




































แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี พ.ศ.2563 
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) หน่วยงาน/โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

-------------------------------------------------------- 
แบบ รร.1 

คำนำหน้าชื่อ …….. ชื่อ ………………………ชื่อสกุล ……………………  เลขประจำตัวประชาชน ……………………………………….….. 
ดำรงตำแหน่งระดับ…………………….. เมื่อวันที่ …….. เดือน ………………… พ.ศ ……………….. ( ให้ระบุวัน/เดือน/ปี ที่เป็น
ระดับ ปก., ชก., ชพ.,ชช. ด้วย)  เคยดำรงตำแหน่งระดับ............เมื่อวันที่........เดือน................................พ.ศ....................... 
เงินเดือนปัจจุบัน …………. บาท  ตำแหน่ง…………… โรงเรียน……………….……….. (ตำแหน่งเลขท่ี.......สำหรับลูกจ้างประจำ) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เกิดวันที่ ………….. เดือน ……………….………..……..พ.ศ ………………..……. 
บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ………………..…………ระดับ ……… เมื่อวันที่ …….. เดือน ……………...... พ.ศ …………….………
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานครั้งหลังสุดชั้นตรา…………………………….เมื่อวันที่………เดือน……………พ.ศ………..
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ………… ตอนที่…………..ลงวันที่ ………เดือน………………...………พ.ศ…………..…….…..
หน้า …..........ลำดับที่ …………………. ขณะที่ดำรงตำแหน่ง……………………….  หน่วยงาน………………………………………………… 
ชื่อตัว – สกุลเดิม  โอนมาจากหน่วยงานเดิม  (ถ้ามี) .............................................................................................................  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานครั้งนี้ (โปรดทำเครื่องหมาย / ในและเติมข้อความให้สมบูรณ์) 
  ชั้น  บ.ม.  เป็นระดับ  2  เมื่อวันที่.........................  ชั้น  ท.ม.  เป็นระดับ  7  เมื่อวันที่........................................ 
  ชั้น  บ.ช.  เป็นระดับ  2  เมื่อวันที่.........................  ชั้น  ท.ช.  เป็นระดับ  7  เมือ่วันที่......................................... 
  ชั้น  จ.ม.  เป็นระดับ  3  เมื่อวันที่.........................  ชั้น  ป.ม.  ได้ขั้น  ท.ช.   เมื่อวันที่  5  ธ.ค.พ.ศ...................... 
  ชั้น  จ.ช.  เป็นระดับ  3  เมื่อวันที่.........................  ชั้น  ป.ช.  ได้ขั้น  ป.ม.   เมื่อวันที่  5  ธ.ค.พ.ศ...................... 
  ชั้น  ต.ม.  เป็นระดับ  5  เมื่อวันที่.........................  ชั้น  ม.ว.ม. ได้ขั้น ป.ช.   เมื่อวันที่  5  ธ.ค.พ.ศ...................... 
  ชั้น  ต.ช.  เป็นระดับ  5  เมื่อวันที่.........................  ชั้น  ม.ป.ช. ได้ข้ัน ม.ว.ม. เมือ่วันที่  5  ธ.ค.พ.ศ..................... 
  ร.จ.พ.  บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ……………………………ปฏิบัติราชการครบ  25  ปี  เมื่อวันที่ ………………………… 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
                                                                   (ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอขอ 

 (...............................................) 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                  (ลงชื่อ)................................................................ 

   (...............................................) 
                                                                 ตำแหน่ง……………………………………….……………………….. 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

                                   (................................................) 
               ตำแหน่ง....................................................................... 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยื่นคำขอหนังสือรับรอง 

 

ตรวจสอบ ลงทะเบียนคุม  
จัดพิมพ์หนังสือรับรอง 

( 4 นาที) 

 

ออกเลขที่หนังสือรับรอง 
( 1 นาที) 

จัดส่งหนังสือรับรองให้แก่ 
ผู้แจ้งความประสงค์ 

(2 นาที) 
 

เสนอผู้บริหารลงนาม 
(5 นาที) 

 



แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง 
 

                      เขียนที…่…………………………….…………. 

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

เรื่อง  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

 ด้วยข้าพเจ้า ……………………………………....…  เป็นข้าราชการ………………........……….. ตำแหน่ง 
……………………………….  อันดบั .....……..  ขั้น…………..............……บาท  ตำแหน่งเลขท่ี……..................………. 
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  อำเภอเนินมะปราง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความ
ประสงค์ขอหนังสือรับรอง  (ระบุประเภทหนังสือรับรอง) ..……………………........................................……………… 
เพ่ือ (ระบุตามเหตุผล) ………………………………………………………………………………………….................................... 

  
  ลงชื่อ………………………..………..ผู้ขอหนังสือรับรอง 
          (…………………………….…..) 
  ตำแหน่ง  ……………………………………. 
 
 
 
           คำรับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
 
         ………………………………………………… 
 
                             ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี    ………………………………………….. 
             (จิรเชษฐ์    จันทร์สภุาเสน) 

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง 
 

                      เขียนที…่…………………………….…………. 

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

เรื่อง  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

 ด้วยข้าพเจ้า ……………………………………....…  เป็นข้าราชการ………………........……….. ตำแหน่ง 
……………………………….  อันดบั .....……..  ขั้น…………..............……บาท  ตำแหน่งเลขท่ี……..................………. 
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  อำเภอเนินมะปราง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความ
ประสงค์ขอหนังสือรับรอง  (ระบุประเภทหนังสือรับรอง) ..……………………........................................……………… 
เพ่ือ (ระบุตามเหตุผล) ………………………………………………………………………………………….................................... 

 (กรณีขอหนังสือรับรองเพ่ือค้ำประกันผู้ต้องหา) ให้ระบุรายละเอียดดังนี้  
 ชื่อผู้ต้องหา/ จำเลย  คือ……………………………………………………………………………......................... 
เป็นจำเลยต่อศาล………………………………………….คด…ี……………………………………………….................................. 
ความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา (ระบุ)……………………………………………………………………….………............................. 
ขณะนี้ข้าพเจ้าอยู่ระหว่างการประกันผู้ต้องหา/จำเลย คือ………………………………………………………................... 
ในวงเงิน…………………………………………………ที่ศาล………………………………………………...................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า มิได้เรียกร้องค่าตอบแทนแต่ประการใดจากผู้ต้องหา คือ……….…………...... 
………………………..และหากมีการผิดสัญญาประกัน ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาของศาล 
 
  ลงชื่อ………………………..………..ผู้ขอหนังสือรับรอง 
          (…………………………….…..) 
  ตำแหน่ง  ……………………………………. 
 
 
           คำรับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
 
         ………………………………………………… 
 
                             ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี    ………………………………………….. 
             (จิรเชษฐ์    จันทร์สภุาเสน) 

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
 
 
 
 
 



 
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง 

 

                      เขียนที…่…………………………….…………. 

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

เรื่อง  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

 ด้วยข้าพเจ้า ……………………………………....…  เป็นข้าราชการ………………........……….. ตำแหน่ง 
……………………………….  อันดบั .....……..  ขั้น…………..............……บาท  ตำแหน่งเลขท่ี……..................………. 
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  อำเภอเนินมะปราง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความ
ประสงค์ขอหนังสือรับรอง  (ระบุประเภทหนังสือรับรอง) ..……………………........................................……………… 
เพ่ือ (ระบุตามเหตุผล) ………………………………………………………………………………………….................................... 

  
  ลงชื่อ………………………..………..ผู้ขอหนังสือรับรอง 
          (…………………………….…..) 
  ตำแหน่ง  ……………………………………. 
 
 
 
           คำรับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
 
         ………………………………………………… 
 
                             ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี    ………………………………………….. 
             (จิรเชษฐ์    จันทร์สภุาเสน) 

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ที่  ................../๒๕๖๓        โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
         อำเภอเนินมะปราง 
         จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๙๐ 
 

  หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า..................................................................................  
ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง.......................................................................... 
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม รับเงินเดือนในอันดับ.......................................ขั้น..............................................บาท 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
มีวิทยฐานะ................................................จริง (ได้รับเงินวิทยฐานะ เดือนละ.............................................บาท 
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนๆละ............................บาท) เพื่อประกอบเป็นหลักฐาน............................. 
........................................................................................................................................................ ..................
     

 ให้ไว้ ณ วันที่....................เดือน................................พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
     
 

       ว่าที่ร้อยตรี 
         (จิรเชษฐ์   จันทร์สุภาเสน) 

                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



การยื่นคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
 

ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองเงินเดือน  เพื่อนำไปประกอบการทำนิติกรรมต่าง ๆ                    
ให้ยื่นคำร้องขอตามแบบคำขอฯ  
 
1.   กรณีที่เป็นข้าราชการครู   ให้ยื่นคำร้องขอตามแบบคำขอ ต่อผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด   
      เพ่ือออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ 

2.  กรณีที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ยื่นร้องขอตามแบบคำขอ ต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
     เพื่อออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ 



การลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม  มี  ๑๑  ประเภท  คือ 
๑.  การลาป่วย 
๒.  การลาคลอดบุตร 
๓.  การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
๔.  การลากิจส่วนตัว 
๕.  การลาพักผ่อน 
๖.  การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัจย ์
๗.  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
๘.  การลาไปศึกษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
๙.   การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
๑๐. การลาติดตามคู่สมรส 
๑๑. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 
1. ลาป่วย 
       การลาป่วย  หมายความว่า  เป็นการลาหยุดเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วยหลักเกณฑ์การลา 
           –   ลาป่วยติดต่อกันต้ังแต่สามสิบวันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 
          –   การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาต
เห็นสมควรจะส่ังให้มีใบรับรองแพทย์ หรือส่ังให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
          –   มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยปีหนึ่งได้  ๖๐ – ๑๒๐ วัน 
การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
         –  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
         – ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันท่ีลาก็ได้ ยกเว้นในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
         – กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้  จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้  แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้วต้อง
เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
         – การลาป่วย แม้จะมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาป่วยอยู่นั้น ผู้มีอ านาจอนุญาตก็ไม่สามารถ
เรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ ท้ังนี้เพราะการลาป่วยเป็นเรื่องจ าเป็น 
2. การลาคลอดบุตร  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ ลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของ
เงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน  
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกนิ ๑๕ วันท าการ และหากลาภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันท่ีภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ หากลาเมื่อพ้น ๓๐ วันนับแต่วันท่ี
ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณาก าหนด
รายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภทการลาท่ีก าหนดขึ้นใหม่ 

 



3. ลากิจส่วนตัว 
          การลากิจส่วนตัว หมายความว่า เป็นการลาหยุดเพื่อท าธุระ  เช่น ลาหยุดเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นต้น 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกนิ ๓๐ วัน อนุญาตได้ครั้งหนึง่ไม่เกนิ ๔๕ วัน  ปีหนึ่งลาโดย
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔๕ วันท าการ แต่ในปีท่ีเริ่มรับราชการ ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้
ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ  
การลากิจส่วนตัวอาจแยกได้  ดังนี ้

(๑)  การลากิจส่วนตัว  (ด้วยเหตุอื่น) 
(๒)  การลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร 

หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวด้วยเหตุอื่น 
–    มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา เมื่อมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลากิจส่วนตัวอยู่นั้น 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานก็ได้ 
หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

–  ข้าราชการท่ีได้ลาคลอดบุตร ๙๐ วัน (นับวันหยุดราชการรวมด้วย)  โดยได้รับเงินเดือนแล้ว  มีสิทธิ              
ลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน ๑๕๐ วันท าการ  โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา 

–  ระหว่างลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร แม้จะมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาอยู่นั้นผู้มีอ านาจ
อนุญาตก็ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ 
การเสนอหรือจัดส่งใบลา   

–    ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
–   ต้องได้รับอนญุาตก่อนจึงหยุดราชการได้ เว้นแต่ มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ 
-    ให้จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วลาหยุดไปก่อนได้  แต่จะต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจ

อนุญาตทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุพิเศษ ท่ีไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้ เมื่อหยุดไปแล้ว ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทราบทันทีในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการ 
อ านาจการอนุญาตการลา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ลาป่วย ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วันท าการ  ลากิจส่วนตัว ครั้งหนึ่งไม่เกิน  
๓๐ วันท าการ  นอกเหนือจากนี้เป็นอ านาจ ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เกณฑ์การลาบ่อยคร้ัง ปฎิบัติงานในโรงเรียน ลาเกิน ๖ คร้ัง  
เกณฑ์การมาสายเนื่องๆ  ปฎิบัติงานในโรงเรียน สายเกิน ๘ คร้ัง 

ข้อพึงระวัง 
ลาเกิน(ลาบ่อยครั้ง)จ านวนครั้งท่ีก าหนด ไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 
เว้นแต่ถ้าวันลาไม่เกิน ๑๕ วันและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอาจผ่อนผันให้เล่ือนขั้นเงินเดือนได้ 
มาท างานสายเนื่องๆ ไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 
ลาป่วย + ลากิจส่วนตัว เกินกว่า ๒๓ วันท าการ ไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 
 
 
 
 



5.  การลาพักผ่อน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ ลาได้ปีละ ๑๐ วันท าการ หากมิได้ลาหรือลาไม่ครบ ให้สะสมรวม

กับปีต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน ๒๐ วันท าการ แต่ส าหรับผู้รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สะสมได้ไม่เกิน ๓๐ 
วันท าการ ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อน ไม่มี
สิทธิลาพักผ่อน ในส่วนของเงินวิทยฐานะหากลาพักผ่อนเกินสิทธิไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 
6.  การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย์  

ส าหรับผู้ท่ีรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน หากตั้งแต่เริ่มรับราชการ ผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบท 
หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ให้ผู้นั้นลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณี ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน 
โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
ระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 
๗. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล   

ลาได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่เมื่อครบก าหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน ๗ วัน  ให้งดจ่ายเงินเดือนไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ แต่หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร ให้จ่าย
เงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิก
จ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 
 ๘. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔ ปีนับแต่วนัไป จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติ
ราชการ หากผู้อนุญาตเห็นสมควรให้ลาเกิน ๔ ปีก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๖ ปี ในประเทศผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และ ผอ.สพม. อนุญาตได้ ต่างประเทศหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงิน             
วิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 
๙. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่อัตราเงินเดือนท่ีได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ ากว่า
อัตราเงินเดือนของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ รวมแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทาง
ราชการท่ีได้รับอยู่ในขณะนั้น รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงิน
วิทยฐานะระหว่างลา 
๑๐. การลาติดตามคู่สมรส (คู่สมรสไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศ) 

ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี กรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 
๒ ปี แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ใน
ส่วนของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 
๑๑. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
  ส าหรับผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตุกระท าการตามหน้าท่ี จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ลาได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ต้องไม่เกิน ๑๒ เดือน หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภท 
การลาท่ีก าหนดขึ้นใหม่ 



                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอสำเนา ก.พ. 7 หรือสมุดทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ 

ขั้นตอนการขอสำเนา ก.พ. 7 หรือสมุดทะเบียนประวัติ ด้วยตนเอง 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนดำเนินการขอสำเนา ก.พ. 7 หรือสมุดทะเบียนประวัติ แทน 





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 7127 

แบบค ำขอเพิม่/ปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 
 
 

เขียนท่ี............................................... 
 

วนัท่ี.................................................. 
 

 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกลุ.......................................ต  าแหน่ง....................................... 
 

สงักดักรม.....................................................จงัหวดั..........................................หน่วยเบิก...........................................มีวตัถุประสงคข์อ 
 

       เพ่ิมขอ้มูล   ตนเอง  
              บุคคลในครอบครัว  บิดา    มารดา       คู่สมรส 
        บุตรล าดบัท่ี.........  
 

      ปรับปรุงขอ้มูล                   ตนเอง  
     บุคคลในครอบครัว  บิดา    มารดา        คู่สมรส 
        บุตรล าดบัท่ี.........  
 

เพ่ือใหน้ายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญด าเนินการเพ่ิม/ปรับปรุงขอ้มูลในฐานขอ้มูลบุคลากรภาครัฐของกรมบญัชีกลาง
ใหเ้ป็นปัจจุบนั ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งน้ี ไดแ้นบเอกสาร
ประกอบการบนัทึกขอ้มูลของนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญแลว้ และขอรับรองวา่ ขอ้ความและเอกสารท่ีแจง้เป็น
จริงทุกประการ 
 ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหก้รมบญัชีกลางเปิดเผยหรือใหข้อ้มูลของขา้พเจา้และบุคคลในครอบครัวเพื่อประโยชน์ในการจดับริการดา้น
สาธารณสุข การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การแพทย ์และการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ท่ีกรมบญัชีกลางรับผิดชอบ 
 
 
 
      ลงช่ือ..........................................................................ผูย้ืน่แบบ 
             (...........................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓  ลงในช่อง                ท่ีเลือก 

 
 

 



หนา้ 1                                                                                    แบบ 7127 

แบบเพิม่/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 
                       ประเภทบุคลำกร                    ข้ำรำชกำร                     ลูกจ้ำงประจ ำ                     ผู้รับเบีย้หวดั/บ ำนำญ       
ผู้มีสิทธิ                           เลขประจ าตวัประชาชน :           
๑. ข้อมูลสถำนะทำงรำชกำร 
รหสัส่วนราชการ : ............................................................................................  ณ จงัหวดั....................................................................................... 
ช่ือส่วนราชการทางสงักดักรม...........................................................................  กระทรวง...................................................................................... 
หน่วยเบิกนายทะเบียน : ................................................................................... 
                                                                                                                      สมาชิก กบข./กสจ. :                เป็น 
วนัเดือนปีท่ีบรรจุเขา้รับราชการ                                                                                                               
                                                                                                                                                                      ไม่เป็น 
๒. ข้อมูลตวับุคคล 
ค าน าหนา้ช่ือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ช่ือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
เพศ :           ชาย          หญิง   วนัเดือนปีเกิด :                                                                                      อาย ุ: ................................ ปี 
ต าแหน่ง : ...................................................................................................................ระดบั/หมวด : ....................................................................... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน : ............................................... กลุ่ม : ..................................................ส านกั/สถาบนั/ศูนย ์: ........................................................... 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ (เฉพาะบ านาญ) : ...................................................................... 
สถานภาพการชีวติ :               มีชีวติ                                             จ านวนบุตร .............................................. คน 
                                               เสียชีวติ    มรณบตัรเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี.................................ณ จงัหวดั...................................  
                                                  สาบสูญ   ค าสัง่ศาลเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี.................................. 
สถานภาพการสมรส :            โสด  

         สมรส  ใบส าคญัการสมรสเลขท่ี........................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หยา่     ใบส าคญัการหยา่เลขท่ี...........................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หมา้ย   มรณบตัรเลขท่ี.......................................................เม่ือวนัท่ี..........................ณ จงัหวดั............................. 

๓.ข้อมูลทีอ่ยู่ทีส่ำมำรถตดิต่อได้สะดวก 
บา้นเลขท่ี : ................หมู่ท่ี..........หมู่บา้น.............................อาคาร....................หอ้ง.............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................ 
แขวง/ต าบล : ..........................................................เขต/อ าเภอ : ................................................................จงัหวดั : ............................................... 
รหสัไปรษณีย ์:                                               โทรศพัท ์: ....................................................E-mail Address : ........................................................ 

                     
ข้อมูลบุคคลในครอบครัว 

คู่สมรส                       เลขประจ าตวัประชาชน :           
ข้อมูลตวับุคคล 
ค าน าหนา้ช่ือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ช่ือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
เพศ :           ชาย          หญิง   วนัเดือนปีเกิด :                                                                                      อาย ุ: ................................ ปี 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ  : .............................โทรศพัท:์………………………………… 
สถานภาพการชีวติ :               มีชีวติ                                             จ านวนบุตร .............................................. คน 
                                               เสียชีวติ    มรณบตัรเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี.................................ณ จงัหวดั...................................  
                                                  สาบสูญ   ค าสัง่ศาลเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี.................................. 
สถานภาพการสมรส :            สมรส  ใบส าคญัการสมรสเลขท่ี........................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 

         หยา่     ใบส าคญัการหยา่เลขท่ี...........................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 
 

หมายเหตุ               - กรุณากรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (ช่องท่ีใหเ้ลือกโปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓  ลงในช่อง   

สะสม 

ไม่สะสม 



หนา้ 2                                                                                    แบบ 7127 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 

บิดำ                                 เลขประจ าตวัประชาชน :           
ค าน าหนา้ช่ือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ช่ือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
วนัเดือนปีเกิด :                                                                                                       อาย ุ: ................................ ปี 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ  : ........................................โทรศพัท:์…………………………. 
เป็นบิดาโดย : 
               บิดาจดทะเบียนสมรสกบัมารดา ใบส าคญัการสมรสเลขท่ี..................................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
               บิดารับรองบุตรตามแบบ คร.๑๑ หนงัสือรับรองบุตรเลขท่ี.................................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
               บิดาอยูก่บัมารดา ก่อนวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ หนงัสือรับรองเลขท่ี..................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
               โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมาย หมายเลขคดีแดงเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี....................................... 
               โดยการยก/รับเป็นบุตรบุญธรรม เอกสารอา้งอิงเลขท่ี.........................................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
สถานภาพการชีวติ :               มีชีวติ                                             จ านวนบุตร .............................................. คน 
                                               เสียชีวติ    มรณบตัรเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี.................................ณ จงัหวดั...................................  
                                                  สาบสูญ   ค าสัง่ศาลเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี.................................. 
 
สถานภาพการสมรส :            โสด  

         สมรส  ใบส าคญัการสมรสเลขท่ี........................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หยา่     ใบส าคญัการหยา่เลขท่ี...........................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หมา้ย   มรณบตัรเลขท่ี.......................................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 

 

มำรดำ                              เลขประจ าตวัประชาชน :           
ค าน าหนา้ช่ือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ช่ือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
วนัเดือนปีเกิด :                                                                                                       อาย ุ: ................................ ปี 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ  : ......................................โทรศพัท์:…………………………... 
เป็นมารดาโดยสายเลือก : 
               ทะเบียนบา้น    เอกสารอา้งอิงเลขท่ี...................................................เม่ือวนัท่ี................................................ 
               สูติบตัร             เอกสารอา้งอิงเลขท่ี..................................................เม่ือวนัท่ี................................................. 
               โดยการยก/รับเป็นมารดาบุญธรรม   เอกสารอา้งอิงเลขท่ี....................................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
 
สถานภาพการชีวติ :               มีชีวติ                                             จ านวนบุตร .............................................. คน 
                                               เสียชีวติ    มรณบตัรเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี.................................ณ จงัหวดั...................................  
                                                  สาบสูญ   ค าสัง่ศาลเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี.................................. 
 
สถานภาพการสมรส :            โสด  

         สมรส  ใบส าคญัการสมรสเลขท่ี........................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หยา่     ใบส าคญัการหยา่เลขท่ี...........................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หมา้ย   มรณบตัรเลขท่ี.......................................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 

 
หมายเหตุ               - กรุณากรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (ช่องท่ีใหเ้ลือกโปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓  ลงในช่อง   

 
 



หนา้ 3                                                                                    แบบ 7127 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 

บุตรคนที.่......              เลขประจ าตวัประชาชน :           
ข้อมูลตวับุคคล 
ค าน าหนา้ช่ือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ช่ือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
เพศ :           ชาย          หญิง   วนัเดือนปีเกิด :                                                                                      อาย ุ: ................................ ปี 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ  : ..............................โทรศพัท์:……………………………… 
อาศยัในจงัหวดั : ................................................................................             รหสัไปรษณีย ์:        
เป็นบุตรโดย : 
 

               ผู้มสิีทธิเป็นบิดำ 
 

               บิดาจดทะเบียนสมรสกบัมารดา ใบส าคญัการสมรสเลขท่ี..................................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
               โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมาย หมายเลขคดีแดงเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี....................................... 
               บิดารับรองบุตรตามแบบ คร.๑๑ หนงัสือรับรองบุตรเลขท่ี.................................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
               โดยการยก/รับเป็นบุตรบุญธรรม เอกสารอา้งอิงเลขท่ี.........................................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
 

                ผู้มสิีทธิเป็นมำรดำ 
 

               ทะเบียนบา้น    เอกสารอา้งอิงเลขท่ี...................................................เม่ือวนัท่ี................................................ 
               สูติบตัร             เอกสารอา้งอิงเลขท่ี..................................................เม่ือวนัท่ี................................................. 
               โดยการยก/รับเป็นมารดาบุญธรรม   เอกสารอา้งอิงเลขท่ี....................................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
 

สถานภาพการชีวติ :               มีชีวติ                                              
                                               เสียชีวติ    มรณบตัรเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี.................................ณ จงัหวดั...................................  
                                                  สาบสูญ   ค าสัง่ศาลเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี.................................. 
 
สถานภาพการสมรส :            โสด  

         สมรส  ใบส าคญัการสมรสเลขท่ี........................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หยา่     ใบส าคญัการหยา่เลขท่ี...........................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หมา้ย   มรณบตัรเลขท่ี.......................................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 

 
หมายเหตุ               -  กรุณากรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (ช่องท่ีใหเ้ลือกโปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓  ลงในช่อง   
                               -  กรอกบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมายทุกคน โดยเรียงล าดบัการเกิด (เรียงตามอายบุุตรจากมากไปนอ้ย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หนา้ 4                                                                                    แบบ 7127 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 

บุตรคนที.่......              เลขประจ าตวัประชาชน :           
ข้อมูลตวับุคคล 
ค าน าหนา้ช่ือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ช่ือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
เพศ :           ชาย          หญิง   วนัเดือนปีเกิด :                                                                                      อาย ุ: ................................ ปี 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ  : .............................โทรศพัท์:…………………………………. 
อาศยัในจงัหวดั : ................................................................................             รหสัไปรษณีย ์:        
เป็นบุตรโดย : 
 

               ผู้มสิีทธิเป็นบิดำ 
 

               บิดาจดทะเบียนสมรสกบัมารดา ใบส าคญัการสมรสเลขท่ี..................................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
               โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมาย หมายเลขคดีแดงเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี....................................... 
               บิดารับรองบุตรตามแบบ คร.๑๑ หนงัสือรับรองบุตรเลขท่ี.................................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
               โดยการยก/รับเป็นบุตรบุญธรรม เอกสารอา้งอิงเลขท่ี.........................................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
 

                ผู้มสิีทธิเป็นมำรดำ 
 

               ทะเบียนบา้น    เอกสารอา้งอิงเลขท่ี...................................................เม่ือวนัท่ี................................................ 
               สูติบตัร             เอกสารอา้งอิงเลขท่ี..................................................เม่ือวนัท่ี................................................. 
               โดยการยก/รับเป็นมารดาบุญธรรม   เอกสารอา้งอิงเลขท่ี....................................เม่ือวนัท่ี..............................ณ จงัหวดั........................... 
 

สถานภาพการชีวติ :               มีชีวติ                                              
                                               เสียชีวติ    มรณบตัรเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี.................................ณ จงัหวดั...................................  
                                                  สาบสูญ   ค าสัง่ศาลเลขท่ี.......................................เม่ือวนัท่ี.................................. 
 
สถานภาพการสมรส :            โสด  

         สมรส  ใบส าคญัการสมรสเลขท่ี........................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หยา่     ใบส าคญัการหยา่เลขท่ี...........................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หมา้ย   มรณบตัรเลขท่ี.......................................................เม่ือวนัท่ี...........................ณ จงัหวดั............................. 

 
หมายเหตุ               -  กรุณากรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (ช่องท่ีใหเ้ลือกโปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓  ลงในช่อง   
                               -  กรอกบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมายทุกคน โดยเรียงล าดบัการเกิด (เรียงตามอายบุุตรจากมากไปนอ้ย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                    แบบ 7127 

 
เอกสำรอ้ำงองิประกอบกำรบันทกึข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 

 
ผู้มสิีทธิ    ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ทุกฉบบั) 

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
(ข) ส าเนาทะเบียนบา้น 
(ค) ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั / ช่ือสกลุ (ถา้มี) 

 
บุคคลในครอบครัว   ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง (ทุกฉบบั) 
1. บิดำ 
 (ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา 
 (ข)  ส าเนาใบส าคญัการสมรสของบิดา หรือส าเนาใบส าคญัการหยา่ (ในกรณีท่ีมีการหยา่ร้างกบัมารดาของผูมี้สิทธิ)  
        หรือส าเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรวา่ผูมี้สิทธิเป็นบุตร โดยชอบดว้ยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ 
                     ส าเนาค าสัง่ศาล หรือส าเนาค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดวา่ผูมี้สิทธิเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของบิดา 
 (ค)  ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียนช่ือ – สกลุของบิดา (ถา้มี) 
 (ง)  ส าเนาใบมรณบตัร 
 
2.มำรดำ   ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ทุกฉบบั) 
 (ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้นของมารดา 
 (ข)  ส าเนาสูติบตัรของผูมี้สิทธิ หรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้สิทธิ 
 (ค)  ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียนช่ือ – สกลุของมารดา (ถา้มี) 
 (ง)  ส าเนาใบส าคญัการสมรสของมารดา หรือส าเนาใบส าคญัการหยา่ (ในกรณีท่ีมีการหยา่ร้างกบับิดาของผูมี้สิทธิ) 
 (จ)  ส าเนาใบมรณบตัร 
 
3. คู่สมรส  ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ทุกฉบบั) 
 (ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรส 
 (ข)  ส าเนาใบส าคญัการสมรสของผูมี้สิทธิ หรือส าเนาใบส าคญัการหยา่ (ในกรณีท่ีมีการหยา่ร้างกบับิดาของผูมี้สิทธิ) 
 (ค)  ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียนช่ือ – สกลุของคู่สมรส (ถา้มี) 
 (ง)  ส าเนาใบมรณบตัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    แบบ 7127 
 
 
4. บุตร   ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง (ทุกฉบบั) 
     4.1   กรณผีู้มสิีทธิเป็นหญิง 
 (ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตร 
 (ข)  ส าเนาสูติบตัรของบุตร 
 (ค)  ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียนช่ือ – สกลุของบุตร (ถา้มี) 
 (ง)  ส าเนาค าสัง่ศาล หรือส าเนาค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดวา่บุตรของผูมี้สิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
                     ไร้ความสามารถ (ในกรณีท่ีบุตรของผูมี้สิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ) 

(จ) ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 
 
     4.2  กรณีผู้มสิีทธิเป็นชำย 
 (ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตร 
 (ข)  ส าเนาสูติบตัรของบุตร 
 (ค)  ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการเปล่ียนช่ือ – สกลุของบุตร (ถา้มี) 
 (ง)  ส าเนาใบส าคญัการสมรสของผูมี้สิทธิ หรือส าเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรวา่เป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
                      ของผูมี้สิทธิ หรือส าเนาค าสัง่ศาลหรือส าเนาค าพิพากษาวา่บุตรเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูมี้สิทธิ 
                      หรือส าเนาใบมรณบตัร 

(จ)  ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 
 
 
     
 

 
 



คําขอมีบัตรประจําตัว  หรือขอบัตรประจําตัวใหม 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตวัเจาหนาทีข่องรัฐ พ.ศ.2542 

 
      เขียนที…่…………………………..………… 

            วนัที…่…….เดือน…………..……….พ.ศ. ………….… 
  ขาพเจาชื่อ…..………………………….…..…..ชื่อสกุล………………….………………………... 
เกิดวนัที…่….…..เดือน………..…….พ.ศ. ………….อายุ…………ป  สัญชาติ……….….  หมูโลหิต.….……….. 
มีช่ืออยูในทะเบยีนบานเลขที…่….…ตรอก/ซอย.……………..ถนน………….….ตําบล/แขวง.…………….…... 
อําเภอ/เขต………….……จังหวัด…………………….รหัสไปรษณีย………….…โทรศัพท……….………….…... 
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยืน่ขอ     
ที่อยูปจจบุนัที่สามารถติดตอได………………………………………………………………….……………………. 
……………………………………….……………………………………………………………………………………. 
  เจาหนาที่ของรัฐประเภท       ขาราชการพลเรือนสามัญ       
รับราชการ/ปฏบิัติงาน/เคยสังกัด  แผนก/งาน…………….…………..ฝาย/สวน…….……..………………….…... 
กอง/สํานัก………………..กรม/องคการ……………………………...กระทรวง/ทบวง…………………………..... 
ตําแหนง…………………………………ประเภท..................................ระดับ/ยศ…………..…….…..….. 
มีความประสงคขอมบีัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐยืน่ตอ…………………………………………………………
       กรณ ี       1. ขอมีบัตรครั้งแรก 
    2. ขอมีบัตรใหม  เนื่องจาก           บัตรหมดอาย ุ บัตรหายหรอืถูกทาํลาย 
        หมายเลขของบัตรเดิม………………………… 
    3. ขอเปล่ียนบัตร  เนื่องจาก       เปล่ียนตําแหนง/เล่ือนระดบั/เล่ือนยศ 
           เปล่ียนชือ่           เปล่ียนชื่อสกุล               เปล่ียนชื่อตัวและชื่อสกุล 
           ชํารุด           อื่น ๆ ……………………………………………… 
            ไดแนบรปูถายสองใบมาพรอมกบัคําขอนี้แลว  และ           หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลายมือชื่อ)…………..……………………...ผูทําคาํขอ 
               (.………………………………..) 
             
 
หมายเหต ุ  - ขีดเครื่องหมาย   /   ในชอง        และหรือ         หนาขอความทีใ่ช 
       - ลงคํานาํหนานามตามกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ เชน นาย/นาง/นางสาว/ยศ เปนตน 
 



คําขอมีบัตรประจําตัว  หรือขอบัตรประจําตัวใหม 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542 

 
      เขียนที…่…………………………..…….………… 

            วันที…่…….เดือน…………..……….พ.ศ. ………..…......… 
  ขาพเจาชื่อ…..………………………….…..…..ชื่อสกลุ………………….………………………....…... 
เกิดวันที…่….…..เดือน………..…….พ.ศ. ………….อายุ…………ป    สัญชาต…ิ…….….  หมูโลหิต.….………....….. 
มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที…่….…ตรอก/ซอย.……………..ถนน………….….ตําบล/แขวง.……………………...…... 
อําเภอ/เขต………….……จังหวัด…………………….รหัสไปรษณีย………….…โทรศัพท……….………….…………... 
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยืน่ขอ     
ที่อยูปจจุบนัทีส่ามารถติดตอได………………………………………………………………….………………….……..... 
……………………………………….………………………………………………………………………………...……. 
  เจาหนาที่ของรัฐประเภท        ขาราชการบาํเหน็จบํานาญ                                                                        .  . 

รับราชการ/ปฏิบัติงาน/เคยสังกัด  แผนก/งาน…………….…………..ฝาย/สวน…….……..…………………….…..…... 
กอง/สํานกั………………..กรม/องคการ……………………………...กระทรวง/ทบวง………………………….……..... 
ตําแหนง…………………………ระดับ/ยศ………..….. 
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐยื่นตอ…………………………………………………………………
       กรณี        1. ขอมีบัตรคร้ังแรก 
    2. ขอมีบัตรใหม  เนื่องจาก               บัตรหมดอาย ุ            บัตรหายหรือถกูทาํลาย 
        หมายเลขของบัตรเดิม…………………………(ถาทราบ) 
    3. ขอเปลี่ยนบตัร  เนื่องจาก      เปลี่ยนตาํแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
           เปลี่ยนชื่อ           เปลี่ยนชื่อสกุล                  เปลี่ยนชือ่ตัวและชื่อสกุล 
           ชํารุด           อ่ืน ๆ ……………………………………………… 
            ไดแนบรูปถายสองใบมาพรอมกับคําขอนีแ้ลว  และ    หลักฐานอื่น ๆ (ถาม)ี 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลายมือช่ือ)…………..……………………...ผูทําคําขอ 
            (.…………………… …………..) 
             
 
หมายเหต ุ  - ขีดเครื่องหมาย   /   ในชอง        และหรือ         หนาขอความที่ใช 

       - ลงคํานาํหนานามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เชน นาย/นาง/นางสาว/ยศ เปนตน 
 



คําขอมีบัตรประจําตัว  หรือขอบัตรประจําตัวใหม 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตวัเจาหนาทีข่องรัฐ พ.ศ.2542 

 
      เขียนที…่…………………………..………… 

            วนัที…่…….เดือน…………..……….พ.ศ. ………….… 
  ขาพเจาชื่อ…..………………………….…..…..ชื่อสกุล………………….………………………... 
เกิดวนัที…่….…..เดือน………..…….พ.ศ. ………….อายุ…………ป  สัญชาติ……….….  หมูโลหิต.….……….. 
มีช่ืออยูในทะเบยีนบานเลขที…่….…ตรอก/ซอย.……………..ถนน………….….ตําบล/แขวง.…………….…... 
อําเภอ/เขต………….……จังหวัด…………………….รหัสไปรษณีย………….…โทรศัพท……….………….…... 
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูยืน่ขอ     
ที่อยูปจจบุนัที่สามารถติดตอได………………………………………………………………….……………………. 
……………………………………….……………………………………………………………………………………. 
  เจาหนาที่ของรัฐประเภท           ลูกจางประจํา         
รับราชการ/ปฏบิัติงาน/เคยสังกัด  แผนก/งาน…………….…………..ฝาย/สวน…….……..………………….…... 
กอง/สํานัก………………..กรม/องคการ……………………………...กระทรวง/ทบวง…………………………..... 
ตําแหนง…………………………………ประเภท..................................ระดับ/ยศ…………..…….…..….. 
มีความประสงคขอมบีัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐยืน่ตอ…………………………………………………………
       กรณ ี       1. ขอมีบัตรครั้งแรก 
    2. ขอมีบัตรใหม  เนื่องจาก           บัตรหมดอาย ุ บัตรหายหรอืถูกทาํลาย 
        หมายเลขของบัตรเดิม………………………… 
    3. ขอเปล่ียนบัตร  เนื่องจาก       เปล่ียนตําแหนง/เล่ือนระดบั/เล่ือนยศ 
           เปล่ียนชือ่           เปล่ียนชื่อสกุล               เปล่ียนชื่อตัวและชื่อสกุล 
           ชํารุด           อื่น ๆ ……………………………………………… 
            ไดแนบรปูถายสองใบมาพรอมกบัคําขอนี้แลว  และ           หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลายมือชื่อ)…………..……………………...ผูทําคาํขอ 
               (.………………………………..) 
             
 
หมายเหต ุ  - ขีดเครื่องหมาย   /   ในชอง        และหรือ         หนาขอความทีใ่ช 
       - ลงคํานาํหนานามตามกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ เชน นาย/นาง/นางสาว/ยศ เปนตน 
 



 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

หลักฐานที่ใชในการประกอบยื่นคําขอตออายุใบอนญุาตประกอบวิชาชีพคร ู

1. กรณีปจจุบันประกอบวิชาชีพคร ู
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10)  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรอื สําเนาหนังสือรบัรองคุณวุฒิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

Transcript) 
4. สําเนาหลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ตามขอ 2.1 ในแบบแสดงคุณสมบัติ ไมนอยกวา  

3 กิจกรรม ภายในระยะเวลา 5 ป ที่ไดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
5. ตอบคําถามในหนาที่ 6 และลงลายมอืชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 7) 
6. สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
7. รูปถาย 1 น้ิว  
8. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออาย ุ
 

2. กรณีปจจุบันไมไดประกอบวิชาชีพครู 
1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10) 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรอื สําเนาหนังสือรบัรองคุณวุฒิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 

Transcript) 
4. ตอบคําถามในหนาที่ 6 และลงลายมอืชื่อผูยื่นแบบ (รายละเอียดในหนา 7) 
5. สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
6. รูปถาย 1 น้ิว  
7. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมตออายุ ตามประเภทวิชาชีพที่ขอตออาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คร ู

                    
 

คุรุสภา 
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
         

วันที่ ................. เดือน ..........................พ.ศ. .................... 
1. ขอมูลพ้ืนฐานผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวชิาชีพคร ู

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................นามสกุล...................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที ่       -                    -                       -            -                      

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูเลขที ่       

ออกให ณ  วันที ่.............. เดือน ...................... พ.ศ. .................. ใชไดจนถงึ วันที ่.............. เดือน ...................... พ.ศ. .............. 

ที่อยูที่สะดวกในการตดิตอและสงเอกสาร  บาน  หรือ   ที่ทํางาน (ระบุ)...............................................................................  

เลขที่........................หมูที่....................ตรอก/ซอย................................................................ถนน..................................................... 

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

จังหวดั......................................................................................... รหัสไปรษณยี  ............................................................................. 

E-mail................................................................... โทรศัพท ............................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ .................................... 

ปจจบุัน  ประกอบวิชาชีพครู     มิไดประกอบวชิาชีพครู 

    ตําแหนง........................................................ สังกัด................................................................................................................               

    สอนในระดับชั้น......................................โรงเรียน................................................................................................................... 

    อําเภอ....................................................................จังหวัด................................................................................................ 

    ประสบการณในตําแหนงที่ขอตออายุใบอนุญาต...................ป (กรณีปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพครู) 

2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 ใหกรอกรายละเอียดตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาตใหครบถวนเพียง 1 ขอ 

 2.1  มีวฒุิปริญญาทางการศึกษา หรอืเทียบเทาหรือวุฒอิื่นท่ีคุรุสภารับรอง 

วุฒิปริญญาตรี.....................................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

    สถาบัน............................................................................................................................................................ 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา....................................... 

วุฒิปริญญาโท.....................................................................สาขา/วิชาเอก..................................................... 

     สถาบัน.......................................................................................................................................................... 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา..................................... 

วุฒิปริญญาเอก...................................................................สาขา/วิชาเอก..................................................... 

     สถาบัน.......................................................................................................................................................... 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา..................................... 

 

 

 

ติดรูปถาย 

1  น้ิว 

คส. 02.10 
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 2.2 มีวฒุิปริญญาอื่น และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชพีครูที่คุรุสภารับรอง 

       วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

    วฒุิประกาศนยีบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู สาขา/วชิาเอก....................................................................................... 

     สถาบัน............................................................................................................................................................ 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา...................................... 

 

 2.3 มีวฒุิปริญญาอื่น และอยูระหวางศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูท่ีคุรุสภารับรอง 

     วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

 วุฒิประกาศนยีบัตรบณัฑิตวชิาชีพครู สาขา/วชิาเอก.......................................................................................... 

     สถาบัน......................................................................................... วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา.................................. 
 

 2.4 มีวฒุิปริญญาอื่น และมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูท่ีสําเร็จการศกึษากอนวันท่ี  9 เมษายน  พ.ศ. 2552 

    วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

    วฒุิประกาศนยีบัตรวชิาชีพครู (ปว.ค.) 

     สถาบัน............................................................................................................................................................ 

     วัน/เดือน/ปทีเ่ขาศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 
 

 2.5 มีวฒุิปริญญาอื่น และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา ครบ 9 มาตรฐาน 

       วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

    และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของครุุสภา  (เลือกไดมากกวา  1 รายการ) 
           เทยีบโอน    จํานวน.................มาตรฐาน 

            ทดสอบ      จํานวน.................มาตรฐาน  
            อบรม  จํานวน.................มาตรฐาน  
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 2.6 มีวฒุิปริญญาอื่น และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 

    วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
    สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

    วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

  และอยูระหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครขูองคุรุสภา 
(เลือกไดมากกวา 1 รายการ) 

      เทยีบโอน           ทดสอบ           อบรม   
 

 2.7 มีวฒุิปริญญาอื่น และไดศึกษาความรูวิชาชีพครู  จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
   สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

   วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

       และไดศึกษาความรูวิชาชีพคร ู จาํนวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 
 2.8 มีวฒุิปริญญาอื่น และมีประสบการณในการสอน 

  วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) ......................................................................... 
   สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

   วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และมีประสบการณในการสอน  จํานวน ..............ป 
 
 2.9 มีวฒุิต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการสอน 

 มีวุฒิต่าํกวาปรญิญาตรี (โปรดระบุ).......................................................................................................................  
  สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และมีประสบการณในการสอน จํานวน ......................ป 
 
 2.10 มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในระหวางศึกษาใหมีวฒุิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศกึษา ท่ีคุรุสภา

รับรอง 

 มีวุฒิต่าํกวาปรญิญาตรี (โปรดระบุ).......................................................................................................................  
  สาขา/วชิาเอก....................................................สถาบัน.................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา........................................ 

     และอยูในระหวางศึกษาใหมีวุฒิไมต่ํากวาปรญิญาตรีทางการศึกษา ที่คุรุสภารับรอง    
วุฒิปรญิญาตรี.....................................................................สาขา/วิชาเอก.................................................... 

 สถาบัน............................................................................................................................................................ 

 วัน/เดือน/ปท่ีเขาศึกษา.................................................................................................................................. 
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 3. ผลการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (ผูที่ปจจบุันเปนผูประกอบวิชาชีพครู  ใหกรอกขอมูลในขอ 3.1                    
                                                                     ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพครู             ใหกรอกขอมูลในขอ 3.2) 
          3.1 ผูที่ปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพครู ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดที่ตรงกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน        
การปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 กิจกรรม โดยตองเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึงวันท่ีหมดอายุ
และกิจกรรมจะตองไมซ้ํากันท้ัง 3 กิจกรรม 

 1.  มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศกึษา  
  (โปรดระบุ)  .............................................................สาขา/วิชาเอก..................................................................... 
  วัน/เดือน/ปที่เขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปที่สําเร็จการศึกษา............................................. 

 2.  เขารบัการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรสุภา 
หลักสูตร.............................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ป ที่จดัอบรม................................................สถานที่อบรม................................................................ 

 3.  ผานการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
หลักสูตร.............................................................................................................................................................. 

  วัน/เดือน/ปที่จดัอบรม.......................................สถานที่อบรม............................................................................... 
 หนวยงานที่จัดอบรม............................................................................................................................................. 

 4.  ไดเล่ือนวิทยฐานะจาก.........................................................เปน........................................................................ 
    ตามคาํสั่ง............................................................ท่ี...........................................ลงวันที่......................................... 

 หรือ อยูระหวางการพจิารณาประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจาก................................................................ 
 เปน..................................................................................................................................................................... 

 5.  เปนวิทยากรที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรอืการจัดการศกึษา  
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 
 หนวยงาน..........................................................................จํานวนชั่วโมงที่เปนวิทยากร...............................ชั่วโมง 

 6.  เขียนตํารา  หรือบทความ  หรือผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศกึษา 
     ตํารา    ชื่อ............................................................................................................................................. 
   พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ.................................................................................. 

   บทความ    เร่ือง.................................................................................................................................... 
  เผยแพรในวารสาร/หนังสือ/เว็บไซต......................................................................................................... 

   พิมพเมื่อ ............................................ สํานักพิมพ.................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการ เรื่อง........................................................................................................................... 
    วัน/เดือน/ปที่ใช....................................................................................................................................... 

 7.  สรางนวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรูหรือที่เปนประโยชนตอการศึกษา   
ชื่อนวัตกรรม....................................................................................................................................................... 
ใชเมื่อ (วัน/เดือน/ป)................................................สถานที่ใช............................................................................ 
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 8.  ทําวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา 
เรื่อง..................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป ที่ใช/พิมพ.......................................................................................................................................... 

 9.  ไดรับรางวัลจากคุรุสภาหรอืของหนวยงานทางการศึกษาอื่น   
  ชื่อรางวัล.............................................................................................................................................................. 
  หนวยงาน......................................................................................................วัน/เดือน/ป.................................... 

 10. เขาฟงการบรรยาย  อภิปราย  ประชุมปฏิบัติการ  ประชุมสัมมนา หรืออื่น ๆ โดยมีการลงทะเบียน 
และมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

เรื่อง.................................................................................................................................................................... 
  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 

 หนวยงานที่จัด...................................................................................................................................................... 

 11. ศกึษาดูงานท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศกึษา 
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................ 
 หนวยงานที่จัด...................................................................................................................................................... 

 12. จัดทําผลงานหรือกจิกรรมท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา 
เรื่อง.................................................................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ป......................................................................................................................................................... 
 
 
 

 3.2 ผูที่มิไดประกอบวิชาชีพครู  ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดท่ีไดปฏิบัติใหครบถวน เพียง 1 ขอ 

 1. ผานการอบรมความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด     
           เมื่อ.....................................................................   ที่........................................................................................... 
     หนวยงานท่ีจดัอบรม............................................................................................................................................. 

 2. ผานการทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชพีที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด     
           เมื่อ......................................................................................................................................................................    

 3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภา
กําหนด  (ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน) 
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 4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 1. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผูขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552  กําหนดไวทุกประการ 

2. ขาพเจาขอรับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบงัคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา  44  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  และขอแจงประวัติ ดงันี้ 

๑. เคยเปนผูมีความประพฤติเสือ่มเสีย หรอืบกพรองในศีลธรรมอันดี (เคย / ไมเคย) .......................................... 
๒. เปนผูไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ  (เปนผูไรความสามารถ/ไมเปน) ...................................... 

 ๓. เคยตองโทษจําคกุในคดี  ( เคย/ไมเคย) ............................................................................................................. 
 
 3. ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคาํขอไดจากสํานักทะเบียนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย 

4. ขาพเจาขอรับรองวามีขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการและไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ  ดังนี ้
1.    สาํเนาทะเบยีนบาน หรอื    สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือ     สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ  
2.    รูปถายหนาตรงครึง่ตัว   ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  2  รปู   
3.    สาํเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู(ฉบบัที่จะหมดอายุ) 
4.    สาํเนาวฒุิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบตัร หรือ สําเนาหนังสือรับรองคุณวฒุิ  2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา Transcript) 
5     หลักฐานผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานไมนอยกวา  3 กิจกรรม 
6.    คาธรรมเนียมตออายุใบอนญุาต จํานวน 200 บาท  ชาํระโดย     เคานเตอรสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา      

         ไปรษณยีไทย   ธนาคารกรุงไทย      เคานเตอรเซอรวิส           
7.    หลักฐานอ่ืน (โปรดระบุ)  ........................................................................................................................................ 
 
 
           ลงชื่อ........................................................... 
                 (.........................................................) 
                ผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
              ............../............................/............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คําเตือน 
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงคยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อดําเนินการเกี่ยวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทุกประเภท ตองยื่นแบบคําขอตามประเภทคุณสมบัติของตนเองพรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบ 
การแสดงคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด โดยผูยื่นจะตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐาน 
แนบประกอบทุกฉบับ และหากผูใดทําการปลอมแปลงขึ้นทั้งฉบับหรือสวนหน่ึงสวนใด ตัดทอนขอความ ทําการแกไข
ดวยประการใดๆ ประทับตราปลอม หรือ การลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารน้ันเพื่อใหเชื่อวาเปนเอกสารหลักฐานที่
แทจริง ผูน้ันมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร หากนําเอกสารปลอมดังกลาวมายื่น ผูน้ันกระทําความผิดฐาน 
ใชเอกสารปลอม ซึ่งมีโทษทางอาญาตองถูกจําคุก หรือปรับ หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 
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คําแนะนําในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ 
 

 1. ขอ 1. ใหระบุขอมูลเพื่อเปนฐานขอมูลปจจุบันของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
 
 2. ขอ 2-3  ใหระบุขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบตัิในการขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
 
 3. ขอ 2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ใหเลือกกรอกขอมูลเพียง 1 ขอ ( 2.1 ถึง 2.10)    

ที่ตรงกับความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาต พรอมแนบ สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาใบรายงานผล
การศึกษา(Transcripts) วุฒิประกาศนียบัตรและสําเนาใบรายงานผลการศึกษา เอกสารรับรองการเปนนักศึกษา เอกสารการผาน
การเทียบโอนหรือทดสอบหรือฝกอบรม  หลักฐานแสดงการยื่นขอเทียบโอนหรือสมัครทดสอบหรือสมัครฝกอบรม  สําเนา ก.พ. 7  
สําเนา ก.ค.ศ.16  สําเนาทะเบียนประวัติ  สําเนาสมุดประจําตัวครู สัญญาจาง ฯลฯ แลวแตกรณี  ที่เปนหลักฐานประกอบขอมูล 
ตามรายการที่เลือก 

 
 4.  ขอ 3. ผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการปฏิบตังิาน  
       ขอ 3.1 (เฉพาะผูที่ปจจุบันประกอบวิชาชีพครู) ใหเลือกกรอกรายละเอียดผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในระยะเวลา 5 ปที่ไดปฏิบัติตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจนถึงวันที่หมดอายุ ใหไดไมนอยกวา  3  กิจกรรม และกิจกรรมตองไมซ้ํากันท้ัง  3 กิจกรรม  พรอมแนบ สําเนาปริญญาบัตร  
ประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร หลักฐานแสดงการไดรับหรือหลักฐานการขอรับการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  หลักฐานแสดง 
การเขียนตํารา  บทความ  ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย  เกียรติบัตรการไดรับรางวัล ยกยอง ฯลฯ แลวแตกรณีที่เปน
หลักฐานแสดงการปฏิบัติตามกิจกรรมประกอบขอมูลที่เลือก  
               ขอ 3.2 (เฉพาะผูที่มิไดประกอบวิชาชีพครู) ใหเลือกกรอกรายละเอียดใน ขอ 3.2 1 หรือ  ขอ 3.2 2 
หรือ 3.2 3  ที่ผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดดําเนินการ  หากคุรุสภายังมิไดกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมหรือ 
จัดทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เลือกรายการใน  
3. รอเขารับการอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ 
 
  5.   ขอ 4. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหผูยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
รับรองวาไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 
  6. การลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูยื่นแบบ คส.02.10 ดวยตนเอง 
 
   

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

 

 
 


