คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ของ นางธัญรดี มุณีกุล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

เรื่อง ๑. กระบวนงานให้บริการจัดทาฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐค่ารักษาพยาบาลและใช้สิทธิ
สวัสดิการ
๒. กระบวนงานให้บริการออกหนังสือรับรอง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

กระบวนงานให้บริการจัดทาฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ค่ารักษาพยาบาลและใช้สิทธิสวัสดิการ
ผู้รับผิดชอบ : นางธัญรดี มุณีกุล โทร. 08 9653 5365
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนภาครัฐ

ผู้รับบริการ : 1 กรอกแบบคาขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ ตามแบบ 7127 ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(ใช้เวลา 2 นาที)

2 แนบเอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทุกฉบับ
(ใช้เวลา 2 นาที)

เจ้าหน้าที่นายทะเบียนภาครัฐ : ตรวจสอบ เพิ่มเติม/ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูล
ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจาและบุคคลใน
ครอบครัว เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
(ใช้เวลา 5-10 นาที)

ผู้กากับดูแล : นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ให้ความเห็นชอบกระบวนงานให้บริการ : นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
ผู้อานวยการ สพป.สงขลา เขต 2

แบบ ๗๑๒๗

แบบคำขอเพิม่ /ปรับปรุงข้ อมูลในฐำนข้ อมูลบุคลำกรภำครัฐ

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล...............................................ตาแหน่ง..............................................
สังกัดกรม................สพฐ................จังหวัด............สงขลา.............หน่วยเบิก............สพป.สงขลา เขต 2.............มีความประสงค์ขอ
เพิ่มข้อมูล

ปรับปรุ งข้อมูล

ตนเอง
บุคคลในครอบครัว
ตนเอง
บุคคลในครอบครัว

บิดา
มารดา
บุตรลาดับที่.........

คู่สมรส

บิดา
มารดา
บุตรลาดับที่.........

คู่สมรส

เพื่อให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบาเหน็จบานาญดาเนินการเพิม่ /ปรับปรุ งข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
ให้เป็ นปั จจุ บนั ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่ งพระราชกฤษฎี กาเงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสาร
ประกอบการบันทึ กข้อมูลของนายทะเบี ยนบุคลากรภาครั ฐ/นายทะเบี ยนบาเหน็ จบานาญแล้ว และขอรั บรองว่า ข้อความและเอกสารที่ แจ้ง
เป็ นจริ งทุกประการ
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กรมบัญชี กลางเปิ ดเผยหรื อให้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าและบุ คคลในครอบครั วเพื่อประโยชน์ในการจัดบริ การ
ด้านสาธารณสุข การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การแพทย์ และการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบ

(ลงชื่อ)
(

หมำยเหตุ โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง

ที่เลือก

ผูย้ นื่ แบบ
)

หน้า ๑

แบบ ๗๑๒๗

แบบเพิม่ /ปรับปรุ งข้ อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐำนข้ อมูลบุคลำกรภำครัฐ
ประเภทบุคลำกร

ข้ ำรำชกำร

ลูกจ้ ำงประจำ

ผู้รับเบีย้ หวัด/บำนำญ

ผู้มีสิทธิ

เลขประจาตัวประชาชน :
๑. ข้ อมูลสถำนะทำงรำชกำร
รหัสส่วนราชการ : ............................................................................................ ณ จังหวัด.......................................................................................
ชื่อส่วนราชการทางสังกัดกรม........................................................................... กระทรวง......................................................................................
หน่วยเบิกนายทะเบียน : ...................................................................................
สะสม
สมาชิก กบข./กสจ. :
เป็ น
ไม่สะสม
วันเดือนปี ที่บรรจุเข้ารับราชการ
ไม่เป็ น
๒. ข้ อมูลตัวบุคคล
คานาหน้าชื่อ/ยศ/ฐานันดร : ....................................... ชื่อ : ...........................................................นามสกุล : ..........................................................
เพศ :
ชาย
หญิง วันเดือนปี เกิด :
อายุ : ................................ ปี
ตาแหน่ง : ...................................................................................................................ระดับ/หมวด : .......................................................................
ฝ่ าย/กลุ่มงาน : ............................................... กลุ่ม : ..................................................สานัก/สถาบัน/ศูนย์ : ...........................................................
สัญชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ (เฉพาะบานาญ) : ......................................................................
สถานภาพการชีวติ :
มีชีวติ
จานวนบุตร .............................................. คน
เสี ยชีวติ มรณบัตรเลขที่.......................................เมื่อวันที่.................................ณ จังหวัด...................................
สาบสูญ คาสัง่ ศาลเลขที่.......................................เมื่อวันที่..................................
สถานภาพการสมรส :
โสด
สมรส ใบสาคัญการสมรสเลขที่........................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................
หย่า ใบสาคัญการหย่าเลขที่...........................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................
หม้าย มรณบัตรเลขที่.......................................................เมื่อวันที่..........................ณ จังหวัด.............................
๓.ข้ อมูลทีอ่ ยู่ทสี่ ำมำรถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่ : ................หมู่ที่..........หมู่บา้ น.............................อาคาร....................ห้อง.............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................
แขวง/ตาบล : ..........................................................เขต/อาเภอ : ................................................................จังหวัด : ...............................................
รหัสไปรษณี ย ์ :
โทรศัพท์ : ....................................................E-mail Address : ........................................................

ข้ อมูลบุคคลในครอบครัว

คู่สมรส

เลขประจาตัวประชาชน :

ข้ อมูลตัวบุคคล
คานาหน้าชื่อ/ยศ/ฐานันดร : ....................................... ชื่อ : ...........................................................นามสกุล : ..........................................................
เพศ :
ชาย
หญิง วันเดือนปี เกิด :
อายุ : ................................ ปี
สัญชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ : ................................................................................................
สถานภาพการชีวติ :
มีชีวติ
จานวนบุตร .............................................. คน
เสี ยชีวติ มรณบัตรเลขที่.......................................เมื่อวันที่.................................ณ จังหวัด...................................
สาบสูญ คาสัง่ ศาลเลขที่.......................................เมื่อวันที่..................................
สถานภาพการสมรส :
สมรส ใบสาคัญการสมรสเลขที่........................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................
หย่า ใบสาคัญการหย่าเลขที่...........................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................

หมายเหตุ

- กรุ ณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ช่องที่ให้เลือกโปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง 
หน้า ๒
ข้ อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ)

แบบ ๗๑๒๗

บิดำ

เลขประจาตัวประชาชน :
คานาหน้าชื่อ/ยศ/ฐานันดร : ....................................... ชื่อ : ...........................................................นามสกุล : ..........................................................
วันเดือนปี เกิด :
อายุ : ................................ ปี
สัญชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ : ................................................................................................
เป็ นบิดาโดย :
บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา ใบสาคัญการสมรสเลขที่..................................เมื่อวันที่..............................ณ จังหวัด...........................
บิดารับรองบุตรตามแบบ คร.๑๑ หนังสื อรับรองบุตรเลขที่.................................เมื่อวันที่..............................ณ จังหวัด...........................
บิดาอยูก่ บั มารดา ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ หนังสื อรับรองเลขที่..................เมื่อวันที่..............................ณ จังหวัด...........................
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมาย หมายเลขคดีแดงเลขที่.......................................เมื่อวันที่.......................................
โดยการยก/รับเป็ นบุตรบุญธรรม เอกสารอ้างอิงเลขที่.........................................เมื่อวันที่..............................ณ จังหวัด...........................
สถานภาพการชีวติ :
มีชีวติ
จานวนบุตร .............................................. คน
เสี ยชีวติ มรณบัตรเลขที่.......................................เมื่อวันที่.................................ณ จังหวัด...................................
สาบสูญ คาสัง่ ศาลเลขที่.......................................เมื่อวันที่..................................
สถานภาพการสมรส :

โสด
สมรส ใบสาคัญการสมรสเลขที่........................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................
หย่า ใบสาคัญการหย่าเลขที่...........................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................
หม้าย มรณบัตรเลขที่.......................................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................

มำรดำ

เลขประจาตัวประชาชน :
คานาหน้าชื่อ/ยศ/ฐานันดร : ....................................... ชื่อ : ...........................................................นามสกุล : ..........................................................
วันเดือนปี เกิด :
อายุ : ................................ ปี
สัญชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ : ................................................................................................
เป็ นมารดาโดยสายเลือก :
ทะเบียนบ้าน เอกสารอ้างอิงเลขที่...................................................เมื่อวันที่................................................
สูติบตั ร
เอกสารอ้างอิงเลขที่..................................................เมื่อวันที่.................................................
โดยการยก/รับเป็ นมารดาบุญธรรม เอกสารอ้างอิงเลขที่....................................เมื่อวันที่..............................ณ จังหวัด...........................
สถานภาพการชีวติ :

มีชีวติ
จานวนบุตร .............................................. คน
เสี ยชีวติ มรณบัตรเลขที่.......................................เมื่อวันที่.................................ณ จังหวัด...................................
สาบสูญ คาสัง่ ศาลเลขที่.......................................เมื่อวันที่..................................

สถานภาพการสมรส :

โสด
สมรส ใบสาคัญการสมรสเลขที่........................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................
หย่า ใบสาคัญการหย่าเลขที่...........................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................
หม้าย มรณบัตรเลขที่.......................................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................

หมายเหตุ

- กรุ ณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ช่องที่ให้เลือกโปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง 

หน้า ๓

แบบ ๗๑๒๗

ข้ อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ)

บุตรคนที.่ ......

เลขประจาตัวประชาชน :

ข้ อมูลตัวบุคคล
คานาหน้าชื่อ/ยศ/ฐานันดร : ....................................... ชื่อ : ...........................................................นามสกุล : ..........................................................
เพศ :
ชาย
หญิง วันเดือนปี เกิด :
อายุ : ................................ ปี
สัญชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ : ................................................................................................
อาศัยในจังหวัด : ................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ :
เป็ นบุตรโดย :
ผู้มสี ิทธิเป็ นบิดำ
บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา ใบสาคัญการสมรสเลขที่..................................เมื่อวันที่..............................ณ จังหวัด...........................
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมาย หมายเลขคดีแดงเลขที่.......................................เมื่อวันที่.......................................
บิดารับรองบุตรตามแบบ คร.๑๑ หนังสื อรับรองบุตรเลขที่.................................เมื่อวันที่..............................ณ จังหวัด...........................
โดยการยก/รับเป็ นบุตรบุญธรรม เอกสารอ้างอิงเลขที่.........................................เมื่อวันที่..............................ณ จังหวัด...........................
ผู้มสี ิทธิเป็ นมำรดำ
ทะเบียนบ้าน เอกสารอ้างอิงเลขที่...................................................เมื่อวันที่................................................
สูติบตั ร
เอกสารอ้างอิงเลขที่..................................................เมื่อวันที่.................................................
โดยการยก/รับเป็ นมารดาบุญธรรม เอกสารอ้างอิงเลขที่....................................เมื่อวันที่..............................ณ จังหวัด...........................
สถานภาพการชีวติ :

มีชีวติ
เสี ยชีวติ มรณบัตรเลขที่.......................................เมื่อวันที่ .................................ณ จังหวัด...................................
สาบสูญ คาสัง่ ศาลเลขที่.......................................เมื่อวันที่..................................

สถานภาพการสมรส :

โสด
สมรส ใบสาคัญการสมรสเลขที่........................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................
หย่า ใบสาคัญการหย่าเลขที่...........................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................
หม้าย มรณบัตรเลขที่.......................................................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด.............................

หมายเหตุ

- กรุ ณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ช่องที่ให้เลือกโปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง 
- กรอกบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายทุกคน โดยเรี ยงลาดับการเกิด (เรี ยงตามอายุบุตรจากมากไปน้อย)

แบบ ๗๑๒๗

เอกสำรอ้ำงอิงประกอบกำรบันทึกข้ อมูลในฐำนข้ อมูลบุคลำกรภำครัฐ
ผู้มสี ิ ทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ข) สาเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สาเนาหนังสื อสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล (ถ้ามี)
บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บิดำ
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
(ข) สาเนาใบสาคัญการสมรสของบิดา หรื อสาเนาใบสาคัญการหย่า (ในกรณี ที่มีการหย่าร้างกับมารดาของผูม้ ีสิทธิ )
หรื อสาเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผูม้ ีสิทธิ เป็ นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรื อ
สาเนาคาสัง่ ศาล หรื อสาเนาคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าผูม้ ีสิทธิ เป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
(ค) สาเนาหนังสื อสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สาเนาใบมรณบัตร
๒.มำรดำ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
(ข) สาเนาสูติบตั รของผูม้ ีสิทธิ หรื อสาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีสิทธิ
(ค) สาเนาหนังสื อสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สาเนาใบสาคัญการสมรสของมารดา หรื อสาเนาใบสาคัญการหย่า (ในกรณี ที่มีการหย่าร้างกับบิดาของผูม้ ีสิทธิ )
(จ) สาเนาใบมรณบัตร
๓. คู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
(ข) สาเนาใบสาคัญการสมรสของผูม้ ีสิทธิ หรื อสาเนาใบสาคัญการหย่า (ในกรณี ที่มีการหย่าร้างกับบิดาของผูม้ ีสิทธิ )
(ค) สาเนาหนังสื อสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สาเนาใบมรณบัตร

แบบ ๗๑๒๗

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๔.๑ กรณีผ้ มู สี ิ ทธิเป็ นหญิง
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาทะเบี ยนบ้านของบุตร
(ข) สาเนาสูติบตั รของบุตร
(ค) สาเนาหนังสื อสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบุตร (ถ้ามี)
(ง) สาเนาคาสัง่ ศาล หรื อสาเนาคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าบุตรของผูม้ ีสิทธิ เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือน
ไร้ความสามารถ (ในกรณี ที่บุตรของผูม้ ีสิทธิ เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ)
(จ) สาเนาการรับ/ยกเป็ นบุตรบุญธรรม
๔.๒ กรณีผ้ มู สี ิ ทธิเป็ นชำย
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาทะเบียนบ้านของบุตร
(ข) สาเนาสูติบตั รของบุตร
(ค) สาเนาหนังสื อสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่ อ – สกุลของบุตร (ถ้ามี)
(ง) สาเนาใบสาคัญการสมรสของผูม้ ีสิทธิ หรื อสาเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของผูม้ ีสิทธิ หรื อสาเนาคาสัง่ ศาลหรื อสาเนาคาพิพากษาว่าบุตรเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผูม้ ีสิทธิ
หรื อสาเนาใบมรณบัตร
(จ) สาเนาการรับ/ยกเป็ นบุตรบุญธรรม

การออกหนังสือรับรอง
รับรองบุคคล/เงินเดือน

รับรองความประพฤติ

ธัญรดี มุณีกุล

โทร.08 9653 5365

ผูรับบริการเขียนคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
(บัตรขาราชการ) ใชเวลา 1-2 นาที
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
ใชเวลา 1-2 นาที
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
-จัดทําหนังสือรับรอง
-ออกเลขหนังสือ
ใชเวลา 1-2 นาที

เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ
-จัดทําหนังสือรับรอง
-เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา
ใชเวลา 1-2 นาที

ผูบริหาร พิจารณาลงนามในเอกสาร
ใชเวลา 1-2 นาที

ผู้รบ
ั บริการ รับหนั งสือรับรอง

เป็ นการให้บริการหลายจุด
มี 3 ขัน
� ตอน
ใช้เวลา 5 นาที โดยประมาณ

เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ ตรวจสอบ
ใชเวลา 1-2 นาที
เป็ นการให้บริการหลายจุด
มี 5 ขัน
� ตอน
ใช้เวลา 10 นาที โดยประมาณ

ผูเสนอ/รับผิดชอบกระบวนงาน นางธัญรดี มุณีกุล….........….. ผูรับรองกระบวนงาน นางเพียรเพ็ญ ภูอิสริยะกุล ……............

แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
เขียนที่.........สพป.สงขลา เขต 2................
วันที.่ ..............เดือน.....................................พ.ศ. ...................
เรื่อง ขอหนังสือรับรอง
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

 ส่วนนี้สาหรับข้าราชการ
ข้าพเจ้า.....................................................................................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง …………………………………………………………..............โรงเรียน/กลุ่ม................................................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 รับเงินเดือน.....................................บาท เงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทน
....................................บาท รวมทั้งสิ้น.......................................บาท มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบ........................................................................................................................  ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(
)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ข้าราชการบานาญ  ผู้รับบาเหน็จรายเดือน  ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว
ข้าพเจ้า..............................................................................สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 รับเงินเดือน.............................................บาท มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบ........................................................................................................................  ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(
)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ : ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว เห็นควรออกหนังสือรับรองให้ได้ตามประสงค์
(ลงชื่อ)
(
)
ตาแหน่ง ..................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ควำมเห็น : ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(
)
ตาแหน่ง ..................................................................

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองควำมประพฤติ
เขียนที่.........สพป.สงขลา เขต 2................
วันที.่ ..............เดือน.....................................พ.ศ. ...................
เรื่อง ขอหนังสือรับรองความประพฤติ
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ข้าพเจ้า.....................................................................................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง …………………………………………………………..............โรงเรียน/กลุ่ม................................................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีความประสงค์จะขอมีและใช้อาวุธปืนชนิด.........................................
ขนาด................................................จานวน........................กระบอก บรรจุกระสุน...........................นัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(

)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ : เพื่อโปรดพิจารณาคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ศ. 2490 และเห็นสมควรออกหนังสือรับรองให้

(ลงชื่อ)
(
)
ตาแหน่ง ..................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ควำมเห็น : ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
.............................................................................................................................................. ......................................................
....................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(
)
ตาแหน่ง ..................................................................

