คู่มอการปฏบตงาน
กล่มบรหารงานบคคล

เรือ่ ง

การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฮ

กลุม่ บริหารงานบุคคล
สังกัดสำปักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสีกษาประถมสีกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ มีขั้นตอน ตังนี้
๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๑.๑ มีหนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือแบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑.๒ คำขอมีบตั รประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน แบบ (บ.จ.๑)
๑.๓ มีแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือไม่
๑.๓.๑ แบบบัตรฯ ถูกต้อง
๑.๓.๒ แบบบัตรฯ และคำขอมีบตั รๆ
จะต้องเป็นประเภทเดียวกัน
(5).๓.๓ เลขประจำตัวประขาขนถกต้อง
๑.๓.๔ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ถูกต้อง
๑.๓.๕ ระบุตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และหน่วยงานถูกต้อง
๑.๔ รูปถ่าย
๑.๔.๑ ขนาดถูกต้องหรือไม่
๑.๔.๒ ถ่ายไวไม่เกิน ๖ เดอี น โดยเทียบกับประชาชน บัตรเก่า และหน้าตาจริงในบีจจุบนั
๑.๔.๓ แต่งกายถูกต้องหรือไม่
๑.๕ บัตรเก่า (กรณีเคยทำบัตร)
๑.๕ กรณีขา้ ราขการผูร้ บั บำเหน็จบำนาญ
ต้องมีสำเนา
คำสัง่ ออกจากราขการ/ประกาศเกษียณอายุราขการ
๑.๖
กรณีบตั รหายจะต้องมีใบแจ้งความ
๑.๗ กรณีเปลีย่ นชือ่ ตัว (แบบ ข.๓) เปลีย่ นชือ่ สกุล (แบบ ช.เซ) ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า
๑.๘ การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูร้ บั บำเหน็จบำนาญ
ให้ระบุตำแหน่งครัง้
สุดท้ายก่อนออกจาราขการของผู้ถือบัตร
๑.๙
การแต่งเครือ่ งแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบำนาญให้ใช้เครีอ่ งแบบเช่นเดียวกับ
ข้าราชการประจำการ
เว้นแต่ให้ตดิ เครือ่ งหมายแสดงสังกัดทีป่ กคอเสือ้ ต้านหน้าข้างซ้ายและ
เครือ่ งหมายอักษร นก. ทำด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มขี อบ สูง ๒ เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา
๒. การออกบัตร
๒.๑ ออกเลขทีบ่ ตั รตามด้วย ปี พ.ศ.ทีอ่ อกบัตร
๒.๒ ลงว้นทีอ่ อกบัตร/บัตรหมดอายุ กำหนดให้ไข้ได้ ๖ ปี นับแต่วันออกบัตร และบัตรประจำตัว
เจา้ หน้าทีข่ องรัฐผูร้ บั บำเหน็จบำนาญทีใ่ ข้Iดในวันทีผ่ ถ้ ู อื บัตรมีอายุครบเจด็ สิบปีบริบรู ณีโห้คงใข้ได้ตลอดชีวติ
๒.๓
ประทับตราครุฑด้วยหมีกลีแดง
๓. ลงทะเบียนคุมการออกบัตร
*************************

-๒เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรั5
๑.
หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือกรอกคำร้องขอมีบตั รประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้วยตัวเอง
๒.
แบบคำขอมีบตั รประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
๓. รูปถ่าย ขนาด ๒.๕ X ๓ ซม. จำนวน ๒ รูป
๔. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
(บัตรเดิม)
๕.
สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๖.
สำเนาคำสัง่ /ประกาศเกษียณอายุราชการ
๗. ใบแจ้งความ (กรณีบตั รหาย)

-๓-

ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ มีขั้นตอน ตังนี้
๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๑.๑ มีหนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด
๑.๒ คำขอมีบตั รประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(บ.จ.๑)
มีแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือไม่
๑.๓.๑ แบบบัตรฯ ถูกต้องหรือไม่
๑.๓.๒ แบบบัตรๆ และคำขอมีบตั รๆ
จะต้องเป็นประเภทเดียวกัน
6).๓.๓ เลขประจำตัวประชาชนถกต้องหรือไม่
๑.๓.๔ชื่อตัว-ชื่อสกุลถูกต้องหรือไม่
๑.๓.๕ ระบุตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และหน่วยงานถูกต้องหรือไม่
๑.๔ รูปถ่าย
๑.๔.๑ ขนาดถูกต้องหรือไม่
๑.๔.๒ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน โดยเทียบกับประขาชน บัตรเก่า และหน้าตาจริงในป้จจุบนั
๑.๔.๓ แต่งกายถูกต้องหรือไม่
๑.๕ กรณีเคยรับราชการให้ขอสำเนา
คำสัง่ ออกจากราชการ/ประกาศเกษียณอายุราชการ
๑.๖
กรณีบตั รหายจะต้องมีใบแจ้งความ
๑.๗ กรณีเปลีย่ นชือ่ ตัว
(แบบ ช.๓) เปลีย่ นชือ่ สกุล (แบบ ช.๒) ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า
๒. การออกบัตร
๒.๑ ออกเลขทีบ่ ตั รตามด้วย ปี พ.ศ.ทีอ่ อกบัตร
๒.๒ ลงวันทีอ่ อกบัตร/บัตรหมดอายุ กำหนดให้ไข้ได้ ๖ ปี นับแต่วันออกบัตร และบัตรประจำตัว
เจา้ หน้าทีข่ องรัฐผูร้ บั บำเหน็จบำนาญทีใ่ ข้ได้ในวันทีผ่ ถ้ ู อื บัตรมีอายุครบเจด็ สืบปีบริบรู ณIห้คงใข้ได้ตลอดชีวติ
๒.๓
ประทับตราครุฑด้วยหมีกลีแดง
๓. ลงทะเบียนคุมการออกบัตร

-๔-

แผนฝังขัน้ ตอนการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวเจา้ หน้าทีข่ องรัฐ
หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด
แบบคำขอมีบตั รประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
รปถ่าย
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ( ๑ นาที )

สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
สำเนาทะเบียนบ้าน/
สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน
สำเนาคำสัง่ /ประกาศเกษียณอายุราชการ
ใบแจ้งความ (กรณีบตั รหาย)

ออกเลขบัตร
ออกบัตร ( ๓ นาที )

ลงวันออกบัตร/บัตรหมดอายุ
ประทับตราครฑ

1

จ่ายบัตร
โ
ลงทะเบียนการออกบัตร

๑ นาที

(บัตรเดิม)

แบบคำขอมีบตั รประจำตัวเจา้ หน้าทีข่ องรัฐ
เขยนที่
วันที่
ข้าพเจ้าชื่อ

ชื่อสกุล

เกํดวันที่

เดื อ น

ท.ศ

อำเภอ

อายุ

จ้งหวัด
สพป.บูรีรัมย์

เขต

2/

ตำบล
.โทรดั พ ท์

สำนั ก งานคณะกรรมการการดื ก ษาขั ้ น พนฐาน

ระดับ

เปลี ่ ย นตำแหน่ ง /เลี ่ อ นระดั บ

ข้อปฏิบัติในการขอมีบัตรประอำตัว

เนือ่ งจาก

133] เปลี่ยนสังกัด

.โรงเรียน(ชือ่ เติม)

3]

อำ๓อ

.โรงเรียน(ชือ่ เติม)

ขอมบั ด รครั ง แรก

|~~|

บัดรหมดอายุ

อื่นๆ

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ น ตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกํน 6 เดือนก่อนวันอื่นคำขอ)
2. แต่ ง กายชุ ด ปกติ ข าว 3ปถ่ า ยเปี น รู ป ถ่ า ยเครี อ งแบบพ๊ ธ การ(ชุ ด ปกติ ข าว)
ตำแหน่ ง และประดั บ เครื ่ อ งราขอํ ส รํ ย าภร๓

5. กรถ่3เปลี่ยนตำแหน่ง

6. กรถ่3โอน/ย้าย ให้ แ นบคำลั ง โอน/ย้ า ย

7. การขอปีนดั รูใ่ หม่

(33 รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว/3รูป
1 I

ให้ แ นบเอกสาร หลั ก ฐาน คำลังแต่งตัง้

บัตรเก่า

[33 หมายเลขบั ต รเติ ม

[~~|

เปลี่ยนชื่อดัว/ชื่อสกุล

จำนวน 3 ชุป
และคอแบะ)

ที่ติดเครื่องหมาย

ประกอบคำขอ จำนวนอย่ า งละ 1 จบัน
ประกอบคำขอ จำนวน 1 ฉบับ

ประกอบคำขอ จำนวน 1 ฉบับ

แบไ เคำเบาVเะเ(1ยุบบ้าน

ใต้แบบเอกสารประกอบคำขอดังนึ้

บัดรหาย/ข้าชุด

ประกอบคำขอ จำนวน 1 ฉบับ

ในVเกกรตู่! ใV(แนบ และคืน^ดรเก่าVเกค?ง

8.ให้ผขู้ อมบัตรใหม่Vเกกรถ่3

|~~)

/โม่ให้71&?ๆVเแสกน)

ให้ แ นบทสั ก ฐานการเปลี ่ ย น
ฟ้อนตำแหน่ง

อำ๓อ

และเครื่องแบบปฏิบัติราขการ(ชุดสีกากิคอพับ

3. กรถ่3บัตรหาย ให้ แ บบใบแจ้ ง ความ สำเนาบั ต รประขาขน สำเนาหะเบี ย นป้ า น
4. กรถ่3เปลีย่ นชือ่ ดัว/ชือ่ สกุล

กระทรวงดื ก บาธํ ก าร

กลุ่ม

ประ๓ท

2ความประสงค์ขอ53บัตรประอำต้วใหม่

/

อำ๓อ

ระดับ

ตำแหน่ ง

หมู่โลหิต

.โรงเรียน(ชื่อเติม)

/ ตำแหน่ ง

I I พนั ก งานราขการ / ตำแหน่ ง

0

เชื่อชาติ

ถนน

วิทยฐานะ

I I สูกจ้างประอำ /

สัญชาติ

รหั ล ไปรษณี ย ์

สังกัด

ค3 /ตำแหน่ ง

I I พลเรือน

ปี

หมูท่ ่ ี

ป3ะเป้หข้าราชการ/เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

พ.ศ

เลขบัตรประขาชน

ที่อยุ่บีจชุบันสามารถติดต่อไต้/เลขที่

I I

เดอน

และกรถ่3บัตรหาย

ยกเว้ น การขอมบั ต รครั ้ ง แรก

คำลังบรรชุแต่งตัง้

คำลังโคบ/ย้าย

[33 ใบแจ้งความ(กรถ่3บัตรหาย)
133 สำเนาทะเบียนป้าน

แล้ ว แต่ ก รณ พร้ อ มรั บ รองสำเนา

ประกอบคำขอ จำบวน 1 ฉบับ

[33 ใบเปลีย่ นชือ่ ตัว/ ชื่อสกุล [33 สัญญาจ้าง(กรถํ1พนักงานราขการ)
[33 คำตัง้ แต่งตัง๊

/โอน /ย้าย

[[3 อื่นๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรีงทุกประการ
ลงชือ่

(

สํวบของเจ้าหป้าที่

ผู้ขอมีบัตร

)

ลงชือ่

ผู้รับรอง

(

เลขที่บัตร
วันออกบัตร วันหมดอายุ..

(ผู้บริหารโรงเรียน)

-..)

รหัสบัตร

ลงชื่อ

(

)

เจ้าหน้าที่

แบบคำชอมีบ'ตรุประจำตัวเ,จา้ หน้าที1่ 1องรัฐผู[้ รับงาเหน้จบำนาญ
Iข้ยนที.่
วันที่
ข้าพเจ้าชื่อ
๓ดวันที่

เดือน

ชื่อสกุล
เดือน

เลขบัตรประขา,ชน

พ.ศ

อายุ

ที่อยุ่ปืจชุบันสามารถติคต่อได้/เลขที่
อำ๓อ

พ.ค..

.ปี

หมู่ที่

จังหวัด

สัญขาติ

เข'อชาติ

ถนน

ตำบล

รหัสไปรษณีย์

ประ๓ทข้าราชการ/เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ สังกัด สพป.ทรุ รี มั ย์

.โทรตัพท์

เขต 2 / สำบักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พนฐาน

[31 ด2 ^วิทยฐานะ(ครัง้ ?!ดท้ายก่อนเกษียณ)

หมูโลหิต

/ กระทรวงศึกษาธํการ

.โรงเรียน

1 1 พลเรีอน/ตำแหน่ง
ระดับ
2ความประสงค์ขอมบัตรประจำตัวใหม่ เนือ่ งจาก [3]ขอมบัตรครัง้ แรก
1 1
อื่นๆ
ข้อปฏิบัติในการขอ2บัตรประจำตัว

อำ๓อ
กกุม่

13] บัตรหมดอายุ [331ษัตรหาย/ชำรุด I

1เปลีย่ นชือ่ ตัว/ชือ่ สกุล

I 1หมายเลขบัตรเติม

1.รูปถ่ายขนาด1นิ้วหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาคำ (ถ่ายไว้Iม,๓น 6 เดอื นก่อนวันยืน่ คำขอ) จำนวน 2 รูป
2. แต่งกายไเดปกติขาว (ข้าราขการบำนาญ หรีอนอกประจำการ ให้ตดิ เครือ่ งหมาย "สักษรย่อ นก" (อ่านว่า นอ-กอ)ที่ปกคอฟ้อดัานหน้าข้างขวา)
3•กรณีบตั รหาย ให้แบบใบแจ้งความ สำเนาหะเบยนบ้าน และสำเนาบัตรประขาขน ประกอบคำขอ จำนวนอยู1่ งละ 1 ฉบับ
4. กรณีเปลีย่ นชือ่ ตัว/ชอ่ ื สกุล
ให้แนบหลักฐานการเปลีย่ น ประกอบคำขอ จำนวน 1 ฉบับ
5. การขอมีบตั รใหม่ เนือ่ งจาก บัตรหมดอายุ บัตรขำชุด/เสียหาย ให้คนบัตรเกา่ ทุกครัง้
ได้ แ นบเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้
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