
 

 
 
 
                ของ  นางธัญรดี  มุณีกุล   
               นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

เรื่อง  ๑.  กระบวนงานให้บริการจัดท าฐานข้อมูล 
            บุคลากรภาครัฐค่ารักษาพยาบาลและใช้สิทธิ    
            สวัสดิการ 
        ๒.  กระบวนงานให้บริการออกหนังสือรับรอง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล   
         กลุ่มบริหารงานบุคคล 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนงานให้บรกิารจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
ค่ารักษาพยาบาลและใช้สิทธสิวัสดิการ 

  

ผู้รับผิดชอบ  :  นางธัญรดี  มุณีกุล  โทร. 08 9653 5365 
ต าแหน่ง         นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                   ปฏบิัติหน้าที่นายทะเบียนภาครัฐ 

ผู้รับบริการ  :  1  กรอกแบบค าขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล 
                      บุคลากรภาครัฐ ตามแบบ 7127 ที่กรมบญัชีกลางก าหนด 

(ใช้เวลา 2 นาที) 

ผู้ก ากับดูแล  :  นางเพียรเพ็ญ  ภู่อิสริยะกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
ผู้ให้ความเห็นชอบกระบวนงานให้บริการ  :  นายปราโมทย์  ส่งสงิห ์
                                                     ผู้อ านวยการ สพป.สงขลา เขต 2 

                  2  แนบเอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 
                      บุคลากรภาครัฐ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ทุกฉบบั 
                                    (ใช้เวลา 2 นาที) 

เจ้าหน้าที่นายทะเบียนภาครัฐ  :  ตรวจสอบ เพ่ิมเติม/ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูล         
                                       ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าและบุคคลใน 
                                       ครอบครัว เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน 
                                       และเป็นปัจจุบัน 
                                    (ใช้เวลา 5-10 นาที) 



แบบ ๗๑๒๗ 

แบบค ำขอเพิม่/ปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 
 
 

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

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

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

สงักดักรม................สพฐ................จงัหวดั............สงขลา.............หน่วยเบิก............สพป.สงขลา เขต 2.............มีความประสงคข์อ 
 

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

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

เพ่ือใหน้ายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญด าเนินการเพ่ิม/ปรับปรุงขอ้มูลในฐานขอ้มูลบุคลากรภาครัฐของกรมบญัชีกลาง
ให้เป็นปัจจุบนั ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งน้ี ไดแ้นบเอกสาร
ประกอบการบนัทึกขอ้มูลของนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญแลว้ และขอรับรองว่า ขอ้ความและเอกสารท่ีแจ้ง 
เป็นจริงทุกประการ 
 ขา้พเจ้าตกลงยินยอมให้กรมบญัชีกลางเปิดเผยหรือให้ขอ้มูลของขา้พเจ้าและบุคคลในครอบครัวเพื่อประโยชน์ในการจดับริการ  
ดา้นสาธารณสุข การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การแพทย ์และการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ท่ีกรมบญัชีกลางรับผิดชอบ 
 
 
 
                (ลงช่ือ)                                                                  ผูย้ืน่แบบ 
                          (                                                                    ) 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ   โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง                ท่ีเลือก 
 

 
 
 



 
หนา้ ๑                                                                                    แบบ ๗๑๒๗ 

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  : ................................................................................................ 
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............................. 
 

สะสม 

ไม่สะสม 



หมายเหตุ               - กรุณากรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (ช่องท่ีใหเ้ลือกโปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง   
หนา้ ๒                                                                                    แบบ ๗๑๒๗ 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 

บิดำ                                 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............................. 

 

มำรดำ                              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 ๓                                                                                    แบบ ๗๑๒๗ 

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 : 
 

               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 ๗๑๒๗ 

 
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) 
๑. 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 
 
๒.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 
 
๓. 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 ๗๑๒๗ 

 
 
๔. บุตร   ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ทุกฉบบั) 
     ๔.๑   กรณีผู้มสิีทธิเป็นหญิง 
 (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 
 
     ๔.๒  กรณผีู้มสิีทธิเป็นชำย 
 (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 
 
 
     
 

 
 



การออกหนังสือรับรอง 

ธัญรดี  มุณีกุล 

โทร.08 9653 5365 
รับรองบุคคล/เงินเดือน รับรองความประพฤติ

ผูรับบริการเขียนคํารอง พรอมเอกสารประกอบ 

(บัตรขาราชการ) ใชเวลา 1-2  นาที 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตรวจสอบรายละเอียด

ใชเวลา 1-2  นาที 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

-จัดทําหนังสือรับรอง

-เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา

ใชเวลา 1-2 นาที

ผูบริหาร พิจารณาลงนามในเอกสาร

ใชเวลา 1-2 นาที

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตรวจสอบ

ใชเวลา 1-2 นาที   ผู้รบับรกิาร รบัหนังสอืรบัรอง
   

เป็นการให้บรกิารหลายจุด
มี 3 ขั �นตอน

ใช้เวลา 5 นาที โดยประมาณ

เป็นการให้บรกิารหลายจุด
มี 5 ขั �นตอน

ใช้เวลา 10 นาที โดยประมาณ

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

    เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
           -จัดทําหนังสือรับรอง  

         -ออกเลขหนังสือ                         

         ใชเวลา 1-2 นาที



แบบค ำร้องขอหนังสือรับรอง 

           เขียนที่.........สพป.สงขลา เขต 2................ 
           วันที.่..............เดือน.....................................พ.ศ.  ................... 

เรื่อง  ขอหนังสือรับรอง 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 ส่วนนี้ส าหรับข้าราชการ      

  ข้าพเจ้า.....................................................................................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง …………………………………………………………..............โรงเรียน/กลุ่ม.................................................................. ..............
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  รับเงินเดือน.....................................บาท เงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทน
....................................บาท  รวมทั้งสิ้น.......................................บาท  มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 
ประกอบ........................................................................................................................   ฉบับภาษาไทย       ฉบับภาษาอังกฤษ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ) 
       (                                     ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ข้าราชการบ านาญ       ผู้รับบ าเหน็จรายเดือน      ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 

 ข้าพเจ้า....................................................................... .......สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2  รับเงินเดือน........................ .....................บาท มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 
ประกอบ........................................................................................................................   ฉบับภาษาไทย       ฉบับภาษาอังกฤษ           

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
(ลงชื่อ) 
       (                                     ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่  :  ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว เห็นควรออกหนังสือรับรองให้ได้ตามประสงค์ 

  (ลงชื่อ) 
       (   ) 

 ต าแหน่ง  .................................................................. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ควำมเห็น  :  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................

  (ลงชื่อ) 
       (   ) 

 ต าแหน่ง  .................................................................. 



แบบค ำร้องขอหนังสือรับรองควำมประพฤต ิ

           เขียนที่.........สพป.สงขลา เขต 2................ 
           วันที.่..............เดือน.....................................พ.ศ.  ................... 

เรื่อง  ขอหนังสือรับรองความประพฤติ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

  ข้าพเจ้า.....................................................................................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง …………………………………………………………..............โรงเรียน/กลุ่ม................................................................................
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  มีความประสงค์จะขอมีและใช้อาวุธปืนชนิด......................................... 
ขนาด................................................จ านวน........................กระบอก  บรรจุกระสนุ...........................นัด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ) 
       (   ) 

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

  (ลงชื่อ) 
       (   ) 

 ต าแหน่ง  .................................................................. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ควำมเห็น  :  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
.............................................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................................

  (ลงชื่อ) 
       (   ) 

 ต าแหน่ง  .................................................................. 




