
          ค ำขอมีบตัรประจ ำตัวหรือขอบัตรประจ ำตวัใหม่ 
  ตำมพระรำชบัญญัตบิัตรประจ ำตวัเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2542  

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

เขียนท่ี .................................................... 
วนัท่ี ........  เดือน ................................. พ.ศ. ............. 

ขา้พเจา้ช่ือ................................................  ช่ือสกุล ………………………………… 

เกิดวนัท่ี  …….......  เดือน ............…….….......  พ.ศ. .................   อาย ุ............. ปี   สัญชาติ....…........ หมู่โลหิต.........  
มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นเลขท่ี ........ หมู่ท่ี ..... ตรอก/ซอย ...................ถนน ......................  ต าบล/แขวง...................  
อ าเภอ/เขต .......................  จงัหวดั .......................... รหสัไปรษณีย ์............…………...   โทรศพัท ์........................ 
เลขประจ าตวัประชาชนของผูย้ืน่ค  าขอ         -      -   -   - 
ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อได.้......................................................................……………………………………………. 
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐประเภท     ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      ลูกจ้ำงประจ ำ        พนักงำนรำชกำร     บ ำเหน็จบ ำนำญ   

กลุ่มงาน/โรงเรียน ………………….............................   อ าเภอ ......................................  จงัหวดันครศรีธรรมราช/พทัลุง 
สงักดั  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ    ต าแหน่ง……………………..............................………..  อนัดบั/ระดบั........……........................…. 
มีความประสงคข์อมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐยืน่ต่อผูอ้ านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช

  กรณ ี          1. ขอมีบตัรคร้ังแรก(บรรจุใหม่/บตัรขา้ราชการบ านาญ)
2. ขอมีบตัรใหม่  เน่ืองจาก             บตัรหมดอาย ุ           บตัรหายหรือถูกท าลาย
หมายเลขบตัรเดิม ………………………………………….………(ถา้ทราบ)

3. ขอเปล่ียนบตัรเน่ืองจาก  เปล่ียนต าแหน่ง/ยา้ยสถานท่ีท างาน 
เปล่ียนช่ือตวั                เปล่ียนช่ือสกุล               เปล่ียนช่ือตวัและช่ือสกุล        
ช ารุด            อ่ืน ๆ ……………………………………………………………..  

 ไดแ้นบรูปถ่าย 2 ใบมาพร้อมกบัค าขอน้ีแลว้และ              หลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี)……………………… 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงช่ือ) ……………………………………………ผูย้ืน่ค  าขอ 
(…………………………………………….) 

****กรุณำกรอกข้อควำมให้ครบ  สมบูรณ์ ทุกช่อง******* 
เอกสำรประกอบ  กรณบีัตรหมดอำยุ/เปลีย่นต ำแหน่ง,ย้ำยทีท่ ำงำน/เปลี่ยนช่ือตัวช่ือสกุล  
 (1) รูปถ่ำย  1 นิว้ ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป  (2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/บัตรประชำชน  1 ฉบับ /  (3) บัตรเดิม   
กรณบีัตรหำย  (1)ใบแจ้งควำมบัตรหำย (2) ใบรับรองหมู่โลหิต  (3) รูปถ่ำย  2  รูป   (4)ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/บตัรประชำชน  1 ฉบบั    
บัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1) รูปถ่ำย ทีม่เีคร่ืองหมำย อกัษร นก ตดิทีค่อเส้ือด้ำนหน้ำข้ำงขวำ  2 รูป (2) บัตรเดมิ /(3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี          
เลขท่ี ……………………………….. 
รหสับตัร …………………….……. 
วนัออกบตัร ………………………… 
วนัหมดอาย ุ………………………… 

รูปถ่าย 
ถ่ายไม่เกิน 6 

เดือน 
ขนาด 2.5X3 ซ.ม. 

 ***รูปถาย ถายไมเกินหกเดือน กอนวันยื่นค าขอมีบัตร จ านวน 2 รูป ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร ( ขนาด 1 นิ้ว) ครึ่งตัว หนาตรง
  ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีเขม รวบผมใหเรียบรอย ไมสวมเครื่องประดับ 



เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กรณีบัตรหมดอายุ/เปลี่ยนต าแหน่ง,ย้ายทีท่ างาน/เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล 

(1) แบบค าขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง 
(2) รูปถ่าย  1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป  
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน  1 ฉบับ   
(4) บัตรเดิม   
(5) กรณเีปลีย่นบัตร เนือ่งจากเปลีย่นชื่อ เปลีย่นสกุล ค าน าหนา้นามให้แนบเอกสารแสดงการเปลีย่นแปลง 
(6) กรณีเปลีย่น วิทยฐานะหรือต าแหน่ง  ย้ายทีท่ างาน  ให้แนบค าสั่งด้วย 

กรณีบัตรหาย 

(1) แบบค าขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง 
(2) ใบแจ้งความบัตรหาย  
(3) ใบรับรองหมู่โลหิต   
(4) รูปถ่าย  2  รูป    
(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน  อย่างละ 1 ฉบับ   

กรณีท าบัตรใหม่(บรรจุใหม่) 

(1) แบบค าขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง 
(2) รูปถ่าย  1 น้ิว ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป  
(3) ค าสั่งบรรจ ุ
(4) ใบแสดงกรุ๊ปเลือด 

บัตรข้าราชการบ านาญ 

(1) แบบค าขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง 
(2) รูปถ่าย ทีม่ีเครื่องหมาย อักษร นก ติดที่คอเสื้อด้านหน้าขา้งขวา  2 รูป 
(3) บัตรเดิม  
(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน 




