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ค ำขอมีบัตรประจ ำตัว หรือขอบัตรประจ ำตัวใหม่ ตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 

          เขียนที่........................................................ 
     วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ.............................. 
 ข้าพเจ้าชื่อ.......................................................ชื่อสกุล....................................................................... 
เกิดวันที่................เดือน................................พ.ศ...............อายุ..........ปี สัญชาติ................หมู่โลหิต............... 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่...............ตรอก/ซอย..................ถนน......................ต าบล/แขวง........................ 
อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์.............................. 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................................................... 

เลขหมำยบัตรประชำชน  
 * ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า 
ระบุรายละเอียด การรับราช/การปฏิบัติงาน/สังกัด แผนก/งาน...........................................ฝ่าย/ส่วน...................................... 
โรงเรียน..........................................อ าเภอ....................................................สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต   ปัจจุบันรับราชการใน 
ต าแหน่ง............................ระดับ/อันดับ.........................วิทยฐานะ......................................................... 
 * ประเภท       พนักงานราชการ ระบุชื่อต าแหน่ง        ครูพี่เลี้ยง      ครูผู้สอน หรือ ชื่อต าแหน่ง อ่ืนๆ 
ต าแหน่ง...............................ระบุรายละเอียด การปฏิบัติงาน/สังกัดงาน............................ฝ่าย/ส่วน....................................... 
โรงเรียน.....................................อ าเภอ.......................................สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต   
 * ประเภท      ข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ ระบุปีท่ีเกษียณอายุราชการ พ.ศ. ...................................ระบุ ชื่อต าแหน่ง 
ณ ปีที่เกษียณ ต าแหน่ง..........................ระดับ/อันดับ.............................................วิทยฐานะ................................................. 
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต   
 มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 กรณี        1. ขอมีบัตรครั้งแรก 
        2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก          บัตรหมดอายุ         บัตรหายหรือถูกท าลาย 
   หมายเลขของบัตรเดิม....................................................................(ถ้าทราบ) 
         . ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจาก เปลี่ยนต าแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
       เปลี่ยนชื่อตัว                  เปลี่ยนชื่อสกุล         เปลี่ยนชื่อตัวและช่ือสกุล 
       ช ารุด                           อ่ืนๆ ..................................................... 
                 ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับค าขอนี้แล้ว และ     หลักฐานอ่ืนๆตามค าแนะน า 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
     ผู้รับรอง...........................................  (ลายมือชื่อ)...........................................ผู้ท าค าขอ 
              (..........................................)               (............................................) 
           ผอ.ร.ร. / ผอ.สพป. 
 หมายเหต ุให้ขดีฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย / ในช่อง        และหรือ     หน้าข้อความที่ ใช้ให้ลงค าน านามตามกฎหมายและระเบยีบ
ของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น และชื่อผู้ขอมบีัตร 

             

**ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ล ำดบับตัร..........................รหสับตัรอ้ำงอิงเพิ่มจำกใบปะหน้ำ 04168-................................. 

วนัออกบตัร........................................................................วนัหมดอำย.ุ........................................................ 

บ.จ.1 

ติดรูปถ่ำย 

1 น้ิว  

ไม่เกิน 6 เดือน 

         

         



ค าแนะน าขั้นตอนการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กรณี ขอมีบัตรใหม่เนื่องจากมีบตัรคร้ังแรก 
1. แบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัว 1 ฉบับ 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 1 ฉบับ 
3. รูปถ่ำยเครื่องแบบปกติขำวหรือเครื่องแบบสีกำกีแขนยำว ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป (รูปถ่ำยต้องไม่เกิน 6 เดือนและต้องเป็นกระดำษ 

ส ำหรับภำพถ่ำยโดยเฉพำะไม่รับกระดำษ Photo ที่พิมพ์จำกเครื่องปริ้น) 
4. ใบแสดงหมู่โลหิตของผู้ถือบตัรจำกโรงพยำบำล/คลินิกหรือส ำเนำบตัรประจ ำตัว ผู้บริจำคโลหิตหรือหลักฐำนทำงรำชกำรอื่นๆที่มีกำรระบุ 

หมู่โลหิต ไปประกอบกำรพิจำรณำด้วยและรับรองส ำเนำถูกต้อง 
5. ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งครผูู้ช่วยจำกโรงเรียนที่สังกัด (กรณีต ำแหน่งครูผูช่้วยบรรจุใหม่) 

กรณี ขอมีบัตรใหม่แทนบัตรเก่าที่ช ารุด หมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลง (รวมถึงการท าบัตรข้าราชการบ านาญ) 
1. แบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัว 1 ฉบับ 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 1 ฉบับ 
3. รูปถ่ำยเครื่องแบบปกติขำวหรือเครื่องแบบสีกำกีแขนยำว ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป 

(รูปถ่ำยต้องไมเ่กิน 6 เดือน) (กรณี ข้ำรำชกำรบ ำนำญรูปถำ่ยต้องเป็นไปตำมค ำแนะน ำเพิ่มเตมิด้ำนล่ำง) 
4. บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐใบเก่ำ แนบมำพร้อมด้วย (ไม่รับส ำเนำบัตร) 

กรณี ขอมีบัตรใหม่แทนบัตรเก่าที่สูญหาย 
1. แบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัว 1 ฉบับ 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 1 ฉบับ 
3. รูปถ่ำยเครื่องแบบปกติขำวหรือเครื่องแบบสีกำกีแขนยำว ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป 

(รูปถ่ำยต้องไมเ่กิน 6 เดือน) 
4. ใบแสดงหมู่โลหิตของผู้ถือบตัรจำกโรงพยำบำล/คลินิกหรือส ำเนำบตัรประจ ำตัว ผู้บริจำคโลหิตหรือหลักฐำนทำงรำชกำรอื่นๆที่มีกำรระบุ 

หมู่โลหิต ไปประกอบกำรพิจำรณำด้วยและรับรองส ำเนำถูกต้อง 
5. เอกสำรแจ้งควำมของสถำนีต ำรวจ (กรณีบัตรหำย) ส ำหรับโรงเรยีนยืน่ค ำขอมีบัตรผ่ำนผูบ้ังคับบัญชำตำม ล ำดับขั้น โดยกรอกแบบ 

ค ำขอมีบัตร จ ำนวน 2 ฉบับ ติดรปูถ่ำยในแบบค ำขอทั้ง 2 ฉบับ รูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว ส ำหรนับเก็บไว้เป็นหลักฐำนท่ีโรงเรียน 1 ฉบับ 
   และส่งให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 จ ำนวน 1 ฉบับ พร้อมรูปถ่ำยส ำหรบัน ำมำติดบตัร จ ำนวน 1 รูป 
 

**เพิ่มเติม**  ส าหรับพนักงานราชการ 
 *อำยุกำรใช้ของบัตรประจ ำตัวพนักงำนรำชกำร จะมีอำยุนับแต่วันท่ีออกบัตรประจ ำตัวจนถึงวันสิ้นสุดสัญญำจ้ำง ดังนั้นกำรขอมีบัตร
ประจ ำตัวพนักงำนรำชกำรในกรณตี่ำงๆ ผู้ขอมีบตัรในต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรจะต้องจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนตำมที่ได้แจ้งไว้ข้ำงต้นและต้องแนบ
ส ำเนำสัญญำจ้ำงในงบประมำณทีท่ ำกำรจ้ำง หรือหนังสือแต่งตั้งท่ีระบุก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงมำดว้ยในทุกกรณีของกำรขอมีบัตรประจ ำตัว. 
 **รูปถ่ำยที่ใช้ประกอบกำรขอมีบัตร ขนำด 1 น้ิว จ ำนวน 2 รูป กำรแต่งกำยต้องเป็นไปตำมระเบยีบที่ทำงหน่วยงำนรำชกำรได้ก ำหนดไว้
สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมเพื่อควำมถูกต้องได้ที่ http://www.surin3.go.th กลุ่มบริหำรงำนบุคคล – กลุ่มบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียน
ประวัต ิ

 ***เพิ่มเติม*** กรณี ข้าราชการนอกประจ าการ (ผู้รับบ าเหน็จบ านาญ) 
 *ข้ำรำชกำรนอกประจ ำกำร ให้ใช้เครื่องแบบเหมือนข้ำรำชกำรประจ ำกำร เว้นแต่เครื่องหมำยสังกัดใหต้ิดที่ปกคอเสื้อด้ำนหน้ำ ข้ำงซ้ำย 
และเครื่องหมำยอักษร นก ตดิที่ปกคอเสื้อด้ำนหน้ำ ข้ำงขวำ รูปถ่ำยที่ใช้ขนำด  1 น้ิว จ ำนวน 2 รูป 
 สำมำรถค้นหำข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่  http://www.surin3.go.th กลุ่มบริหำรงำนบุคคล – กลุ่มบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัต ิ
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