สาหรับเจ้าหน้าที่

คำขอมีบตั รประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
ตำมพระรำชบัญญัตบิ ัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

เลขที่ ………………………………..
รหัสบัตร …………………….…….
วันออกบัตร …………………………
วันหมดอายุ …………………………

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

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

รู ปถ่าย
ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน
ขนาด 2.5X3 ซ.ม.

ข้าพเจ้าชื่อ................................................ ชื่อสกุล …………………………………
เกิดวันที่ ……....... เดือน ............…….…....... พ.ศ. ................. อายุ ............. ปี สัญชาติ....…........ หมู่โลหิ ต.........
มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที่ ........ หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย ...................ถนน ...................... ตาบล/แขวง...................
อาเภอ/เขต ....................... จังหวัด .......................... รหัสไปรษณี ย ์ ............…………... โทรศัพท์ ........................
เลขประจาตัวประชาชนของผูย้ นื่ คาขอ
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้.......................................................................…………………………………………….
เจ้ ำหน้ ำทีข่ องรัฐประเภท

ข้ ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ลูกจ้ ำงประจำ

พนักงำนรำชกำร

บำเหน็จบำนำญ

กลุ่มงาน/โรงเรี ยน …………………............................. อาเภอ ...................................... จังหวัด....................................
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตาแหน่ง……………………..............................……….. อันดับ/ระดับ........……..........................
มีความประสงค์ขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยืน่ ต่อ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กรณี
1. ขอมีบตั รครั้งแรก(บรรจุใหม่/บัตรข้าราชการบานาญ)
2. ขอมีบตั รใหม่ เนื่ องจาก
บัตรหมดอายุ
บัตรหายหรื อถูกทาลาย
หมายเลขบัตรเดิม ………………………………………….………(ถ้าทราบ)
3. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่ องจาก
เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้ายสถานที่ทางาน
เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
ชารุ ด
อื่น ๆ ……………………………………………………………..
ได้แนบรู ปถ่าย 2 ใบมาพร้อมกับคาขอนี้ แล้วและ
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ) ……………………………………………ผูย้ นื่ คาขอ
(…………………………………………….)
****กรุณำกรอกข้ อควำมให้ ครบ สมบูรณ์ ทุกช่ อง****
เอกสำรประกอบ กรณีบัตรหมดอำยุ/เปลีย่ นตำแหน่ ง/เปลีย่ นสังกัดใหม่ /เปลีย่ นชื่อตัวชื่อสกุล
(1) รู ปถ่ ำยขนำด 2.5 x 3 ซม. ถ่ ำยไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ (2) สำเนำทะเบียนบ้ ำน/บัตรประชำชน 1 ฉบับ (3) บัตรเดิม
กรณีบัตรหำย (1) ใบแจ้ งควำมบัตรหำย (2) ใบรับรองหมู่โลหิต (3) รู ปถ่ ำยขนำด 2.5 x 3 ซม. ถ่ ำยไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
(4) สำเนำทะเบียนบ้ ำน/บัตรประชำชน 1 ฉบับ
บัตรข้ ำรำชกำรบำนำญ (1) รู ปถ่ ำย ทีม่ เี ครื่องหมำย อักษร นก ติดทีค่ อเสื้อด้ ำนหน้ ำข้ ำงขวำขนำด 2.5 x 3 ซม. จำนวน 2 ใบ (2) บัตรเดิม
(3) สำเนำทะเบียนบ้ ำน/บัตรประชำชน 1 ฉบับ
ครู บรรจุใหม่ (1) รู ปถ่ ำย ขนำด 2.5 x 3 ซม. 2 ใบ (2) สำเนำทะเบียนบ้ ำน/บัตรประชำชน 1 ฉบับ (3) ใบรับรองหมู่โลหิต

แนวปฏิบัติในการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กรณีบัตรหมดอายุ/เปลี่ยนตาแหน่ง/เปลี่ยนสังกัดใหม่/เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
(1) แบบคำขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง
(2) รูปถ่ำยขนำด 2.5 x 3 ซม. ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
(3) สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือ สำเนำบัตรประชำชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (บัตรเดิม)
(5) กรณีเปลีย่ นบัตร เนือ่ งจำกเปลีย่ นชื่อ เปลีย่ นสกุล คำนำหน้ำนำมให้แนบเอกสำรแสดงกำรเปลีย่ นแปลง
(6) กรณีเปลีย่ นวิทยฐำนะหรือตำแหน่ง, เปลี่ยนสังกัดใหม่ ให้แนบคำสั่งดังกล่ำวด้วย

กรณีบัตรหาย
(1) แบบคำขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง
(2) ใบแจ้งควำมบัตรหำย
(3) ใบแสดงหมู่โลหิต
(4) รูปถ่ำยขนำด 2.5 x 3 ซม. ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
(5) สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือ สำเนำบัตรประชำชน จำนวน 1 ฉบับ

กรณีทาบัตรใหม่(บรรจุใหม่)
(1) แบบคำขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง
(2) รูปถ่ำยขนำด 2.5 x 3 ซม. ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
(3) สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือ สำเนำบัตรประชำชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) คำสั่งบรรจุ
(5) ใบแสดงหมู่โลหิต

บัตรข้าราชการบานาญ
(1) แบบคำขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง
(2) รูปถ่ำย ทีม่ ีเครื่องหมำย อักษร นก ติดที่คอเสื้อด้ำนหน้ำข้ำงขวำ ขนำด 2.5 x 3 ซม.
ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
(3) บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (บัตรเดิม)
(4) สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือ สำเนำบัตรประชำชน จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องด้วย

