระดบัประเทศ 

(...............................................) 
ผู้ออกบัตร 

  

 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดือน 

ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย)......................................... 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ)................................... 

(ต ำแหน่ง) ..................................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน....................................  

ข้อควรปฏิบัติ 

1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต         
    ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น 
2. ให้ติดบัตรทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี 
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำท่ีให้ส่งคืน           
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน          
    ..................(ระบหุนว่ยงำนผู้ออกบัตร) 

เลขที่บัตร ........../........... 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันออกบัตร........................................... 
บัตรหมดอำยุ........................................  



3. รูปแบบบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

                           ด้านหน้า                                                               ด้านหลัง         
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.)            (ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัว 
คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้                      

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)     
อ ำเภอ.......จังหวัด....../เขตพ้ืนที่.....(.........) กรุงเทพมหำนคร  

(...............................................) 
ผู้ออกบัตร 

  

 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดือน 

ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย)......................................... 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ)................................... 

(ต ำแหน่ง) ................................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน....................................  

ข้อควรปฏิบัติ 

1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต         
    ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น 
2. ให้ติดบัตรทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี 
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำท่ีให้ส่งคืน           
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน          
    ..................(ระบหุนว่ยงำนผู้ออกบัตร) 

เลขที่บัตร ........../........... 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันออกบัตร........................................... 
บัตรหมดอำยุ........................................  



ทะเบียนคุมการออกบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
/คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ/คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ และระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 21/1 ข้อ 21/2 และแนบท้ายระเบียบฯ 

หน่วยงาน.................................................................... 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
หมายเลขบัตร 

ประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง เลขที่บัตร  วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

เอกสารแนบ 3 


