
แบบ 7127 

แบบค ำขอเพิม่/ปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 
 
 

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

วนัท่ี.................................................. 
 
 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกลุ.......................................ต  าแหน่ง.......................................... 
สงักดักรม      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน      จงัหวดั       ระนอง      หน่วยเบิก         สพป.ระนอง        มีวตัถุประสงคข์อ 
 

       เพ่ิมขอ้มูล   ตนเอง  
              บุคคลในครอบครัว  บิดา    มารดา       คู่สมรส 
        บุตรล าดบัท่ี.......(อายบุุตรไม่เกิน 20 ปี และเบิกไดไ้ม่เกิน 3 คน)
  

 

      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 1                                                                                    แบบ 7127 

แบบเพิม่/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 
                       ประเภทบุคลำกร                    ข้ำรำชกำร                     ลูกจ้ำงประจ ำ                     ผู้รับเบีย้หวดั/บ ำนำญ       
ผู้มีสิทธิ                           เลขประจ าตวัประชาชน :           
๑. ข้อมูลสถำนะทำงรำชกำร 
รหสัส่วนราชการ : ...........................................................................................  ณ จงัหวดั............................ระนอง............................................... 
ช่ือส่วนราชการทางสงักดักรม............................สพฐ.......................................  กระทรวง........................ศึกษาธิการ............................................. 
หน่วยเบิกนายทะเบียน : ...........................สพป.ระนอง.................................... 
                                                                                                                      สมาชิก กบข./กสจ. :                เป็น 
วนัเดือนปีท่ีบรรจุเขา้รับราชการ ………………………………………………                                                                                                              
                                                                                                                                                                      ไม่เป็น 
๒. ข้อมูลตวับุคคล 
ค าน าหนา้ช่ือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ช่ือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
เพศ :           ชาย          หญิง   วนัเดือนปีเกิด :                                                                                      อาย ุ: ................................ ปี 
ต าแหน่ง : ..................................................................................................................ระดบั/อนัดบั : ......................................................................... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน : ................-.............................. กลุ่ม : ....................-.............................ส านกั/สถาบนั/ศูนย ์: .............................-.............................. 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ (เฉพาะบ านาญ) : ...............................-...................................... 
สถานภาพการมีชีวติ :             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............................. 
 

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

               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  : ................................................................................................ 
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) 
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เอกสำรอ้ำงองิประกอบกำรบันทกึข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 

 
ผู้มสิีทธิ    ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ทุกฉบบั) 

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

 
บุคคลในครอบครัว    
1. บิดำ   ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง (ทุกฉบบั) 
 (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 
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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  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 
 
 
     
 

 
 


