
                                            บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน             
ที ่         วันที่       
 

เรื่อง ขอมีบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร 
 

เรียน อธิกำรบดี 
 

  ด้วยข้ำพเจ้ำ         ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ต ำแหน่ง       สังกัด      คณะวิทยำศำสตร์   
มหำวิทยำลัยบูรพำ  มีควำมประสงค์ขอมีบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร เนื่องจำก     
              
ในกำรนี้ ได้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
    ๑. ใบค ำขอมีบัตรประจ ำตัว หรือขอบัตรประจ ำตัวใหม่ (บ.จ.๑)                                                                    
   ๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๑ ชุด 
   ๓. รูปถ่ำยชุดเสื้อขำวตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัว ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรต่อไป  จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
       ลงชื่อ      
             (     ) 
 
 



           คําขอมีบัตรประจําตัว  หรือขอบัตรประจําตัวใหม                                            บ.จ.๑            
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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

   เขียนที่……………………………………….. 
วันที่……….เดือน……………..พ.ศ. ……………. 

 

 ขาพเจา           นาย           นาง            นางสาว……………..…………ช่ือสกุล………..………..…………. 
เกิดวันที่………..….เดือน………..……….พ.ศ. ……….…….อายุ…….…..ป สัญชาติ………....…….หมูโลหิต………..… 
มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่……….…...ตรอก/ซอย…………..……ถนน….…………….ตําบล/แขวง………………..….
อําเภอ/เขต…………….…..…จังหวัด……..……....………รหัสไปรษณีย…….…………โทรศัพท………..…………....…  
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ          -                          -                                 -              - 
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 เจาหนาที่ของรัฐประเภท          ขาราชการ             ลูกจางประจํา            ขาราชการบําเหน็จบํานาญ  
รับราชการ/ปฏิบัติงาน/เคยสังกัด แผนก/งาน………………………………………………………………………….…….. 
ฝาย/สวน…………………………….…………….……….กอง/สํานัก…..…………….………………………………..… 
มหาวิทยาลัยบูรพา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตําแหนง…………..…………………………………..ระดับ/ยศ………………. 
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐยื่นตออธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 กรณี          ๑.  ขอมีบัตรครั้งแรก 
                ๒. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก             บัตรหมดอายุ            บัตรหายหรือถูกทําลาย 
                                                   หมายเลขของบัตรเดิม…………………………….………….(ถาทราบ)                       
                                             ๓.  ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก               เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
             เปลี่ยนช่ือตัว                          เปลี่ยนช่ือสกุล              เปลี่ยนช่ือตัวและชื่อสกุล 
                             ชํารุด                                      อื่น ๆ ……………………………………….. 
                ๔. ไดแนบรูปถายสามใบมาพรอมกับคําขอนี้แลว และ             หลักฐานอื่น ๆ  
                             (ถามี)……………………………………..…………. 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 

      (ลงช่ือ)…………..……………..………ผูยื่นคําขอ 
                 (…………………………………)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     เฉพาะเจาหนาที่ 
     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
     เลขที่……………..…………………….. 
     ช่ือ………………………………………………..………………………. 
     ตําแหนง………………………….……………….…….ระดับ…….…….  
     วันออกบัตร…………………………บัตรหมดอายุ……………………… 
                ………………………        

                ลายมือช่ือ               
           หมูโลหิต…….……          
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เกิดวันที่………..….เดือน………..……….พ.ศ. ……….…….อายุ…….…..ป สัญชาติ………....…….หมูโลหิต………..… 
มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่……….…...ตรอก/ซอย…………..……ถนน….…………….ตําบล/แขวง………………..….
อําเภอ/เขต…………….…..…จังหวัด……..……....………รหัสไปรษณีย…….…………โทรศัพท………..…………....…  
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ          -                          -                                 -              - 
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 เจาหนาที่ของรัฐประเภท          ขาราชการ             ลูกจางประจํา            ขาราชการบําเหน็จบํานาญ  
รับราชการ/ปฏิบัติงาน/เคยสังกัด แผนก/งาน………………………………………………………………………….…….. 
ฝาย/สวน…………………………….…………….……….กอง/สํานัก…..…………….………………………………..… 
มหาวิทยาลัยบูรพา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตําแหนง…………..…………………………………..ระดับ/ยศ………………. 
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐยื่นตออธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 กรณี          ๑.  ขอมีบัตรครั้งแรก 
                ๒. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก             บัตรหมดอายุ            บัตรหายหรือถูกทําลาย 
                                                   หมายเลขของบัตรเดิม…………………………….………….(ถาทราบ)                       
                                             ๓.  ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก               เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
             เปลี่ยนช่ือตัว                          เปลี่ยนช่ือสกุล              เปลี่ยนช่ือตัวและชื่อสกุล 
                             ชํารุด                                      อื่น ๆ ……………………………………….. 
                ๔. ไดแนบรูปถายสามใบมาพรอมกับคําขอนี้แลว และ             หลักฐานอื่น ๆ  
                             (ถามี)……………………………………..…………. 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 

      (ลงช่ือ)…………..……………..………ผูยื่นคําขอ 
                 (…………………………………)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     เฉพาะเจาหนาที่ 
     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
     เลขที่……………..…………………….. 
     ช่ือ………………………………………………..………………………. 
     ตําแหนง………………………….……………….…….ระดับ…….…….  
     วันออกบัตร…………………………บัตรหมดอายุ……………………… 
                ………………………        

                ลายมือช่ือ               
           หมูโลหิต…….……          
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