1
บ.จ.1
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
ตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2542
____________________

เขียนที่..................................................
วันที่................เดือน..................................พ.ศ…………..
ข้าพเจ้า ชื่อ *....................................................................................ชื่อสกุล…………………….…………….……………........….....
เกิดวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. ..................... อายุ................ปี สัญชาติ........................... หมูโ่ ลหิต.................
มีที่อยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่.................หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ตาบล/แขวง…….…...................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.....................................
เลขหมายประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้…………………………………………………………………………………………………………
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้าราชการผูร้ ับบาเหน็จบานาญ
ลูกจ้างประจา
อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………..
รับราชการ/ปฏิบตั ิงาน/เคยสังกัด แผนก/งาน.......................................................ฝ่าย/กลุ่มงาน/ส่วน.......................................................
กอง/สานักงาน...................................................... กรม.......................................................... กระทรวง...................................................
ตาแหน่ง.....................................................................................ระดับ.......................................................
มีความประสงค์ขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยื่นต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
กรณี

1. ขอมีบัตรครั้งแรก
2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก

บัตรหายหรือถูกทาลาย
บัตรหมดอายุ
หมายเลขของบัตรเดิม...........................................(ถ้าทราบ)
3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
เปลี่ยนตาแหน่ง/เลื่อนระดับ
เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
ชารุด
อื่น ๆ…………………………………
ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับคาขอนี้แล้ว และ
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................... ผู้ทาคาขอ
(..........................................................)

หมำยเหตุ

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก แล้วขีดเครื่องหมาย  ในช่อง  และหรือ  หน้าข้อความที่ใช้
2. * ให้ลงคานาหน้านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น
และชื่อผู้ขอมีบัตรประจาตัว

2
บ.จ.2

(ตัวอย่าง)
สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
(ด้ ำนหน้ ำ)
บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ข้ ำรำชกำรพลเรื อนสำมัญ
เลขที่
/ ๒๕๕๙
จังหวัดลำปำง
วันออกบัตร

พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ บัตรหมดอำยุ

พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

(ด้ ำนหลัง)
เลขประจำตัวประชำชนของผูถ้ ือบัตร
รูปถ่าย
2.5 X 3 ซม.

......................
ลำยมือชื่อ
หมู่โลหิ ต บี

หมำยเหตุ

1 - 2222 - 33333 - 44 - 5
ชื่อ
นำงสำวสมหวัง ขยันยิง่
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
โรงพยำบำลลำปำง

ผูอ้ อกบัตร

1. เลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตรและตัวเลขที่ระบุหรือปรากฏบนบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกแห่งให้พิมพ์ด้วยเลขไทย
2. คานาหน้าชื่อ หรือคานาหน้านาม ตาแหน่ง หรือสังกัด บนบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้คาเต็ม
เช่น น.ส. ให้พิมพ์เป็น นางสาว ตาแหน่ง จพง. ให้พิมพ์เป็น เจ้าพนักงาน หรือ สนง. ให้พิมพ์เป็น สานักงาน เป็นต้น
3. สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้รูปแบบการพิมพ์ เช่นเดียวกับบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐฉบับจริง

3
บ.จ.2

(ตัวอย่าง)
สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ ประเภทพนักงำนรำชกำร
(ด้ ำนหน้ ำ)
บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

พนักงำนรำชกำร
เลขที่
/ ๒๕๕๙
จังหวัดลำปำง
วันออกบัตร

พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ บัตรหมดอำยุ

พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

(ด้ ำนหลัง)
เลขประจำตัวประชำชนของผูถ้ ือบัตร
รูปถ่าย
2.5 X 3 ซม.

1 - 2222 - 33333 - 44 - 5
ชื่อ
นำยสมหวัง ขยันยิง่
ตำแหน่ง

นำยช่ำงเทคนิค

โรงพยำบำลลำปำง
......................
ลำยมือชื่อ
หมู่โลหิ ต บี

หมำยเหตุ

ผูอ้ อกบัตร

1. เลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตรและตัวเลขที่ระบุหรือปรากฏบนบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกแห่งให้พิมพ์ด้วยเลขไทย
2. คานาหน้าชื่อ หรือคานาหน้านาม ตาแหน่ง หรือสังกัด บนบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้คาเต็ม
เช่น น.ส. ให้พิมพ์เป็น นางสาว ตาแหน่ง จพง. ให้พิมพ์เป็น เจ้าพนักงาน หรือ สนง. ให้พิมพ์เป็น สานักงาน เป็นต้น
3. สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้รูปแบบการพิมพ์ เช่นเดียวกับบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐฉบับจริง

4
บ.จ.2

(ตัวอย่าง)
สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ ประเภทลูกจ้ ำงประจำ
(ด้ ำนหน้ ำ)
บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ลูกจ้ ำงประจำ
เลขที่
/ ๒๕๕๙
จังหวัดลำปำง
วันออกบัตร

พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ บัตรหมดอำยุ

พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

(ด้ ำนหลัง)
เลขประจำตัวประชำชนของผูถ้ ือบัตร
รูปถ่าย
2.5 X 3 ซม.

1 - 2222 - 33333 - 44 - 5
ชื่อ
นำงสำวสมหวัง ขยันยิง่
ตำแหน่ง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

โรงพยำบำลลำปำง
......................
ลำยมือชื่อ
หมู่โลหิ ต บี

หมำยเหตุ

ผูอ้ อกบัตร

1. เลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตรและตัวเลขที่ระบุหรือปรากฏบนบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกแห่งให้พิมพ์ด้วยเลขไทย
2. คานาหน้าชื่อ หรือคานาหน้านาม ตาแหน่ง หรือสังกัด บนบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้คาเต็ม
เช่น น.ส. ให้พิมพ์เป็น นางสาว ตาแหน่ง จพง. ให้พิมพ์เป็น เจ้าพนักงาน หรือ สนง. ให้พิมพ์เป็น สานักงาน เป็นต้น
3. สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้รูปแบบการพิมพ์ เช่นเดียวกับบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐฉบับจริง

5
บ.จ.2

(ตัวอย่าง)
สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนำญ
(ด้ ำนหน้ ำ)
บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผูร้ ับบำเหน็จบำนำญ

ข้ ำรำชกำรพลเรื อนสำมัญ
เลขที่
/ ๒๕๕๙
จังหวัดลำปำง
วันออกบัตร

พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ บัตรหมดอำยุ

พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

(ด้ ำนหลัง)
เลขประจำตัวประชำชนของผูถ้ ือบัตร

1 - 2222 - 33333 - 44 - 5
ชื่อ
นำงสำวสมหวัง ขยันยิง่
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
โรงพยำบำลลำปำง

เครื่ องหมำย นก.
ติดที่ปกเสื้ อด้ านขวา
......................
ลำยมือชื่อ
หมู่โลหิ ต บี

หมำยเหตุ

ผูอ้ อกบัตร

1. เลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตรและตัวเลขที่ระบุหรือปรากฏบนบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกแห่งให้พิมพ์ด้วยเลขไทย
2. คานาหน้าชื่อ หรือคานาหน้านาม ตาแหน่ง หรือสังกัด บนบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้คาเต็ม
เช่น น.ส. ให้พิมพ์เป็น นางสาว ตาแหน่ง จพง. ให้พิมพ์เป็น เจ้าพนักงาน หรือ สนง. ให้พิมพ์เป็น สานักงาน เป็นต้น
3. สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้รูปแบบการพิมพ์ เช่นเดียวกับบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐฉบับจริง

6
เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรจัดทำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
๑. หนังสือนาส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด
๒. แบบคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. แบบบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรแข็ง) พร้อมลงลายมือชื่อ
- ระบุเลขประจาตัวประชาชน ชื่อตัว-ชื่อสกุล ตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง และหน่วยงาน
4. รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. จานวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
5. บัตรเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ)
6. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
7. สาเนาคาสั่ง / ประกาศเกษียณอายุราชการ
8. ใบแจ้งความ (กรณีบัตรหาย)
9. สาเนาสัญญาจ้าง (กรณีพนักงานราชการ)
-------------------------------------

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

*** เครื่องหมำยข้ำรำชกำรนอกประจำกำร (เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนำญ)
- เครื่องหมายสังกัด ให้ติดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย
และเครื่องหมายอักษร นก ติดที่ปกคอเสื้อด้ำนหน้ำข้ำงขวำ

7

พนักงำนรำชกำร

ลูกจ้ ำงประจำ

11 พฤศจิกายน 2559

