สําหรับเจ้าหน้าที

คําขอมีบัตรประจําตัวหรือขอบัตรประจําตัวใหม่
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าทีข องรั ฐ พ.ศ. 2542

บ.จ.1

เลขที ………………………………..
รหัสบัตร …………………….…….
วันออกบัตร …………………………
วันหมดอายุ …………………………

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

เขียนที ....................................................
วันที ........ เดือน ................................. พ.ศ. .............

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

ข้าพเจ้าชือ................................................ ชือสกุล …………………………………
เกิดวันที ……....... เดือน ............…….…....... พ.ศ. ................. อายุ ............. ปี สัญชาติ....…........ หมู่โลหิ ต.........
มีชืออยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที ........ หมู่ที ..... ตรอก/ซอย ...................ถนน ...................... ตําบล/แขวง...................
อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด .......................... รหัสไปรษณี ย ์ ............…………... โทรศัพท์ ........................
เลขประจําตัวประชาชนของผูย้ นื คําขอ ทีอยูป่ ั จจุบนั ทีสามารถติดต่อได้.......................................................................…………………………………………….
เจ้ าหน้ าทีข องรัฐประเภท

ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้ างประจํา

พนักงานราชการ

บําเหน็จบํานาญ

กลุ่มงาน/โรงเรี ยน …………………………….................. อําเภอ ........................................... จังหวัดชลบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื4นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั4นพื4นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
ตําแหน่ง……………………...................................……….. อันดับ/ระดับ........……........................….
มีความประสงค์ขอมีบตั รประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ ยืน ต่อ เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั4นพื4นฐาน
กรณี
1. ขอมีบตั รครั4งแรก (บรรจุใหม่/บัตรข้าราชการบํานาญ)
2. ขอมีบตั รใหม่ เนื องจาก
บัตรหมดอายุ
บัตรหายหรื อถูกทําลาย
หมายเลขบัตรเดิม ………………………………………….………(ถ้าทราบ)
3. ขอเปลียนบัตรเนื องจาก
เปลียนตําแหน่ง/เลือนระดับ/ย้ายสถานทีทาํ งาน
เปลียนชือตัว
เปลียนชื อสกุล
เปลียนชือตัวและชือสกุล
ชํารุ ด
อืน ๆ ……………………………………………………………..
ได้แนบรู ปถ่าย 2 ใบมาพร้อมกับคําขอนี4 แล้วและ
หลักฐานอืน ๆ (ถ้ามี)………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชือ) ……………………………………………ผูย้ นื คําขอ
(…………………………………………….)
เอกสารประกอบ (1) รู ปถ่ าย 1 นิว5 ไม่ เกิน 6 เดือน 2 แผ่ น (2) สํ าเนาทะเบียนบ้ าน/บัตรประชาชน 1 ฉบับ (3) บัตรเดิม
(กรณีบัตรหมดอายุ/เปลียนตําแหน่ ง,ย้ ายทีท าํ งาน/เปลืยนชื อตัวชื อสกุล
กรณีบัตรหาย (1)ใบแจ้ งความบัตรหาย (2) ใบรับรองหมู่โลหิต (3) รู ปถ่ าย 2 แผ่น (4)สําเนาทะเบียนบ้ าน/บัตรประชาชน 1 ฉบับ
บัตรข้ าราชการบํานาญ (1) รู ปถ่ าย ทีม ีเครืองหมาย อักษร นก ติดทีค อเสื5อด้ านหน้ าข้ างขวา 2 แผ่ น (2) บัตรเดิม (3) สํ าเนา
ทะเบียนบ้ าน ครู บรรจุใหม่ ให้ แนบสํ าเนาใบรับรองหมู่โลหิต สํ าหรับขอมีบัตรครั5 งแรก

คําแนะนําประกอบคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าทีของรัฐ
.............................................
1. กรอกคําขอมีบตั รให้ถูกต้องสมบูรณ์
2. แนบรู ปถ่ายสี หรื อขาวดํา ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. หน้าตรงไม่สวมหมวกหรื อแว่นตาดํา
ถ่ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ก่อนวันทียนื คําขอ โดยแต่งเครื องแบบปฏิบตั ิราชการ
เครื องแบบพิธีการเครื องแบบเจ้าหน้าทีของรัฐทีตน้ สังกัด
(กรณี แต่งเครื องแบบ ใส่ เครื องหมาย ยศ ชั4น ให้ถูกต้องตามระเบียบ) จํานวน 2 รู ป
3. ข้าราชการนอกประจําการ ให้ใช้เครื องแบบเหมือนข้าราชการประจําการ เว้นแต่ เครื องหมายสังกัด
ให้ติดทีปกคอเสื4 อด้านหน้าข้างซ้าย และ เครื องหมายอักษร นก ติดทีคอเสื4 อด้านหน้าข้ างขวา
4. การขอมีบตั รใหม่เนืองจากบัตรเก่าสู ญหาย ให้แนบใบแจ้งความไว้เป็ นหลักฐาน กรณี บตั รเก่าหมดอายุ
เลือนระดับ เปลียนตําแหน่ง และย้าย ให้ส่งบัตรเก่าคืน พร้อมคําขอมีบตั ร ฯ ใหม่ ด้วยทุกครั4ง
5. คําขอมีบตั รประจําตัวใช้ 1 ฉบับ โดยเก็บรักษาไว้ทีหน่วยงานต้นสังกัดทีออกบัตรและไม่ตอ้ งส่ งไปยัง
เขต/อําเภอ ในท้องทีทีมีชืออยูใ่ นทะเบียนบ้าน
6. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาหมู่โลหิต จํานวน 1 ฉบับ (กรณี ขอมีบตั รครั4งแรก สําหรับผูบ้ รรจุใหม่)

