
คูมือการใหบริการ

ผู้รับผิดชอบงาน
นางสาวนันทนา  ถิ่นระหา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขั้นตอนการขอเพิ่ม/ปรับปรงุข้อมูลบคุลากรภาครัฐ 



1.ชื่องาน งานด าเนินการเกี่ยวกับบริการการบันทกึข้อมลู ตรวจสอบสิทธิระบบจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 
ข้ันตอนการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบสิทธิระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 

1.1 การบันทึกข้อมูล/เพ่ิมขอ้มูล 
1.1.1 รับหนังสอืค าร้องขอเพิ่มสิทธจิ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
1.1.2 บันทึกข้อมูลข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และบุคคลในครอบครัวในระบบจ่ายตรงค่า

รักษาพยาบาลของกรมบัญชกีลางตามหลักฐานที่แนบ
1.1.3 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจ าแยกตาม

รหัส
1.2 เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า) 

ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
(ข) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(ค) ส าเนาหนงัสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตวั / นามสกุล (ถ้าม)ี 

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ทุกฉบับ) 
1.2.1 บิดา ในแนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื ส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา 
(ข) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของบิดา หรือ ส าเนาใบส าคญัการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้าง
กับมารดาของผู้มีสิทธ)ิ หรือส าเนาการจดทะเบียนรับรองบตุรว่าผู้มสีิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของบิดา (แบบ คร.11) หรือส าเนาค าสั่งศาลหรอืส าเนาค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด
ว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของบิดา 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบิดา (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาใบมรณบัตร 

1.2.2. มารดา ในแนบเอกสารพรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื ส าเนาทะเบียนบา้นของมารดา 
(ข) ส าเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธ ิหรือ ส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีสิทธิ 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของมารดา (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาใบส าคญัการสมรสของมารดา หรอื ส าเนาใบส าคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่า
ร้างกับบิดาของผู้มีสิทธ)ิ 
(จ) ส าเนาใบมรณบัตร 

1.2.3. คู่สมรส ในแนบเอกสารพรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื ส าเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรส 
(ข) ส าเนาบัตรส าคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรอื ส าเนาใบส าคัญการหยา่ (ในกรณี
ท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธ)ิ 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตวั / ชือ่สกุล ของคู่สมรส (ถ้าม)ี 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 4 

(ง) ส าเนาใบมรณบัตร แบบ 7127 
1.2.4. บุตร ในแนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 

1.2.4.1 กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตร 
(ข) ส าเนาสูติบัตรของบุตร 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาค าสั่งศาล หรอื ส าเนาค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสดุว่าบุตรของผู้มีสิทธเิป็นบุคคลไร้
ความสามารถหรอืเสมือนไร้ความสามารถ (ในกรณีที่บุตรของผู้มีสิทธเิป็นบุคคลไร้
ความสามารถหรอืเสมือนไร้ความสามารถ) 
(จ) ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 
1.2.4.2 กรณีผู้มีสิทธิเป็นชาย 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตร 
(ข) ส าเนาสูติบัตรของบุตร 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาใบส าคญัการสมรสของผู้มีสิทธิ หรอืส าเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าเป็นบุตร
โดยชอบดว้ยกฎหมายของผู้มสีิทธิ หรือส าเนาค าสั่งศาลหรอืส าเนาค าพิพากษาว่าบุตรเปน็
บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของผู้มีสิทธิ หรอืส าเนาใบมรณบัตร 
(จ) ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 

2.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 ผู้ประสงค์ขอเพิ่มข้อมูล ยื่นแบบค าร้องขอเพิ่มสิทธ(ิแบบ 7127) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีท าการบันทึกข้อมูลในระบบจา่ยตรงค่ารักษาพยาบาล 

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 

ผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธใินระบบ 



3.การตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้สิทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ดังนี้ 
1. ผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ปว่ยนอก ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ

บุคคลในครอบครัวที่มีชือ่ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง โดยติดต่อนายทะเบียน
ท่ีต้นสังกัดเพื่อจัดท าฐานขอ้มูลบุคลากรภาครฐัให้สมบูรณ์ครบถ้วน

2. กรมบัญชีกลางจะท าการปรับปรุงข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วทุก 15 วัน (วันท่ี 4 และวันท่ี 8 ของ
เดือน) ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคคลในครอบครวัสามารถตรวจสอบว่ามชีื่อในฐานข้อมูล
และมีสิทธเิบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผ่าน website กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) โดยเข้า
ไปท่ีหัวข้อสวัสดิการรักษาพยาบาลและเลอืกรายการตรวจสอบสิทธิการรักษาสวสัดิการ ใส่เลข
บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธิ
2.1 กรณีที่ตรวจสอบแลว้มีชือ่และสิทธเิบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล : ต้องสมัครลงทะเบยีน

และแสกนลายนิ้วมือ ณ สถานพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาก่อน (ไม่จ ากัดจ านวน
โรงพยาบาลที่จะสมัคร) 

กรณีผู้ป่วยนอก สามารถใช้ระบบจ่ายตรงได้หลังจากลงทะเบียนแลว้ 15 วัน และ
ในช่วง 15 วันนั้นหากต้องเขา้รักษาพยาบาล ให้น าใบเสรจ็ค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกกับ
ต้นสังกัด 

2.2 กรณีที่ตรวจสอบแลว้ไม่มีชือ่ : ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคคลในครอบครวั ติดต่อ
นายทะเบียนของสว่นราชการที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อท าการปรบัปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐ 

กรณีที่บิดา-มารดาของข้าราชการที่มีบุตรเป็นข้าราชการหลายคน ฐานข้อมูล
รักษาพยาบาลของบุตร(ท่ีเป็นข้าราชการ)ทุกคนต้องถูกต้องตรงกัน หากมีข้อมูลของรายใด
ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ อาจท าใหบ้ิดา-มารดาไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลได้ จึงต้องปรับปรุงข้อมูล
ของผู้มีสิทธิในฐานขอ้มูลฯ ใหส้มบูรณ์ หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลฯ แล้ว จึงจะสามารถสมัคร
ลงทะเบียนได้ 

3. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคคลในครอบครวัท่ีมีสิทธซิ้ าซ้อน (เช่น สิทธิประกันสังคม
ข้าราชการรฐัวิสาหกิจ สิทธอิงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชน่ อบต., เทศบาล, ครูเอกชนฯ) ไม่
สามารถเข้ารว่มโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ ตอ้งใช้ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหรือหนังสือ
รับรองจากต้นสังกัด(ใบส่งตัว)ประกอบการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของตน เวน้แต่ค่ารักษาพยาบาล
ท่ีได้รับน้ันต่ ากว่าสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิที่จะได้รับจากทางราชการ ก็มีสิทธิ
เบิกค่ารักษาพยาบาลสว่นท่ีขาดอยู่ได้

4. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและบุคคลในครอบครวัท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการจา่ยตรงค่า
รักษาพยาบาลยังคงสามารถน าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาวางเบิกกับต้นสังกัด กรณีเข้ารับการ
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและขอหนังสอืต้นสังกัดกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยในได้ตามปกติ

หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐท่ีไม่ใช่โรงพยาบาลท่ีใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง สามารถ
น าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากต้นสังกัดได้ 

http://www.cgd.go.th/


การตรวจสุขภาพประจ าปีไม่สามารถใชส้ิทธิเบิกจ่ายตรงได้ ต้องน าใบเสร็จมาเบิกจากต้น
สังกัด 

5. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยใน หากตรวจสอบแลว้มีชือ่และมีสิทธิจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาล สามารถแจ้งโรงพยาบาลได้ เพือ่ให้ขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองการมสีิทธิทาง
web page ได้



แบบ 7127 

แบบค าขอเพิม่/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

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

หมายเหตุ   โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง  ท่ีเลือก 



หนา้ 1             แบบ 7127 

แบบเพิม่/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
 ประเภทบุคลากร    ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า         ผู้รับเบีย้หวดั/บ านาญ 

ผู้มีสิทธิ   เลขประจ าตวัประชาชน : 
๑. ข้อมูลสถานะทางราชการ 
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.ข้อมูลทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้สะดวก 
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  : ................................................................................................ 
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) 

บิดา                                 เลขประจ าตวัประชาชน :           
ค าน าหนา้ช่ือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ช่ือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
วนัเดือนปีเกิด :                                                                                                       อาย ุ: ................................ ปี 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ  : ................................................................................................ 
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............................. 

 

มารดา                              เลขประจ าตวัประชาชน :           
ค าน าหนา้ช่ือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ช่ือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
วนัเดือนปีเกิด :                                                                                                       อาย ุ: ................................ ปี 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ  : ................................................................................................ 
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  : ................................................................................................ 
อาศยัในจงัหวดั : ................................................................................    รหสัไปรษณีย ์:  
เป็นบุตรโดย : 

  ผู้มสิีทธิเป็นบิดา 

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

 ผู้มสิีทธิเป็นมารดา 

  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  : ................................................................................................ 
อาศยัในจงัหวดั : ................................................................................    รหสัไปรษณีย ์:  
เป็นบุตรโดย : 

  ผู้มสิีทธิเป็นบิดา 

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

 ผู้มสิีทธิเป็นมารดา 

  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 

เอกสารอ้างองิประกอบการบันทกึข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

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. บิดา

(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.มารดา   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 
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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  กรณีผู้มสิีทธิเป็นชาย 
(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 
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