
ทางเลือก (กรอกเฉพาะข้อมูลด้านล่างที่คุณต้องการให้ปรากฏอยู่บนบัตรให้ครบถ้วน) 

ทหารผ่านศึก 

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน 

การบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ 

ภาษา

การรับรอง 

ข้อมูลผู้สมัคร 

ส�าหรับเจ้า
หน้าที ่
ใช้เท่านั้น

วันที:่ 

ประเภทของการสมัคร – เลือกหนึ่งประเภท 

N Y

ด ว ว ป ป ป ป

การสมัคร IDNYC 

เขตปกครอง ( เลือกเพียงค�ำตอบเดียว): 

รหัสไปรษณีย์: 

9. โทรศัพท์: 

5. เพศ: 

10. อีเมล: ________________________________________________

7. สีตา: 

6. วันเกิด: 

8. ส่วนสูง: 

บ้ำนเลขที ่ถนน

รัฐ: 

บรองซ์  บรุกลิน ควีนส์ เกำะสแตเทน 

- - 

/ 

อะพำร์ตเมนต์ # / ชัน้ / ห้องชดุ / หน่วย / ห้อง

การสมัครใหม่อีกครั้ง (เคยสมัครแต่ไม่เคยได้รับบัตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

แมนฮัตตัน 

ฟุต นิ้ว 

 ไม่ก�ำหนด 

เฮเซล ด�ำ ฟ้ำ  เขียว เทำ หลำกสี

ท�ำเครื่องหมำยกล่องนี้หำกคุณเป็นทหำรผ่ำนศึกที่ประจ�ำกำรในกองทัพสหรัฐอเมริกำทุกเหล่ำทัพ กองก�ำลังพิทักษ์มำตุภูมิ หรือเป็นทหำรกองหนุนและมีควำมประสงค์ให้พิมพ์
ค�ำว่ำ “ทหำรผ่ำนศึก” บนหน้ำบัตรดังกล่ำว

11. การรับรอง: ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำ ข้ำพเจ้ำอำศัยอยู่ในนครนิวยอร์ก ข้ำพเจ้ำมีอำยุอย่ำงน้อย 14 ป ีและเอกสำรที่ส่งทั้งหมดและข้อควำมที่กรอกในใบสมัครนี้เป็นควำมจริงทุก
ประกำร ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เมื่อข้ำพเจ้ำลงลำยมือชื่อในใบสมัครนี ้จะถือว่ำ ข้ำพเจ้ำตกลงให้นิวยอร์กท�ำกำรสืบสวนเพื่อพิสูจน์หรือยืนยันข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำได้ส่งมำให้ก่อนแล้ว 

14. ระบุบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉินไว้บนบัตร:

ชื่อ

การอนุมัติการสมัครบัตร IDNYC จะขึ้นอยู่กับว่า เอกสารที่ยื่นมานั้นมีข้อมูลเพียงพอและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

- - โทรศัพท์: 

ลำยมือชื่อแสดงควำมยินยอมของผู้บริจำคอวัยวะ: _____________________________________________________

13. การลงทะเบยีนบริจาคอวยัวะ: หำกต้องกำรลงทะเบียนบรจิำคอวยัวะของกรมสำธำรณสขุของรัฐนิวยอร์ก (NYS Department of Health - NYS DOH) ให้ท�ำเคร่ืองหมำยใน
ช่อง “ใช่” และลงลำยมอืชือ่ของคุณ คุณรบัรองว่ำคุณมอีำยุ 16 ปีข้ึนไป และยินยอมท่ีจะบรจิำคอวยัวะและเน้ือเย่ือท้ังหมดของคุณเพ่ือกำรปลูกถ่ำยและกำรวจิยั อนุญำตให้นครนิวยอร์กโอน
ชือ่และข้อมลูท่ีระบุตัวตนของคุณส�ำหรับกำรลงทะเบียนไปยัง NYS DOH และอนุญำตให้ NYS DOH ยอมให้องค์กรต่ำงๆ ท่ีเป็นผู้บริจำคอวยัวะซึง่รฐับำลกลำงก�ำหนด และศูนย์เน้ือเย่ือ
และศูนย์ดวงตำ และโรงพยำบำลท่ีได้รบัใบอนุญำตจำก NYS ให้มสีทิธิเ์ข้ำถงึข้อมลูน้ีได้เมือ่คุณเสยีชวีติ จะมจีะมกีำรพิมพ์ค�ำว่ำ “ผู้บริจำคอวยัวะ” (Organ Donor) บนหน้ำบัตร IDNYC 
ของคณุ หำกต้องกำรให้บัตรใช้งำนได้ บัตร IDNYC ของคณุจะต้องมท่ีีอยู่ คุณจะได้รับจดหมำยยืนยันและข้อมลูเพ่ิมเติมจำก NYS DOH ซึง่จะให้โอกำสในกำรจ�ำกดักำรบริจำคของคุณ
โปรดทราบ: บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองอำจเพิกถอนควำมยินยอมในกำรบริจำคอวัยวะของผู้ที่มีอำยุ 16-17 ปีได้ในช่วงที่ผู้บริจำคเสียชีวิต
ข้าพเจ้ามีอาย ุ16 ปีขึ้นไปและมีความประสงค์ที่จะเพิ่มชื่อในการทะเบียนบริจาคอวัยวะ:  

12. ภาษาที่ถนัด (รวมถึง ASL (ภำษำมือ)): __________________________________________________________________________

การสมัครครั้งแรก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตร (ต้องน�ำบัตร IDNYC เก่ำมำยังศูนย์กำรลงทะเบียนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู)่

บัตรสูญหาย / โดนขโมย / เสียหาย  (กำรท�ำบตัรใหม่ทดแทนบัตรท่ีสญูหำย โดนขโมย หรอืเสยีหำย จะท�ำได้ท่ีฝ่ำย IDNYC ของศูนย์กำรลงทะเบยีนทำงกำรเงนิ
เท่ำน้ัน มค่ีำธรรมเนียม 10 ดอลลำร์สหรฐั เว้นแต่ผู้สมัครลงลำยมอืชือ่ในกำรขอยกเว้นค่ำธรรมเนียมส�ำหรบัผู้ท่ีขำดแคลน)

ลำยมือชื่อของผู้สมัคร 

/ หญิง ชำย

ด ด ว ว ป ป ป ป/ / 

ชื่อแรกที่เขียนด้วยตัวบรรจง: 

ด ด ว ว ป ป ป ป/ / 

1. ชื่อ: 

2. นามสกุล: 

3. ชื่ออื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้: _____________________________________________________________________________________

4. ที่อยู่: 

เมือง: 

นำมสกุล

สีน�้ำตำล

ด

Thai

ในควำมดูแลของ: 
ชื่อขององค์กรที่ให้ควำมดูแล 

ละเว้นที่อยู ่

IDNYC-1 (T) Rev. 2/17



ผู้สมัครที่มีความพิการซึ่งไม่มีเอกสารประจ�าตัวที่มีรูปถ่ายหรือหลักฐานพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อาศัย 

ผู้สมคัรท่ีมคีวำมพิกำร ไม่ว่ำจะมอีำยุเท่ำใดกต็ำม ท่ีไม่มเีอกสำรประจ�ำตวัท่ีมีรูปถ่ำยหรือหลักฐำนท่ีอยู่สำมำรถสมคัรได้ หำกมผู้ีดแูลท่ีสำมำรถแสดงหลักฐำนควำมสมัพันธ์ท่ีมี
ต่อผู้สมคัรร่วมมำด้วย ผู้ดแูลท่ีมคุีณสมบัตเิหมำะสมส�ำหรบัผู้สมคัรทกุช่วงอำยุประกอบด้วย: เป็นลกูจ้างทีไ่ด้รับอนุญาตจำกส�ำนักงำนรัฐนิวยอร์กเพ่ือผู้ท่ีมภีำวะบกพร่องทำง
พัฒนำกำร (Office for People with Developmental Disabilities - OPWDD) กรมสำธำรณสขุของ NYS (NYS Department of Health - NYS DOH) 
ส�ำนักงำนสขุภำพจติของรฐันิวยอร์ก (New York State Office of Mental Health - NYS OMH) กรมสขุภำพกำยและสขุภำพจติของ NYC (NYC Department 
of Health and Mental Hygiene - NYC DOHMH) ACS หน่วยงำนครอบครัวอุปถมัภ์ของ ACS ท่ีก�ำหนดไว้ หรือผู้ให้บริกำร OPWDD, NYS DOH หรอื NYC 
DOHMH รวมถงึลกูจ้างของสถานสงเคราะห์ท่ีด�ำเนินกำร ได้รับกำรรับรอง หรือได้รับเงนิทุนสนับสนุนจำก OPWDD, NYS OMH, NYS DOH หรอื NYC DOHMH 
ผู้ทีอ่าศยัร่วมกับผู้สมัคร ซึง่ OPWDD ได้พิจำรณำแล้วว่ำ เป็นผู้ท่ีมภีำวะบกพร่องทำงพัฒนำกำร หรือผู้รับเงนิประกันสงัคมแทนผู้สมัคร. 

บัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม 

การระบุว่าเป็นทหารผ่านศึก 

ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สมัครที่ไร้บ้านหรือเป็นผู้รอดชีวิตจากการทารุณกรรมในครอบครัว 

ผู้สมัครทุกคนที่สมัครพร้อมกับผู้ดูแล 

ผู้สมัครที่มีอาย ุ14-21 ปี ซึ่งไม่มีเอกสารประจ�าตัวที่มีรูปถ่ายหรือหลักฐานพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อาศัย 

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับอาย ุ

ความสอดคล้องของชื่อ 

คุณต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อจะสมัครบัตร IDNYC: 

นำยกเทศมนตรี  
Bill de Blasio 

1. เอกสำรอย่ำงน้อย 4 จุด ซึ่งรวมถึงเอกสำรพิสูจน์ตัวตนอย่ำงน้อย 3 จุดและเอกสำรพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อำศัยอย่ำงน้อย 1 จุด 

2. เอกสำรที่ส่งอย่ำงน้อย 1 ชนิดต้องมีรูปถ่ำย เว้นแต่ผู้สมัครจะมีผู้ดูแลมำด้วย 

3. เอกสำรที่ส่งอย่ำงน้อย 1 จุดต้องมีวันเกิด 

ไม่ขอรับเอกสำรที่หมดอำยุแล้ว เว้นแต่มีกำรระบุไว้อย่ำงจ�ำเพำะในคู่มือเอกสำรของ IDNYC 

รับเฉพำะเอกสำรฉบับจริงและฉบับส�ำเนำที่มีกำรรับรองส�ำเนำโดยหน่วยงำนที่ออกหนังสือเท่ำนั้น รับเฉพำะเอกสำรคู่ส�ำเนำที่มีกำรออกเอกสำรในรูปแบบกำร
เขียนแบบมีคู่ส�ำเนำตั้งแต่แรกเท่ำนั้น

อำยุต�่ำที่สุดที่จะสมัครท�ำบัตร IDNYC ได้คือ 14 ป ีผู้สมัครที่มีอำยุตั้งแต ่14 ปีขึ้นไปสำมำรถสมัครได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองตำมกฎหมำยหรือผู้ดูแล 

หำกคุณเป็นทหำรผ่ำนศึกของสหรัฐอเมริกำ คุณสำมำรถมีค�ำว่ำ “ทหำรผ่ำนศึก” พิมพ์อยู่บนหน้ำบัตร IDNYC ของคุณได้ หำกต้องกำรสมัคร คุณจ�ำเป็นต้องมีเอกสำร
ชนิดใดชนิดหนึ่งตำมที่ลงรำยกำรไว้ในส่วนหลักฐำนพิสูจน์สถำนภำพกำรเป็นทหำรผ่ำนศึกในคู่มือเอกสำรของ IDNYC โดยเป็นฉบับจริงหรือฉบับส�ำเนำที่มีกำรรับรอง
ส�ำเนำแล้วก็ได้ หำกคุณต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรขอหลักฐำนพิสูจน์บริกำรทำงทหำรของคุณ ส�ำนักกิจกำรด้ำนทหำรผ่ำนศึกของ NYC สำมำรถให้ควำมช่วย
เหลือแก่คุณได ้คุณสำมำรถขอรับควำมช่วยเหลือดังกล่ำวทำงออนไลน์ได้ที่ www.nyc.gov/veterans หรือโดยกำรโทรศัพท์มำที ่311

กำรสมัครบัตรใหม่ทดแทนบัตรที่สูญหำย โดนขโมย หรือเสียหำย มีค่ำธรรมเนียม 10 ดอลลำร์สหรัฐ เว้นแต่ผู้สมัครลงลำยมือชื่อในกำรขอยกเว้นส�ำหรับผู้ที่ขำดแคลน 
บัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมจะท�ำได้ที่ฝ่ำย IDNYC ของศูนย์กำรลงทะเบียนทำงกำรเงินเท่ำนั้น 

ผู้สมคัรท่ีมอีำยุ 14-21 ปี ซึง่ไม่มเีอกสำรประจ�ำตวัท่ีมรูีปถ่ำยหรอืหลักฐำนพิสจูน์ถิน่ทีอ่ยู่อำศัยสำมำรถสมคัรได้ หำกมผู้ีดแูลท่ีสำมำรถแสดงหลักฐำนควำมสมัพันธ์ท่ีมต่ีอ
ผู้สมคัรร่วมมำด้วย ผู้ดแูลท่ีมคุีณสมบัตเิหมำะสมคือ บิดำมำรดำผู้ให้ก�ำเนิด บิดำมำรดำบญุธรรม บิดำมำรดำเล้ียง ผู้ปกครองตำมกฎหมำย ผู้ดแูลตำมกฎหมำย ผู้ปกครอง
อุปถมัภ์ ลูกจ้ำงท่ีได้รบัอนุญำตของหน่วยงำนบรหิำรนครนิวยอร์กส�ำหรบักำรบรกิำรเดก็ (Administration for Children’s Services - ACS) หรอืหน่วยงำน
ครอบครวัอุปถมัภ์ของ ACS หรอืผู้ใหญ่ท่ีเป็นผู้อุปถมัภ์ผู้เยำว์ท่ีแต่งตัง้โดยกระทรวงสขุภำพและบรกิำรประชำชนของสหรัฐอเมรกิำ ส�ำนักงำนผู้ล้ีภยัเพ่ือกำรต้ังถิน่ฐำนใหม่ 

ผู้สมัครบัตร IDNYC ทุกคน ยกเว้นผู้ที่ไม่มีที่อยู่บ้ำนและผู้รอดชีวิตจำกกำรทำรุณกรรมในครอบครัวจ�ำเป็นต้องแจ้งที่อยู่บ้ำนของตน ผู้สมัครที่อำศัยอยู่ในสถำนพักพิง
ส�ำหรับผู้ไร้บ้ำนสำมำรถจัดเตรียมจดหมำยโดยใช้ที่อยู่ของสถำนพักพิง โดยระบุว่ำ พวกเขำได้อำศัยอยู่ที่นั่นมำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 15 วัน และว่ำ สถำนพักพิงอนุญำต
ให้ผู้อำศัยยังคงอำศัยอยู่ในสถำนที่ดังกล่ำวเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วัน ผู้สมัครที่ไม่มีที่อยู่บ้ำนหรือเป็นผู้รอดชีวิตจำกกำรทำรุณกรรมในครอบครัวจ�ำเป็นต้องพิสูจน์ถิ่น
ที่อยู่อำศัยภำยในนครนิวยอร์ก แต่อำจก�ำหนดให้ที่อยู่ขององค์กรไม่แสวงผลก�ำไรหรือสถำบันศำสนำซึ่งจะปรำกฏอยู่บนบัตรเป็นที่อยู่ของผู้รับผิดชอบดูแล ผู้สมัครได้ 
บัตร IDNYC ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงที่อยู ่หรือแสดงให้เห็นถึงที่อยู่ของผู้รับผิดชอบดูแลอำจไม่ได้รับกำรยอมรับในบำงสถำนกำรณ์ 
ไม่อนุญำตให้ใช้ตู้ ป.ณ. เว้นแต่ผู้สมัครแสดงหลักฐำนพิสูจน์ให้เห็นว่ำ เขำหรือเธอเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมกำรเก็บที่อยู่ไว้เป็นควำมลับของรัฐนิวยอร์ก หรืออำศัยอยู่
ในสถำนพักพิง NYC ส�ำหรับผู้รอดชีวิตจำกกำรทำรุณกรรมในครอบครัว 

ชื่อที่ปรำกฏบนเอกสำรทุกฉบับจะต้องตรงกับเอกสำรอื่นๆ ชื่อที่ปรำกฏบนแบบฟอร์มกำรสมัครของ IDNYC ของคุณจะต้องตรงกับที่แสดงอยู่บนเอกสำรพิสูจน์ตัวตนที่
มีมูลค่ำสูงที่สุดของคุณ (เช่น หนังสือเดินทำง ใบอนุญำตขับขี ่สูติบัตร หมำยเลขประจ�ำตัวสถำนกงสุลของคุณ เป็นต้น) เว้นแต่คุณยังได้แสดงค�ำสั่งศำลที่อนุญำตให้
เปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส หรือเอกสำรอื่นที่รัฐบำลเป็นผู้รับรองซึ่งท�ำให้กำรเปลี่ยนชื่อนั้นถูกต้องตำมกฎหมำย ในกรณีที่ผู้สมัครแสดงเอกสำรพิสูจน์ตัวตนสองชนิด ซึ่ง
เทียบเท่ำกับจ�ำนวนจุดเอกสำร ใบสมัครบัตร IDNYC ต้องแสดงชื่อที่ระบุอยู่บนเอกสำรที่มีรูปถ่ำยดังกล่ำว 

ผู้สมัครที่สมัครพร้อมกับผู้ดูแลต้องจัดเตรียมเอกสำรพิสูจน์ตัวตนอย่ำงน้อย 2 จุดที่มีกำรระบุวันเกิด อีกทั้ง ผู้สมัครและผู้ดูแลยังต้องจัดเตรียมหลักฐำนพิสูจน์ควำม
สัมพันธ์กับผู้ดูแลตำมที่ลงรำยกำรไว้ในส่วนผู้ดูแลของคู่มือเอกสำรของ IDNYC ผู้ดูแลต้องจัดเตรียมเอกสำรพิสูจน์ตัวตนของตนเองอย่ำงน้อย 3 จุด รวมถึงเอกสำร
ประจ�ำตัวที่มีรูปถ่ำย หำกผู้สมัครไม่สำมำรถจัดเตรียมเอกสำรพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อำศัยได้ ผู้ดูแลสำมำรถจัดท�ำหลักฐำนพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อำศัยของตนเอง โดยใช้เอกสำรพิสูจน์
ถิ่นที่อยู่อำศัยหนึ่งชนิดที่มีกำรลงรำยกำรไว้ในคู่มือเอกสำรของ IDNYC และรับรองว่ำ ผู้สมัครอำศัยอยู่กับผู้ดูแล

ขั้นตอนวิธีการสมัครบัตร IDNYC 


