


การจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุแต่งต้ังใหม่ 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานการจัดท าแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอบเขตของงาน 

  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี สร 1007/ว 28 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่ 
และแฟ้มประวัติข้าราชการ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามแนวปฏิบัติ ข้อ(2.4) ต้องจัดท าแฟ้มประวัติ
ข้าราชการให้แก่ผู้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และผู้ท่ีเป็นข้าราชการอยู่แล้วทุกคน คนละ 1 แฟ้ม ให้มีข้อมูล
ท่ีสมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ และเก็บรักษาไว้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. ผู้บรรจุเข้ารับราชการใหม่ จัดเตรียมเอกสารในการจัดท า ก.พ.7 ดังนี้ 
  1) ค าส่ังบรรจุแต่งต้ัง 
  2) ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 

  3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 

  4) ส าเนาปริญญาบัตร  จ านวน 1 ฉบับ 

  5) ส าเนาผลการศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ 

  6) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จ านวน 1 ฉบับ 

  7) ใบรับรองแพทย์ (ระบุหมู่โลหิต) 
  8) รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. ใช้เครื่องแบบข้าราชการขาว  จ านวน 3 รูป 

  9) หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล  จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
          10) ส าเนาทะเบียนสมรส  จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
 2. เจ้าหน้าท่ีทะเบียนประวัติ จัดเตรียมเอกาสารท่ีต้องใช้ส าหรับจัดท า ก.พ.7 ผู้บรรจุใหม่ ดังนี้   
  1) แฟ้มประวัติข้าราชการ  จ านวน 1 แฟ้ม 

  2) ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ 16  จ านวน 1 ฉบับ 

  3) หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด  จ านวน 1 ฉบับ  
  4) หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีช้าราชการถึงแก่ความตาม จ านวน 1 ฉบับ 

  5) แบบเพิ่มข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  จ านวน 1 ฉบับ 

 3. เจ้าหน้าท่ีทะเบียนประวัติ อธิบายการกรอกข้อมูลใน ก.พ.7 โดยให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการเป็นผู้บันทึก
ด้วยตนเอง ได้แก่ ช่ือตัว-ช่ือสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, ช่ือคู่สมรส(ถ้ามี), ช่ือบิดามารดา, ประวัติการศึกษา, วันท่ีบรรจุ 
และวันท่ีเกษียณ เป็นต้น 



 4. เจ้าหน้าท่ีทะเบียนประวัติ ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลในส่วนเจ้าหน้าท่ี และเก็บ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องในแฟ้มประวัติข้าราชการ แล้วเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงนามใน 
ก.พ.7 และเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 

 2. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522 

 3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี สร 1007/ว 28 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่                   
และแฟ้มประวัติข้าราชการ 

 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงนาม 

ผู้บรรจุและเจ้าหน้าท่ี
เตรียมเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีอธิบายวิธีกรอกข้อมูล  ผู้บรรจุจัดท าทะเบียน 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง 

จัดเก็บแฟ้มประวัติ 



 
- ๑ - 

ก.ค.ศ. ๑๖ 

 
 

 

 

 

 

 

       

รูปที่ ๑ 
พ.ศ. ................. 

รูปที่ ๒ 
พ.ศ. ................. 

รูปที่ ๓ 
พ.ศ. ................. 

รูปที่ ๔ 
พ.ศ. ................. 

รูปที่ ๕ 
พ.ศ. ................. 

รูปที่ ๖ 
พ.ศ. ................. 

รูปที่ ๗ 
พ.ศ. ................. 

๑.  ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................เลขประจําตัวประชาชน 

๒. วัน เดือน ป ีเกิด................................................................................................................................................... 
(..................................................................................................................................................) 

๓.   หมู่โลหิต................................................................. 

๔.   ชื่อ-นามสกุล บิดา 
      .............................................................................. 

๕.   ชื่อ-นามสกุล มารดา 
 .............................................................................. 

๖.  ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส 
     ................................................................................ 

๗.  วันบรรจุ............................................................................................................. ๘.  วันครบเกษียณอายุ.................................................................................................... 

๙.  ที่อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที.่...............ตรอกหรือซอย.............................................................................ถนน......................................................................................... 

     แขวง/ตําบล...................................................เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.............................................. 
     โทรศัพท์บ้าน..........................................................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่................................................................................................................... 

๑๐. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท.............................................................เลขที่............................................................วนัหมดอายุ............................................................ 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท.............................................................เลขที่............................................................วนัหมดอายุ............................................................ 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท.............................................................เลขที่............................................................วันหมดอายุ............................................................ 

๑๑.  ประวัตกิารศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา ตัง้แต่ – ถึง 
(เดือน ป)ี 

วุฒิทีไ่ด้รับ 
วุฒิ สาขาวิชาเอก สาขาวิชาโท 

ประถมศึกษา      

มัธยมศึกษา      

อนุปริญญา      

      

ปริญญาตรี      

      

ปริญญาโท      

      

ปริญญาเอก      

ขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)...................................................................... (เจ้าของประวัติ) 

(..................……………………………………………..) 

………..…./……..……./………..…. 

 

(ลงชื่อ)..............................................................................................(หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย) 

(..........................................................................................) 

ตําแหน่ง.......................................................................................... 
 

ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว 

 (ลงชื่อ).............................................................................(เจ้าหน้าท่ีทะเบียนประวัติ) 

(……………..…………………………………………….........) 

………..…./……..……./………..…. 
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  - ๒ - ก.ค.ศ. ๑๖ 
๑๒. ตําแหน่ง วทิยฐานะ ระดับ และอัตราเงินเดือน 

วัน เดือน ป ี ตําแหน่ง/ส่วนราชการ /หน่วยงานการศึกษา วิทยฐานะ เลขที ่
ตําแหน่ง 

ตาํแหน่ง 
ประเภท 

อันดับ/ 
ระดับ 

อัตรา 
เงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ/ 
ค่าตอบแทน/ 
เงิน พตก. 

เอกสารอ้างองิ 

        

        

        

        

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

ชื่อเจ้าของทะเบียนประวัต.ิ........................................................................................................................................................................................................................................ 
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  ก.ค.ศ. ๑๖ 
- ๓ - 

๑๓.  ประวัตกิารฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย 
ตัง้แต่ – ถึง 
(เดือน ป)ี ประกาศนียบัตร/หลักสูตร สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

๑๔. ประวัตกิารดูงาน 
ตัง้แต่ – ถึง 
(เดือน ป)ี สถานที่ (ในประเทศ / ต่างประเทศ) หมายเหตุ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ชื่อเจ้าของทะเบียนประวัต.ิ........................................................................................................................................................................................................................................ 

๑๕.  ความสามารถพิเศษ 

ดา้น รายละเอียด หมายเหตุ 
  เกษตรกรรม   

  กิจกรรม/นนัทนาการ   

  กีฬา   

นาฎศิลป์/ดนตรี   

  ภาษา   

  วชิาการ   

  ศาสนา/วัฒนธรรม   

  ศิลปะ/หัตถกรรม/คหกรรม   

  อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี   

  อ่ืนๆ   
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  - ๔ - ก.ค.ศ. ๑๖ 
๑๖.  การปฏิบัตริาชการพิเศษ 

ตั้งแต่ – ถึง 
(วัน เดือน ป)ี รายละเอียด เอกสารอ้างองิ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

๑๗.  การได้รับโทษทางวินัย และการล้างมลทิน  
พ.ศ. สถานโทษ ลักษณะความผิด เอกสารอ้างองิ หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

๑๘.  วันที่ได้ประจําปฏิบัตหิน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึก 
ตัง้แต่ – ถึง (วัน เดือน ปี) รายการ เอกสารอ้างองิ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ชื่อเจ้าของทะเบียนประวัต.ิ........................................................................................................................................................................................................................................ 
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  ก.ค.ศ. ๑๖ 
- ๕ - 

๑๙.เครื่องราชอิสรยิาภรณ์/เหรียญตรา  

วันที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญตรา ลําดับที ่ เล่มที ่ เล่ม ตอนที ่ หน้า วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

๒๐. จํานวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย (ครั้ง/วัน) 

ปีงบประมาณ 

ลา
ปว่
ย 

ลา
กิจ
สว่
นต
ัว 

ลา
คล
อด
บุต
ร 

ลา
ไป
ช่ว
ยเห
ลือ
ภร
ยิา

 

ที่ค
ลอ
ดบ
ุตร

 

ลา
พกั
ผ่อ
น 

ลา
อุป
สม
บท
หร
ือ 

ลา
ไป
ปร
ะก
อบ
พิธ
ีฮัจ
ย ์

ลา
เข้า
รับ
กา
รต
รว
จเล
ือก

หร
ือเข
้าร
ับก
าร
เตร
ยีม
พล

 ลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม 

ปฏิบัตกิารวิจัย 
หรือดูงาน 

ลา
ไป
ปฏ
ิบัต
ิงา
นใ
น 

อง
ค์ก
าร
ระ
หว
่าง
ปร
ะเท
ศ 

ลา
ติด
ตา
มค
ู่สม
รส

 

ลา
ไป
ฟื้น
ฟูส
มร
รถ
ภา
พ 

ด้า
นอ
าช
ีพ 

ขา
ดร
าช
กา
ร 

มา
สา
ย ใน 

ประเทศ 
ต่าง 
ประเทศ 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

ชื่อเจ้าของทะเบียนประวัต.ิ........................................................................................................................................................................................................................................ 
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แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงนิช่วยพเิศษกรณีข้าราชการถงึแก่ความตาย 

เขียนที�…สํานกังานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35… 

วนัที�……………เดือน…………………..……พ.ศ.……………….. 

  ข้าพเจ้า……………………………………เป็นข้าราชการ (     ) พลเรือนสามญั (    ) ครู 
ชั �น/ยศ/ระดบั………….ตําแหนง่……………………………..……….กระทรวงศกึษาธิการ จงัหวดัลําปาง 
ได้รับเงินเดือนเดือนละ…………………บาท  ขอแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับเงินชว่ยพิเศษในหนงัสือฉบบันี �ว่า 
ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ และทางราชการจะต้องจา่ยเงินพิเศษให้ ตามพระราช
กฤษฎีกาการจา่ยเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นในลกัษณะเดียวกนั ข้าพเจ้าประสงค์ให้
จา่ยเงินชว่ยพิเศษแก่………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ซึ�งมีภมูิลําเนาอยูบ้่านเลขที�……………….ถนน………………………….ตําบล/แขวง………..…………… 
อําเภอ…………………………….จงัหวดั……………….………….รหสัไปรษณีย์………………………… 
 
      (ลงชื�อ)………………….……………..ผู้แสดงเจตนา 
       (……………………………..) 

      (ลงชื�อ)…………………………………พยาน 
       (……………………………..) 

      (ลงชื�อ)…………………………………พยาน 
       (……………………………..) 
 
 
บันทกึการเปลี)ยนแปลง 

 ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนงัสือแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับเงินชว่ยพิเศษฉบบันี �โดยได้แสดงเจตนาใหม ่ตาม
หนงัสือเจตนาลงวนัที�    ซึ�งได้แสดงเจตนาให้     
เป็นผู้ มีสิทธิรับเงินชว่ยพิเศษเมื�อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายระหวา่งรับราชการ 
 
 

(ลงชื�อ)………………….……………..ผู้แสดงเจตนา 
(……………………………..) 
วนัที� ………/…………/……… 

ได้บนัทกึไว้ในสมดุ/แฟ้มประวตัแิล้ว 

(ลงชื�อ)……………….จนท.ทะเบียนประวตัิ 
         (………………………………….) 
ตําแหนง่……………………………………. 
วนัที� …………/……………………/……….. 
 



หนังสือแสดงเจตนาระบตัุวผูรับบําเหน็จตกทอด 

เขียนที่ ................................................................... 
วนัที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ................(1) 

 

ขาพเจา ..........................................................................................(2) เปน [   ] ขาราชการ [   ] ผูรับบํานาญ
[   ] ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ชั้น / ยศ / ระดับ..................................... ตําแหนง ..........................................................  
สังกัดกอง / สํานักงาน...................................... กรม ........................... กระทรวง ........................................      
จงัหวัด ............................................................ไดรับ [   ] เงินเดือน เดือนละ ...................................………….(3) บาท   

[   ] บํานาญรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ......................(3) บาท [   ] เบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ............................(3) บาท  

ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..........................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง..............................       
อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.................................  รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ........................       
ในกรณีขาพเจาถึงแกความตาย หากขาพเจาไมมีทายาทผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จตกทอด (บุตร สามีหรือภริยา และ
บิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมาย) ตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. 2494 และที่แกไขเพิ่มเติม และมาตรา 58 วรรคหนึ่ง และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 ขาพเจาขอแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดโดยหนังสือฉบับนี้วา ขาพเจาประสงคใหจายเงิน
บําเหน็จตกทอดแกบุคคล รวม ...................(4) คน ดังมีรายชื่อตอไปนี ้
 

1. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

2. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

3. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ทีอ่ยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

4. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

5. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ทีอ่ยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

6. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ทีอ่ยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

7. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ทีอ่ยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

8. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

(แบบ 1) 

/9. ... 
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9. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

10. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

11. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

12. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

13. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

14. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

15. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ที่อยูที่ติดตอไดเลขที่..................................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................      

จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย…………………..โทร. ................................ ใหไดรับ............... (6) สวน 

 

หนังสือแสดงเจตนานี้ไดทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน เก็บไวที่ผูแสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่ง           
สงไปเก็บไวที่สมุด/แฟมประวัติ สําหรับผูรับเบี้ยหวัดบํานาญเก็บไวที่สวนราชการเจาสังกัดผูเบิกเบี้ยหวัดบํานาญ  

 

ลงชื่อ ................................................. ผูแสดงเจตนา 
                (.........................................................) 

ลงชื่อ .......................................................... พยาน 

                        (..........................................................) 

ลงชื่อ .......................................................... พยาน 

          (..........................................................) 
 

 

สําหรับเจาหนาที่เทานั้น 
 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดฉบับนี้ไดย่ืนเมื่อวันที่ .......... เดือน ……............ พ.ศ. ..............  

[  ]  โดย ....................................................................................... (7) ขาราชการ/ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 

[  ]  โดย ...................................................................................... (7) ผูรับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ 
ฉบับลงวันที่ ............................................................ 
ไดนําหนังสือแสดงเจตนาเกบ็ไวเปนหลักฐานแลว  

ลงชื่อ ...............................................................(8) เจาหนาที่ 
                 (...............................................................) 

          ตําแหนง ............................................................... 
                      วันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

/หมายเหตุ ... 
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หมายเหตุ 
1. การขูดลบ ขีดฆา หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 
ใหลงลายมือช่ือกํากับไว 

2. ใหใสเครื่องหมาย  /  ในชอง   [   ]  ทีใ่ช 
 

คําอธิบายการกรอกแบบหนงัสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 

(1) ใหระบุวัน เดือน ป ทีแ่สดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 

(2) ใหระบุคํานําหนา ชื่อ และนามสกุล ของผูแสดงเจตนา 
(3) ใหระบุเงินเดอืน บํานาญรวมกับ ช.ค.บ. หรือเบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. ทีไ่ดรับอยูขณะที่แสดงเจตนา 
(4) ใหระบุจาํนวนผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด 

(5) ใหระบุคํานําหนา ช่ือ และนามสกุล ของผูที่ถูกระบุตัวใหเปนผูรับบําเหน็จตกทอด 

(6) กรณีระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดไวมากกวาหนึ่งคน ใหกําหนดสวนที่จะมีสิทธิไดรับใหชัดเจนดวย            
เชน นาย ก. ใหไดรับ 1 สวน นางสาว ข.  ใหไดรับ 1 สวน และเด็กหญิง ค.  ใหไดรับ 2 สวน  เปนตน 

(7) ใหระบุคํานําหนา ชื่อ และนามสกุล ของผูแสดงเจตนา หรือผูรับมอบฉันทะ 
(8) หัวหนาสวนราชการหรือเจาหนาที่ซึง่เปนขาราชการในสังกัดที่หวัหนาสวนราชการมอบหมาย  



 

 

 

แบบ 7127 

แบบค าขอเพ่ิม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

เขียนที่............................................................. 
วันที่ .......................................... 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล............................................ต าแหน่ง.....................................
สังกัดกรม............................................จังหวัด.................................หน่วยเบิก..............................................มีความประสงค์ขอ 

  เพิ่มข้อมูล   ตนเอง 
   บุคคลในครอบครัว   บิดา   มารดา   คู่สมรส 

    บุตรล าดบัที่.......... 
  ปรับปรุงข้อมูล   ตนเอง 
   บุคคลในครอบครัว   บิดา   มารดา   คู่สมรส 

    บุตรล าดบัที่......... 

เพื่อให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญด าเนนิการเพิ่ม/ปรบัปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของ
กลมบัญชีกลางให้เป็นปัจจุบนั  ตามมาตรา 5 วรรคสอง  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  
ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลของนายทะเบยีนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบยีนบ าเหน็จบ านาญแล้ว  และขอรับรองว่า 
ข้อความและเอกสารที่แจ้งเป็นจริงทุกประการ 

ข้าพเจ้าตกลงยนิยอมให้กลมบัญชีกลางเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าและบุคคลในครอบครัวเพื่อประโยชน์ในการ
จัดบริการด้านสาธรณสุข  การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  การแพทย์  และการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ที่กรมบญัชีกลางรับผิดชอบ 

 

ลงชื่อ......................................................................ผู้ยื่นแบบ 

(.....................................................................) 

 

 

 

 

หมายเหตุ-  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง    ที่เลือก 

 

 

 

 

 

 



หน้า 1 

แบบ 7127 

แบบเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

ประเภทบุคลากร   ข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า   ผู้รับเบี้ยหวัด/บ านาญ 

ผู้มีสิทธ ิ เลขประจ าตัวประชาชน :          

1.  ข้อมูลสถานะทางราชการ 

รหัสส่วนราชการ : ....................................................................... ณ จังหวัด : ............................................................................. 
ชื่อส่วนราชการสังกัดกรม : ......................................................... กระทรวง : .............................................................................. 
หน่วยเบิกนายทะเบียน : .............................................................   สะสม 

วันเดือนปีทีบ่รรจุเข้ารับราชการ :        สมาชิก กบข./กสจ. :   เป็น 

     ไม่สะสม 

   ไม่เป็น 

2.  ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
เพศ :    ชาย   หญิง วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
ต าแหน่ง : ...............................................................................................  ระดับ/หมวด : .................................................................... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน : .......................................  กลุ่ม : ......................................  ส านัก/สถาบัน/ศนูย ์: ..................................................... 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : (เฉพาะบ านาญ) ....................................................... 
สถานภาพการมีชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 

   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 
สถานภาพการสมรส :   โสด 

   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หม้าย มรณบัตรเลขที่            .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 

3.  ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

บ้านเลขที่ : .............  หมู่ที่ : .......  หมู่บ้าน : ..............  อาคาร : ............  ห้อง : .......  ตรอก/ซอย : ..............  ถนน : .................... 
แขวง/ต าบล : ...................................................  เขต/อ าเภอ : ............................................  จังหวัด : ............................................... 
รหัสไปรษณีย์ :  โทรศัพท์ : ......................................... E-mail  Address : ................................................. 
 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว 

คู่สมรส เลขประจ าตัวประชาชน :          

ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
เพศ :    ชาย   หญิง วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : ................................................................................. 
สถานภาพการมีชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 

   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 
สถานภาพการสมรส :   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  

หมายเหตุ – กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ช่องที่ให้เลือกโปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง  )   
(ต่อหน้า 2) 



หน้า 2 

แบบ 7127 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 
บิดา เลขประจ าตัวประชาชน :          

ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : ................................................................................. 
เป็นบิดาโดย :  

  บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  บิดารับรองบตุรตามแบบ คร.11 หนังสือรับรองบุตรเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  บิดาอยู่กับมารดา ก่อนวันที ่1 ตุลาคม 2478  หนังสือรับรองเลขที่ ...............  เมื่อวันที่ ..............  ณ จังหวัด ...................... 
  โดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดวา่เป็นบตุรชอบด้วยกฎหมาย  หมายเลขคดีแดงเลขที่ .............................  เมื่อวันที่ ......................... 
  โดยการยก/รับเปน็บุตรบญุธรรม  เอกสารอ้างอิงที่ ...............................  เมื่อวันที่ ......................  ณ จังหวัด ...................... 

สถานภาพการชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 

   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 
สถานภาพการสมรส :   โสด 

   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หม้าย มรณบัตรเลขที่            .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
 

มารดา เลขประจ าตัวประชาชน :          

ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : ................................................................................. 
เป็นมารดาโดยสายเลือด :  

  ทะเบียนบ้าน เอกสารอ้างอิงเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................   
  สูติบัตร เอกสารอ้างอิงเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................   
  โดยการยก/รับเปน็มารดาบญุธรรม  เอกสารอ้างอิงเลขที่ .......................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 

สถานภาพการชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 

   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 
สถานภาพการสมรส :   โสด 

   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หม้าย มรณบัตรเลขที่            .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
 

หมายเหตุ – กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ช่องที่ให้เลือกโปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง  )   
(ต่อหน้า 3) 

 

 



หน้า 3 

แบบ 7127 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 
บุตรคนที่ ...... เลขประจ าตัวประชาชน :          

ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
เพศ :    ชาย   หญิง วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : ................................................................................. 
อาศัยในจังหวัด : …………………………………………………………………………  รหัสไปรษณีย์ :   

เป็นบุตรโดย :  
ผู้มีสิทธิเป็นบดิา 

  บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  โดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดวา่เป็นบตุรชอบด้วยกฎหมาย  หมายเลขคดีแดงเลขที่ .............................  เมื่อวันที่ ......................... 
  บิดารับรองบตุรตามแบบ คร.11 หนังสือรับรองบุตรเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  โดยการยก/รับเปน็บุตรบญุธรรม  เอกสารอ้างอิงที่ ...............................  เมื่อวันที่ ......................  ณ จังหวัด ...................... 

ผู้มีสิทธิเป็นมารดา 
  ทะเบียนบ้าน เอกสารอ้างอิงเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................   
  สูติบัตร เอกสารอ้างอิงเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................   
  โดยการยก/รับเปน็มารดาบญุธรรม  เอกสารอ้างอิงเลขที่ .......................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 

สถานภาพการชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 

   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 

  บุตรไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ  หมายเลขคดีแดงเลขที่ ................  เมื่อวันที่ ................. 
สถานภาพการสมรส :   โสด 

   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หม้าย มรณบัตรเลขที่            .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
 

หมายเหตุ -   กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ช่องที่ให้เลือกโปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง  ) 
 -  กรอกบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายทุกคน  โดยเรียงล าดับการเกิด (เรียงตามอายุบุตรจากมากไปน้อย) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 7127 

เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

 

ผู้มีสิทธิ  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบบั) 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ 

(ข) ส าเนาทะเบียนบา้น 

(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

บุคคลในครอบครัว  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
1.  บิดา 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของบดิา 

(ข) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของบดิา หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มีสิทธิ) หรือส าเนา
การจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผูม้ีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.11) หรือส าเนาค าสั่งศาล หรือ
ส าเนาค าพิพากษาของศาลถึงทีสุ่ดว่าผู้มสีิทธิเปน็บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของบิดา 

(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบิดา (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาใบมรณบัตร 

2.  มารดา 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของมารดา 

(ข) ส าเนาสูติบตัรของผู้มีสิทธิ หรือส าเนาทะเบียนบา้นของผู้มสีิทธิ 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของมารดา (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของมารดา หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับบดิาของผู้มีสิทธิ) 
(จ) ส าเนาใบมรณบัตร 

3.  คู่สมรส 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรส 

(ข) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของผูม้ีสิทธิกับคู่สมรส หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับผู้มสีิทธิ) 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของคู่สมรส (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาใบมรณบัตร 

4.  บุตร 
4.1  กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของบตุร 

(ข) ส าเนาสูติบตัรของบุตร 

(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี) 
(ง) ส าเนาค าสั่งศาล หรือส าเนาค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดวา่บตุรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ (ในกรณีที่บุตรของผู้มีสิทธิเปน็บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ) 
(จ) ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 

4.2  กรณีผู้มีสิทธิเป็นชาย 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของบตุร 

(ข) ส าเนาสูติบตัรของบุตร 

(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี) 
(ง) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของผูม้ีสิทธิ หรือส าเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าเปน็บตุรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 

หรือส าเนาค าสั่งศาล หรือส าเนาค าพิพากษาวา่บุตรเปน็บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสทิธ ิหรือส าเนาใบมรณบัตร 

(จ) ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 


