การขอมีบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าทีของรัฐ
1 ผู้มีสิทธิขอทําบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าทีข องรัฐ
1. ข้าราชการพลเรื อนสามัญ
2. ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ
3. ลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ
2 กรณีการขอมีบัตร
การขอมีบตั รแบ่งออกเป็ น 3 กรณี ดังนี&
1 ขอมีบัตรครั!งแรก สําหรับข้าราชการพลเรื อน ลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ ที(บรรจุใหม่ หรื อ
ข้าราชการพลเรื อนที(เปลี(ยนประเภทเป็ นข้าราชการบํานาญ
2 ขอมีบัตรใหม่ เนื(องจากบัตรหมดอายุ บัตรหาย หรื อ ถูกทําลาย
3 ขอเปลีย นบัตร เนื(องจากเปลี(ยนตําแหน่ง/เลื(อนระดับ/เปลี(ยนชื(อตัว-ชื(อสกุล/ชํารุ ด
3 เอกสารประกอบการเสนอขอมีบัตรประจําตัว
1. ขอมีบัตรครังแรก ให้แนบเอกสาร ดังนี
1.1 แบบคําขอมีบตั รประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ (แบบ บจ.1)
1.2 บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที(ของรัฐ (บัตรแข็ง)
1.3 แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที(ของรัฐที(ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- ข้าราชการพลเรื อน (แบบที 1 ก.)
- ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ (แบบที 2 ก.)
- ลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ (แบบที 1 ก. ลูกจ้างประจํา)
1.4 สําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
1.5 รู ปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2.5 X 3 ซม.
1.6 คําสังบรรจุและแต่งตัง (กรณี เป็ นข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา)
1.7 หนังสื อรับรองการเป็ นข้าราชการบํานาญ (กรณี ข้าราชการบํานาญ)

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ใบ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
2 รู ป
1 ชุ ด
1 ฉบับ

2. ขอมีบัตรใหม่ เนืองจากบัตรหมดอายุ หรื อ บัตรหาย หรื อ ถูกทําลาย ให้แนบเอกสาร ดังนี
2.1 แบบคําขอมีบตั รประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ (แบบ บจ.1)
จํานวน 1
2.2 บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที(ของรัฐ (บัตรแข็ง)
จํานวน 1
2.3 แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐทีไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- ข้าราชการพลเรื อน (แบบที 1 ก.)
จํานวน 1
- ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ (แบบที 2 ก.)
จํานวน 1
- ลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ (แบบที 1 ก. ลูกจ้างประจํา)
จํานวน 1

ฉบับ
ใบ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

/2.4 สําเนา...

-22.4
2.5
2.6
2.7

สําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
รู ปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2.5 X 3 ซม.
บัตรเก่า (ส่ งคืน กรณี บัตรหมดอายุ)
ใบแจ้งความ (กรณี บัตรหาย หรื อ ถูกทําลาย)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 ฉบับ
2 รู ป
1 บัตร
1 ฉบับ

3. ขอเปลีย นบัตร เนืองจากเปลียนตําแหน่ง/เลือนระดับ/เลือนยศ หรื อเปลียนชื อตัว หรื อเปลียน
ชือสกุล หรื อเปลียนชือตัว/ชื อสกุล หรื อชํารุ ด หรื ออืน ๆ ให้แนบเอกสาร ดังนี
3.1 แบบคําขอมีบตั รประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ
จํานวน 1 ฉบับ
3.2 บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที(ของรัฐ (บัตรแข็ง)
จํานวน 1 ใบ
3.3 แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐทีไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- ข้าราชการพลเรื อน (แบบที 1 ก.)
จํานวน 1 ฉบับ
- ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ (แบบที 2 ก.)
จํานวน 1 ฉบับ
- ลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ (แบบที 1 ก. ลูกจ้างประจํา)
จํานวน 1 ฉบับ
3.4 สําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง)
จํานวน 1 ฉบับ
3.5 รู ปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2.5 X 3 ซม.
จํานวน 2 รู ป
3.6 สําเนาหนังสื อใบสําคัญเปลียนชือตัว
จํานวน 1 ฉบับ
3.7 สําเนาหนังสื อใบสําคัญเปลียนชือสกุล
จํานวน 1 ฉบับ
3.8 สําเนาหนังสื อใบสําคัญ กรณี การสมรส
จํานวน 1 ฉบับ
3.9 สําเนาหนังสื อใบสําคัญ กรณี สิ นสุ ดการสมรส
จํานวน 1 ฉบับ
3.10 บัตรเก่า (ส่ งคืน)
จํานวน 1 บัตร
4 การแต่ งเครืองแบบรู ปถ่ ายติดบัตร
ข้ าราชการ แต่งเครื องแบบพิธีการ (เครื องแบบปกติขาว) ประดับเครื องหมายตําแหน่งบนอินทรธนู
และเครื องหมายแสดงสังกัด ทีปกคอเสื อด้านหน้าทังสองข้าง สําหรับผูท้ ีได้รับพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์
จะประดับแพรแถบเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ทีอกเสื อด้านซ้ายก็ได้
ลูกจ้ างประจํา แต่งเครื องแบบปฏิบตั ิราชการ (ชุ ดสี กากี) หรื อ เครื องแบบพิธีการ (เครื องแบบปกติขาว)
ประดับเครื องหมายตําแหน่งบนอินทรธนู และติดเครื องหมายแสดงสังกัด ทีปกคอเสื อด้านหน้าทังสองข้าง
สําหรับผูท้ ีได้รับพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ จะประดับแพรแถบเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ทีอกเสื อด้านซ้าย
ก็ได้
ข้ าราชการบํานาญ แต่งเครื องแบบพิธีการ (เครื องแบบปกติขาว) ประดับเครื องหมายตําแหน่งบน
อินทรธนู (ตําแหน่ง ระดับครังสุ ดท้าย) และติดเครื องหมายแสดงสังกัด ทีปกคอเสื อด้านหน้าข้างซ้าย และ
เครื องหมายอักษร “น.ก.” ทีปกคอเสื อด้านหน้าข้างขวา สําหรับผูท้ ีได้รับพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์
จะประดับแพรแถบเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ทีอกเสื อด้านซ้ายก็ได้
/ขันตอน...

-35 ขั!นตอนวิธีการเสนอ
1. ทําบันทึกฯ ขอมีบตั รประจําตัวเจ้าหน้าที(ของรัฐ โดยเสนอ ฝบท.ชป.11 ผ่าน หัวหน้าตามสายงาน
2. แนบเอกสารประกอบการขอมีบตั รประจําตัวเจ้าหน้าที(ของรัฐ (ตามรายละเอียดข้างต้น)
3. ฝ่ ายบริ หารทัว( ไป ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร
4. เสนอ ฝป.บค. เพื(อดําเนินการตรวจสอบและ เสนอ อธช. หรื อ รองอธช. ที(ได้รับมอบอํานาจ ลงนาม
ในบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที(ของรัฐ
5. ฝ่ ายบริ หารทัว( ไป รับบัตรและส่ งมอบให้ผมู ้ ีขอบัตรประจําตัว
--------------------------------------------

รวบรวมโดยงานการเจ้าหน้าที(
ฝ่ ายบริ หารทัว( ไป สํานักชลประทานที( 11

บจ.1
คําขอมีบตั รประจําตัว หรือขอบัตรประจําตัวใหม่
ตามพระราชบัญญัติบตั รประจําตัวเจ้าหน้ าทีของรัฐ พ.ศ. 2542

เขียนที…
 ………….………….…………….
วันที. ........ เดือน.............................. พ.ศ. ............
ข้าพเจ้าชือ............................................................................... ชือสกุล................................................................
เกิดวันที. ....... เดือน................................. พ.ศ............ อายุ.......... ปี สัญชาติ............................. หมู่โลหิต......................
มีชอื อยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที. ........... ตรอก/ซอย.............................. ถนน........................... ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย.์ ......................... โทรศัพท์.........................
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูย้ นื คําขอ
- ทีอ ยู่ปจั จุบนั ทีส ามารถติดต่อได้.........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
เจ้าหน้าทีข องรัฐประเภท

ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
รับราชการ/ปฏิบตั งิ าน/เคยสังกัด แผนก/งาน........................................................... ฝา่ ย/ส่วน.........................................
กอง/สํานัก.................................. กรม/เทศบาล/องค์การ........................................... กระทรวง/ทบวง...............................
ตําแหน่ง................................................. ระดับ/ยศ...................................................... มีความประสงค์ขอมีบตั รประจําตัว
เจ้าหน้าทีข องรัฐยืนต่อ..............................................................
กรณี

1. ขอมีบตั รครัง9 แรก
2. ขอมีบตั รใหม่ เนืองจาก

บัตรหมดอายุ

บัตรหายหรือถูกทําลาย

หมายเลขของบัตรเดิม................................................ (ถ้าทราบ)
3. ขอเปลีย นบัตรเนืองจาก
เปลีย นชือตัว
ชํารุด

เปลีย นตําแหน่ง/เลือนระดับ/เลือนยศ
เปลีย นชือสกุล

เปลีย นชือตัวและชือสกุล

อืนๆ................................................................

ได้แนบรูปถ่าย 2 ใบ มาพร้อมกับคําขอนี9แล้ว และ

สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

(ลายมือชือ) .................................................. ผูท้ าํ คําขอ
(.................................................)
หมายเหตุ

ให้ขดี ฆ่าข้อความทีไ ม่ตอ้ งการออกแล้วขีดเครือ งหมาย  ในช่อง  และหรือ  หน้าข้อความทีใ ช้
* ให้ลงคํานําหน้านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย / นาง / นางสาว / ยศ เป็ นต้น และชือ ผูข้ อมีบตั ร
กพ.ชป.บ.246 06 48.2,500.

แบบที 1 ก.

สําเนา
แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้ าทีของรัฐทีไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้ า)

บัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าทีข องรัฐ

ข้ าราชการพลเรือน
เลขที -----------กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันออกบัตร-----/------/------ วันหมดอายุ -----/------/------

(ด้านหลัง)

เลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
รู ปถ่ าย
2.5 x 3 ซ.ม.

-------------------------------------------------

ชือ --------------------------------------------ตําแหน่ ง -------------------------------------

-----------------------

ลายมือชือ
หมู่โลหิต -------------

---------------------------------------

ตําแหน่ ง อธิบดีกรมชลประทาน
ผู้ออกบัตร

-

สําเนาถูกต้อง

………………………………………………………..

กพ.ชป.บ.294 02 43. 10,000.

แบบที 2 ก.

สําเนา
แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้ าทีของรัฐผูร้ บั บําเหน็จบํานาญทีไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิ วเตอร์
(ด้านหน้ า)

บัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าทีข องรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ

ข้ าราชการบําเหน็จบํานาญ
เลขที ---------------กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันออกบัตร-----/------/------ วันหมดอายุ -----/------/------

(ด้านหลัง)

เลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
รู ปถ่ าย
2.5 x 3 ซ.ม.

-------------------------------------------------

ชือ --------------------------------------------ตําแหน่ ง -------------------------------------

-----------------------

ลายมือชือ
หมู่โลหิต -------------

---------------------------------------

ตําแหน่ ง อธิบดีกรมชลประทาน
ผู้ออกบัตร

-

สําเนาถูกต้อง

………………………………………………………..

กพ.ชป.บ.295 02 43. 2,000.

แบบที 1 ก.

(ลูกจ้างประจํา)
สําเนา
แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้ าทีของรัฐทีไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้ า)

บัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าทีข องรัฐ

ลูกจ้ างประจําของส่ วนราชการ
เลขที ----------------กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันออกบัตร-----/------/------ วันหมดอายุ -----/------/------

(ด้านหลัง)

เลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
รู ปถ่ าย
2.5 x 3 ซ.ม.

-------------------------------------------------

ชือ --------------------------------------------ตําแหน่ ง -------------------------------------

-----------------------

ลายมือชือ
หมู่โลหิต -------------

---------------------------------------

ตําแหน่ ง อธิบดีกรมชลประทาน
ผู้ออกบัตร

-

สําเนาถูกต้อง

………………………………………………………..

กพ.ชป.บ.247 06 48. 15,000.

แผนภูมกิ ระบวนงานการขอมีบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าทีข องรัฐ
หน่วยงานยืน( คําขอมีบตั ร
ประจําตัวเจ้าหน้าที(ของรัฐ

ลงทะเบียนรับเรื( อง

ไม่ถูกต้อง
เอกสารไม่ครบ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ครบถ้วน
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