
ข้ันตอนการจัดทำทะเบียนประวัติขาราขการบรรจุใหมตามมติ ครม. (COVID-19) 

สำหรับขาราชการผูท่ีจะบรรจุเขารับราชการจดัทำเอกสารตามแบบฟอรมท่ีกำหนด จำนวน 2 ชุด 

(1 ชุด สงใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล/ 1 ชุด เก็บไวท่ีหนวยงานตนสังกัด) 

เอกสาร รายละเอียด 
 

เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงาน
ทะเบียนประวัต ิ

ลงนาม 
แผนท่ี 1 ใบรายงานตัวเขารับราชการ และเอกสารสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก  

  1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  2) สำเนาทะเบียนบาน 
  3) สำเนาวุฒิการศึกษา 
  4) สำเนาใบประกอบวิชาชีพ  
  5) สำเนาหลักฐานทางทหาร  
  6) สำเนาเอกสารเปล่ียนช่ือ-สกุล(ถามี) 

- 

แผนท่ี 2 หนังสือรับรองการเปนทายาท - 

แผนท่ี 3 หนังสือยืนยัน วัน เดือน ป เกิด - 

แผนท่ี 4 แบบหนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถึงแกความตาย 
- ประสงคจายเงินฯ ใหแกผูใดก็ได รวมถึงทายาทตามกฎหมาย 
- มีพยานลงนามรับรอง 2 ราย 

√ 

แผนท่ี 5 แบบแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินบำเหน็จตกทอด 
- ประสงคจายเงินฯ ใหแกผูใดก็ได ยกเวน ทายาทตามกฎหมาย (เน่ืองจากบุคคลเหลาน้ีจะไดรับเงินสวนน้ีอยูแลว) 
- มีพยานลงนามรับรอง 2 ราย 
- ใหแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน ของผูรับเงินบำเหน็จตกทอดทุกราย  
โดยผูแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินบำเหน็จตกทอดตองลงช่ือรับรองเอกสารทุกฉบับ 

√ 

แผนท่ี 6 แบบคำขอเพ่ิม/ ปรบัปรุงขอมูลในฐานบุคลากรภาครัฐ และเอกสารของบุคคลในครอบครัวท่ีเก่ียวของ (บิดา/มารดา/ 
คูสมรส/บุตร) ไดแก   
   1) สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาสูจิบัตรกรณีบุตรท่ียังไมมีบัตรประจำตัวประชาชน 
   2) สำเนาทะเบียนบาน 
   3) สำเนาทะเบียนสมรส/หยา  
   4) ใบมรณะบัตร  
   4) สำเนาเอกสารเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 

- 

แผนท่ี 7 สมัครเปนสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) 
- ผูจะบรรจุเขารับราชการดาวโหลด APP GPF ของ กบข. และ กรอกขอมูลสวนตัวใน APP เพ่ือสมัครเปนสมาชิก 

- 

แผนท่ี 8 คูมือการบันทึกขอมูลประวัตสิวนตัวเพ่ือทำทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส) ของสำนักงาน ก.พ. 
  - ผูจะบรรจเุขารับราชการดำเนินการบันทึกตามแนวทางท่ีกำหนดในคูมือใหครบถวน 

- 

หมายเหตุ   

1. จัดสงเอกสารแผนที่ 1-6 พรอมเอกสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของโดยรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ ใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
ทางระบบสารบรรณ ภายในวันท่ี 4 กันยายน 2563 

2. จัดทำบัญชีรายชื่อผูสมัครเขารับราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1 และสงใหกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทางระบบสารบรรณ  ภายในวันท่ี 4 กันยายน 2563 

3. จัดทำเอกสารตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 2 เปนไฟลชนิด .pdf  พรอมอับโหลดขอมูลในเว็บไซตกองบริหารทรัพยากร

บุคคล http://hr.dmh.go.th/PInfo/  ใหเสร็จเรียบรอย ภายในวันท่ี  4 กันยายน 2563 
4. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี กลุมงานบำเหน็จความชอบและขอมลูบุคคล  

• การจัดทำทะเบียนประวัติ(แผนท่ี 1-7)        >> นางวลัยกร ถัดถะพงษ  โทร. 02-590-8074 
                                                           >> น.ส.สิทธิกานต โฉมทรัพย/ นายดนัย สามแกว โทร. 02-590-8072 
• การจัดทำ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส (แผนท่ี 8)  >> นายวิลาศ ศิริทรัพย   โทร. 02-590-8074               

http://hr.dmh.go.th/PInfo/


 

บัญชีรายช่ือผูสมัครเขารับราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

ซ่ึงขอให พิสูจนหลักฐานจังหวัด (สถานีตำรวจ)  ................................................. 

ตรวจสอบประวัติ และเก็บพิมพลายนิ้วมือผูสมัครเขารับราชการ 

.................................. 

 

สำหรับบัญชีตรวจสอบประวัติและเก็บพิมพลายนิ้วมือผูสมัครเขารับราชการ ใหดำเนินการดังนี ้
1. ใหหนวยงานจัดทำรายละเอียดของผูที่จะรับการบรรจุตามแบบฟอรม(โดยการพิมพเทานัน้) พรอมเลือกสถานีตำรวจที่จะสงตัวไปพิมพลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติ โดย 

• หนวยงานที่บรรจุอยูใน กทม. ใหใสวา “กองทะเบียนประวัติอาชญากร” 

• หนวยงานที่บรรจุ ไมไดตั้งอยู กทม. ใหใสวา พิสูจนหลักฐานจังหวัด............. (จังหวัดของหนวยงานทีต่ั้งอยู) 

• ผูสมัครเขารับราชการลงลายมือชื่อ 
2. กองบริหารทรัพยากรบุคคลจะจัดทำหนังสือสงตัวไปพิมพลายนิ้วมือ(รายบุคคล) ไปใหหนวยงาน เพื่อใหผูที่จะรับการบรรจถืุอไปพิมพลายนิ้วมือ  

ลำดับ

ที่ 

ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา ตำแหนงท่ีบรรจุ ลายมือชื่อ 

บานเลขที ่ หมู หมูบาน ถนน-ซอย ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

หมายเหตุ   1. ใหระบุท่ีอยูตามบัตรประจำตัวประชาชน 

               2. ใหผูจะบรรจุเขารับราชการลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองของขอมูล 

เอกสารแนบที่ 1 



เอกสารแนบที่ 2  
 

ใหขาราชการบรรจุใหมแสกนเอกสารการจัดทำทะเบียนประวัติขาราขการบรรจุใหม แผนที่ 1-6 พรอมเอกสาร 

ที่เก่ียวของซึ่งลงลายมือชื่อเรียบรอยแลว เปนไฟลอิเล็กทรอนิกสชนิด .pdf โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เอกสารสวนบุคคล ตั้งชื่อไฟลเปน “ชื่อขาราชการที่รายงานตัว_1” ตัวอยาง นายสมชาย_1.pdf ประกอบดวย

เอกสาร ดังนี้ 

     1.1 สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน เฉพาะดานหนา 

     1.2 สำเนาทะเบียนบาน 

     1.3 สำเนาทะเบียนสมรส/หยา 

     1.4 สำเนาวฒุิการศึกษา 

     1.5 สำเนาใบประกอบวิชาชพี 

     1.6 สำเนาหลักฐานทางทหาร 

  ๑.๗ สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถามี) 

2. เอกสารการจัดทำทะเบียนประวัติ ตั้งชื่อไฟลเปน “ชื่อขาราชการที่รายงานตัว_๒” ตัวอยาง นายสมชาย_๒.pdf 

ประกอบดวยเอกสาร ดังนี ้

     2.1  ใบรายงานตัวเขารับราชการ  

     2.2 หนังสือรับรองการเปนทายาท 

     2.3 หนังสือยืนยัน วนั เดือน ป เกิด 

     2.4 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถึงแกความตาย 

     2.5 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินบำเหน็จตกทอด 

2.6 แบบคำขอเพิ่ม/ ปรับปรุงขอมูลในฐานบุคลากรภาครัฐ 

3. เอกสารของบุคคลในครอบครัว ตั้งชื่อไฟลเปน “ชื่อขาราชการที่รายงานตัว_๓” ตัวอยาง นายสมชาย_๓.pdf 

ประกอบดวยเอกสาร ดังนี ้

     3.1 สำเนาบตัรประชาชนคูสมรส เฉพาะดานหนา 

     3.2 สำเนาทะเบียนบานคูสมรส 

  ๓.๓ สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุลคูสมรส (ถามี) 

     3.๔ สำเนาทะเบียนสมรส  

     3.๕ สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนบิดา เฉพาะดานหนา 

     3.๖ สำเนาทะเบียนบานบิดา 

  ๓.๗ สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุลบิดา (ถามี) 

     3.๘ ใบมรณะบัตรบิดา (กรณีเสียชีวิต) 

     3.๙ สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนมารดา เฉพาะดานหนา 

     3.๑๐ สำเนาทะเบียนบานมารดา 

๓.๑๑ สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุลมารดา (ถามี) 

     3.๑๒ ใบมรณะบัตรมารดา (กรณีเสียชีวิต) 

     3.1๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สูจิบัตร เฉพาะดานหนา 

     3.1๔ สำเนาทะเบียนบานบุตร 

๓.๑๕ สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุลบุตร (ถาม)ี 

     หมายเหตุ เอกสารของบุตร จัดทำใหครบทุกคน ตามจำนวนบตุรที่มี     

 ๔. ไฟลรูปขาราชการบรรจุใหมชุดปกติขาว ตัง้ชื่อเปน “ชื่อขาราชการที่รายงานตัว” ตัวอยาง นายสมชาย.jpg                                                               



ใบรายงานตัวเขารับราชการ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 

1. ชื่อ ............................................................................นามสกุล............................................................................. 

   เกิดวันท่ี ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............... สถานท่ีเกิด แขวง/ตำบล............................................. 

   เขต/อำเภอ .................................................จังหวัด.......................................................................... 

   สัญชาติ.......................... เชือ้ชาติ ..................................ศาสนา............................................. 
 

2. สถานภาพ                โสด               แตงงาน             มาย            หยาราง          แยกกันอยู 
 

3. ชือ่คูสมรส......................................................สกุลเดิม........................................อาชีพ......................................... 
 

4. ชื่อบิดา........................................................  อาชีพ.............................................................................................. 

   ชื่อมารดา..............................................สกุลเดิม..................................... อาชีพ................................................... 
 

5. ท่ีอยูปจจุบันหรือท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได คือ บานเลขท่ี............................หมูบาน..............................................   

  ตรอก/ซอย ..................................   ถนน............................................ แขวง/ตำบล............................................. 

  เขต/อำเภอ................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย............................... 

  โทรศัพทบาน/มือถือ.............................................................. อีเมล....................................................................... 
 

6. อุปสมบท ณ วัด....................................................................เม่ือวันท่ี................................................................... 
 

7. รับราชการทหาร หรือตำรวจกองประจำการ สังกัด.............................................................................................. 

   เม่ือ....................................................ปลดประจำการ เม่ือ.................................................................................... 
 

8. ความรู/ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................. 
 

9. ประวัติการทำงานท่ีอ่ืนมากอน (หนวยงาน/ตำแหนง/ระยะเวลา) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

เปนเวลา..............................ป...................เดือน 
 

10. สอบไดในตำแหนง............................................................................................................................................... 

   ลำดบัท่ี .................................ประกาศผลการสอบ เม่ือ...................................................................................... 
 

11. ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีระบุขาตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 (ลงชื่อ) ........................................................(ผูรายงานตัว) 

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

                                                          วันท่ี ..........เดือน........................... พ.ศ. ................. 

     

แผนที่ 1 



หนังสือรับรองการเปนทายาท 

เขียนท่ี กรมสุขภาพจิต 

วันท่ี  24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง รับรองการเปนทายาท 

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต  

 ขาพเจา..........................................................................ตำแหนง............................................................. 

สังกัดหนวยงาน....................................................................................... กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัด....................................... ต้ังบานเรอืนอยูบานเลขท่ี ........... หมูท่ี...........ถนน...................................................

ตำบล/แขวง..........................................  อำเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด..............................................

รหัสไปรษณีย...................... ขอรับรองวา 

1. ขาพเจามีบิดาชื่อ................................................... มารดาชื่อ.............................................................  

ยังมีชีวิตอยูและตั้งบานเรือนอยูบานเลขท่ี ......... หมูท่ี......ถนน...........................ตำบล/แขวง......................................  

อำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย...................................   

(ถาบิดาหรือมารดาท้ังสองคนไดถึงแกกรรมแลวเม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. ใด ใหแจงในบรรทัดวางตอไป) 

................................................................................................................................................................................ 

2. ขาพเจามีสามีหรือภริยาท่ีถูกตองตามกฎหมายชื่อ ....................................................................... 

(ถาไดเลิกรางกันหรือถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. ใด ใหแจงใหทราบ) ............................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

 3. ขาพเจามีบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายและยังมีชีวิตอยูในเวลานี้ (รวมท้ังบุตรบุญธรรมท่ีจดทะเบียนโดย

ถูกตองตามกฎหมายแลว) ชื่อ 

1. ......................................................................... เกิดเม่ือวันท่ี ............. เดือน......................... พ.ศ. ................... 

2. .......................................................................... เกิดเม่ือวันท่ี ............. เดือน......................... พ.ศ. .................. 

3. .......................................................................... เกิดเม่ือวันท่ี ............. เดือน......................... พ.ศ. .................. 

4. .......................................................................... เกิดเม่ือวันท่ี ............. เดือน......................... พ.ศ. .................. 

5. .......................................................................... เกิดเม่ือวันท่ี ............. เดือน......................... พ.ศ. .................. 

6. .......................................................................... เกิดเม่ือวันท่ี ............. เดอืน......................... พ.ศ. .................. 

 4. ถาไมมีสามีหรือภริยาและบุตร และบิดามารดาไดถึงแกกรรมไปหมดแลวแตเม่ือใด ขอใหแจงใหทราบ

วาอยูในความอุปการะของผูใดหรือไม หรือมีผูอยูในความอุปการะตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวหรือไม ไมมีก็แจงวาไมมี ถา

มีก็แจงวา โดยชื่อใด เกิดเม่ือวัน เดือน พ.ศ. ใด และอยูตำบล อำเภอ จังหวัดใด เก่ียวของเปนอะไรกับผูอ่ืน 

 

 

             ขอแสดงความนับถือ 

                                              (ลงชื่อ).........................................................(ผูรายงานตัว) 

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

                                                              (เขียนตัวบรรจง)  

แผนที่ 2 



หนังสือยืนยัน วัน เดือน ปเกิด 

 

เขียนท่ี กรมสุขภาพจิต 

                                                                          วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 ดวยขาพเจาไดจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) โดยระบุ วัน เดือน ปเกิด ไววา เกิดวันท่ี ........... 

เดือน.................................. พ.ศ. .................. นั้น 

 ขาพเจาไดรับทราบแลวและขอยืนยันวา(ใหทำเครื่องหมาย/ ในชองท่ีตองการ) 

(   )  วัน เดือน ปเกิดใน ก.พ. 7 ดังกลาวถูกตองแลว 

(   )  วัน เดือน ปเกิดใน ก.พ. 7 ดังกลาวไมถูกตอง และจะขอแกไขภายใน 5 ป นับแตวันบรรจุ 

       เขารับราชการ 

 

 

                     ขอแสดงความนับถือ 

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

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

                                                                                      (เขียนตัวบรรจง)  

 

 

หมายเหต ุ หากขาราชการผูใดเห็นวา วัน เดือน ปเกิด ไมถูกตองตามท่ีระบุไวใน ก.พ. 7 จะตองยื่นเรื่องราวขอแกไข  

              วัน เดือน ปเกิด ภายใน 5 ป นับแตวันบรรจุเขารับราชการเมื่อพนกำหนดนี้แลว ไมยื่นเรื่องราวขอแกไข  

              เปนอันหมดสิทธิ ์ตามที ่กำหนดไวในขอ 10 แหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว าดวยการแกไข  

              วัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. 2548 
 

แผนที่ 3 



แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถึงแกความตาย 

 

เขียนท่ี กรมสุขภาพจิต 

                                                                                   วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ขาพเจา…..….……................…………… เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตำแหนง.................................... 
ระดับ........................…… สังกัด กอง/สำนัก/โรงพยาบาล/สถาบัน …………..................................…………….….............… 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด ..........................................ไดรับเงินเดือน เดือนละ………........…บาท 

ขอแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษโดยหนังสือฉบับนี้วา ในกรณีท่ีขาพเจาถึงแกความตายในระหวางรับราชการ

และทางราชการจะตองจายเงินชวยเหลือพิเศษใหตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บำเหน็จ บำนาญ 

และเงินอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน ขาพเจาประสงคใหจายเงินชวยพิเศษใหแก................................................................ 

ซ่ึงมีภูมิลำเนาอยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี........หมูบาน...............................ถนน……....................………..………. 

ตำบล/แขวง.............……………อำเภอ/เขต.............................……จังหวัด………........…………… รหัสไปรษณีย…….……..... 

 โทรศัพท............................................................................................................................................................................. 

 

(ลงชื่อ)…………………………………...ผูแสดงเจตนา 

(…………………………………) 

(ลงชื่อ)…………………………………...พยาน 

(…………………………………) 

(ลงชื่อ)…………………………………...พยาน 

(…………………………………) 

 

ไดบันทึกไวในสมุด/แฟมประวัติ แลว  

ลงชื่อ…………………………...……....………เจาหนาท่ีทะเบยีนประวัติ 

(………………....…………….……….)  

ตำแหน ง…………….…..….....…………….. 

วันท่ี………………………..….…….....………… 

หนวยงาน.............................................. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

    

แผนที่ 4 
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บันทึกการเปล่ียนแปลง 
 

ขาพเจาขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษฉบับน้ี โดยไดแสดงเจตนาใหม 

ตามหนังสือแสดงเจตนา ลงวันท่ี ................................................ซ่ึงให................................................................. 

……………………………………………………………………………………………...................................................……….…………. 

เปนผูมีสิทธิรบัเงินชวยพิเศษเม่ือขาพเจาถึงแกความตายระหวางรบัราชการ 

 

ลงชื่อ ……………………........………ผูแสดงเจตนา 

(………………….........………….) 

วันท่ี………./…….........…..…/….……. 
 

 

ไดบันทึกไวในสมุด/แฟมประวัติ แลว  

ลงชื่อ…………………………...……………เจาหนาท่ีทะเบียนประวตัิ 

(…………………………………….)  

ตำแหน ง………………….....…………….. 

วันท่ี……………………………….....………… 

หนวยงาน............................................. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



 

 

 

หมายเหตุ   1. ใหมอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษไว ณ สวนราชการท่ีตนสังกัดเพ่ือเก็บไวในสมุด

ประวัติ หรือแฟมประวัติ เม่ือมีการโอนยายก็ใหสงหนังสือดังกลาวตามไปดวยและใหมีการบันทึกการ

แสดงเจตนาไวในสมุด/แฟมประวัติดวย  

2. ใหระบุชื่อผูรับเงินชวยพิเศษแตเพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผูรับเงินชวยพิเศษในภายหลัง 

ใหทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษฉบับใหมแทนฉบับเดิมตามแบบท่ีกระทรวงการคลัง 

กำหนด และใหแนบฉบับเดิมไวดวย  

3.  การขูดลบ ตก เติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอ่ืนในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ

ใหลงลายมือชื่อกำกับไว  



แผนที่ 5 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบำเหน็จตกทอด 
 

เขียนท่ี กรมสุขภาพจิต 

วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (1) 

 ขาพเจา ....................................................................................(2) เปน [  ] ขาราชการ [  ] ผูรับบำนาญ 
[  ] ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ชั้น/ยศ/ระดับ.................................. ตำแหนง ............................................................ 
สังกัดกอง/ สำนักงาน..................................................... กรม ................................. กระทรวง ................................. 
จังหวัด ..................................................................... ไดรับ  [  ] เงินเดือน เดือนละ ........................………….(3) บาท 
[  ] บำนาญรวมกับ ช.ค.บ. เดอืนละ .....................(3) บาท [  ] เบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ................(3) บาท 

 ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี ...............หมูท่ี.........ถนน...............................................ตำบล/แขวง.......................................... 
อำเภอ/เขต .................................... จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย…………..โทร.. ....................................  
ในกรณีขาพเจาถึงแกความตาย หากขาพเจาไมมีทายาทผูมีสิทธิจะไดรับบำเหน็จตกทอด (บุตร สามี หรือภริยาและ
บิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมาย) ตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2494 และที่แกไขเพิ่มเติม และมาตรา 58 วรรคหนึ่งและมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2539 ขาพเจาขอแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบำเหน็จตกทอดโดยหนังสือฉบับนี้วา 
ขาพเจาประสงคใหจายเงินบำเหน็จตกทอดแกบุคคล รวม ...................(4) คน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

1. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี..................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 

2. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี..................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 

3. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี.................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............... (6) สวน
4. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี..................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 

5. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี.................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 

6. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี.................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 

7. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี.................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 

8. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี.................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 

/9. ... 
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9. ………………………………..…..…..………...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี.................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 
10. ………………………………..…..…..……...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี..................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 
11. ………………………………..…..…..………..................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 
12. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี..................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 
13. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี..................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 
14. ……………………………..…..…..………...................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี.................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 
15. ………………………………..…..…..………..................….…….. (5) ท่ีอยูท่ีติดตอไดเลขท่ี.....................หมูท่ี................... 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย…………………..โทร. ................................... ใหไดรับ............. (6) สวน 

หนังสือแสดงเจตนาไดทำขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน เก็บไวที่ผูแสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่ง
สงไปเก็บไวท่ีสมุด/แฟมประวัติสำหรับผูรับเบี้ยหวัดบำนาญเก็บไวท่ีสวนราชการเจาสังกัดผูเบิกเบี้ยหวัดบำนาญ 
 

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

(ลงชื่อ)…………………………………...พยาน 
(…………………………………) 

(ลงชื่อ)…………………………………...พยาน 
(…………………………………) 

 
สำหรับเจาหนาท่ีเทานั้น 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรบับำเหน็จตกทอดฉบับนี้ไดยื่นเม่ือวนัท่ี....... เดือน........................พ.ศ............ 
[  ] โดย...................................................................................(7) ขาราชการ/ผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ 
[  ] โดย ..................................................................................(7) ผูรับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ 

ฉบับลงวันท่ี................................................................ 
ไดนำหนังสือแสดงเจตนาเก็บไวเปนหลักฐานแลว 

ลงชื่อ……………............…………….………....……(8) เจาหนาท่ี 
                               (……………….....…………………….)  
            ตำแหน ง…………........……….....….......…………..  
            วันท่ี…………เดือน ……………………..พ.ศ. ...………... 
 

หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ 

1. การขูดลบ ขีดฆา หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอ่ืนในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบำเหน็จตกทอด  

                      ใหลงลายมือชื่อกำกับไว 

2. ใหใสเครื่องหมาย / ในชอง [  ] ท่ีใช 

 

คำอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบำเหน็จตกทอด 

(1) ใหระบุ วัน เดือน ป ท่ีแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบำเหน็จตกทอด 

(2) ใหระบุคำนำหนาชื่อ และนามสกุลของผูแสดงเจตนา 

(3) ใหระบุเงินเดือน บำนาญรวมกับ ช.ค.บ. หรือเบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. ท่ีไดรับอยูขณะท่ีแสดงเจตนา 

(4) ใหระบุจำนวนผูมีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด 

(5) ใหระบุคำนำหนาชื่อ และนามสกุลของผูท่ีถูกระบุตัวใหเปนผูรับบำเหน็จตกทอด 

(6) กรณีระบุตัวผูรับบำเหน็จตกทอดไวมากกวาหนึ่งคน ใหกำหนดสวนท่ีจะมีสิทธิไดรับใหชัดเจนดวย เชน  

นาย ก. ใหไดรับ 1 สวน นางสาว ข. ใหไดรับ 1 สวน และเด็กหญิง ค. ใหไดรับ 2 สวน เปนตน 

(7) ใหระบุคำนำหนาชื่อ และนามสกุลของผูแสดงเจตนา หรือผูรับมอบฉันทะ 

(8) หัวหนาสวนราชการหรือเจาหนาท่ีซ่ึงเปนขาราชการในสังกัดท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมาย 

 



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 

แผนที่ 6

กรมสุขภาพจิต

24 สิงหาคม 2563



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 



แผนที่ 7



เจาของประวัตติรวจสอบและบันทึก

https:\\seis.ocsc.go.th โดยมีวิธีการดังนี้

ตัวอยางหนาจอเขาระบบ 

กรณีไมพบอีเมล จะปรากฏหนาจอดังภาพ

ตนเอง 

กรณไีมพบผูใชในระบบ หรือ อีเมลไมถูกตอง 

กรณีเขาระบบไดแลว และตองการเปลี่ยนอีเมลใชเมนูขอมูลสวนตัวดังภาพ

1. กรอกเลขประจําตัวประชาชนหรืออีเมล

3. นํารหัสผานที่ไดรับจากอีเมลมากรอกท่ีชอง

1. 

บันทึกขอมูลประวัตสิวนตัวเพื่อทําทะเบียนประวัติขาราชการ 

โดยมีวิธีการดังนี้ 

กรณีไมพบอีเมล จะปรากฏหนาจอดังภาพ ใหกรอกรายละเอียดใหครบถวน ระบบจึงจะใหบันทึกอีเมลของ

ผูใชในระบบ หรือ อีเมลไมถูกตอง ใหแจงการเจาหนาที่ของสวนราชการ 

กรณีเขาระบบไดแลว และตองการเปลี่ยนอีเมลใชเมนูขอมูลสวนตัวดังภาพ 

2. กดขอรหัสผาน โดยระบบจะสงรหัสผานไปที่

กรอกเลขประจําตัวประชาชนหรืออีเมล

นํารหัสผานที่ไดรับจากอีเมลมากรอกท่ีชอง

4. คลิกเขาสูระบบ

2. แกไขอีเมล

3. 

ทําทะเบียนประวัติขาราชการ ที่ 

ระบบจึงจะใหบันทึกอีเมลของ

กดขอรหัสผาน โดยระบบจะสงรหัสผานไปที่
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๑. บนัทกึ ตรวจสอบ ขอมลูใหถูกต

๑.๑ ตรวจสอบขอมูลบุคคล

 

๑.๒ บันทึกขอมูลครอบครัว

- บันทึกชื่อ – นามสกุลของบิดา

- บันทึกชื่อ นามสกุล และนามสกุลเดิมของมารดา 

- ถามีคูสมรสใหบันทึกเฉพาะสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย

รูปตัวอยาง 

กรณีกดปุม และคนหาขอมูลไมพบ สามารถเพ่ิมใหมไดโดยคลิกที่ปุม 

1.  

ตอง ดังนี้ 

ตรวจสอบขอมูลบุคคลใหถูกตอง 

ครอบครัวใหเพิ่มขอมูล ดังนี้ 

นามสกุลของบิดา 

บันทึกชื่อ นามสกุล และนามสกุลเดิมของมารดา (ที่มิใชมารดาบุญธรรม) 

ถามีคูสมรสใหบันทึกเฉพาะสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย 

และคนหาขอมูลไมพบ สามารถเพ่ิมใหมไดโดยคลิกที่ปุม  

2.  

3.  

5.  
6.  

7.  

8.  

๒ 

 

 

 

 

4.  



 

๑.๓ บันทึกประวัติการศึกษา

ศึกษาทุกระดับที่เคยศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไปจนถึงระดับการศึกษาสูงสุด 

ศึกษาจนถึงท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละแหง และวุฒิใหระบุชื่อประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร พรอมทั้งสาขา

วิชาเอก (ถาม)ี 

๑.๔ บันทึกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

 

1.  

1.  

 

บันทึกประวัติการศึกษาที่ไดรับกอนบรรจุเขารับราชการ โดยใหบันทึกชื่อสถานศึกษาที่เคย

ศึกษาทุกระดับที่เคยศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไปจนถึงระดับการศึกษาสูงสุด 

ศึกษาจนถึงท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละแหง และวุฒิใหระบุชื่อประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร พรอมทั้งสาขา

บันทึกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไดรับกอนเขารับราชการ 

3.  

3.  

๓ 

ใหบันทึกชื่อสถานศึกษาที่เคย

ศึกษาทุกระดับที่เคยศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไปจนถึงระดับการศึกษาสูงสุด ระบุเดือนปตั้งแตเขา

ศึกษาจนถึงท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละแหง และวุฒิใหระบุชื่อประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร พรอมทั้งสาขา

 

 

 

 

2.  

2.  



๔ 
 

๒. รับรองขอมูล รับรองขอมูลเมือ่เจาหนาทีท่ะเบยีนประวตัิของสวนราชการไดตรวจสอบขอมลูเรียนรอย

แลว 

 

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

1.  

2. ปุมนี้จะแสดงเมื่อเจาหนาทีไ่ดตรวจสอบ

แลว กรณีขอมูลไมถูกตอง ใหแจงหนาหนาที่ 
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