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แบบคําขอเพิม่ /ปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) .............................. นามสกุล ........................... ตําแหนง ................................
สังกัดกรม ................................. จังหวัด ................................. หนวยเบิก ................................. มีความประสงคขอ
เพิ่มขอมูล

ปรับปรุงขอมูล

ตนเอง
บุคคลในครอบครัว
ตนเอง
บุคคลในครอบครัว

บิดา
มารดา
บุตรลําดับที่ .........

คูสมรส

บิดา
มารดา
บุตรลําดับที่ .........

คูสมรส

เพื่อใหนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบําเหน็จบํานาญดําเนินการเพิ่ม/ปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูล
บุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลางใหเปนปจจุบัน ตามมาตรา 5 วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ไดแนบเอกสารประกอบการบันทึกขอมูลของนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียน
บําเหน็จบํานาญแลว และขอรับรองวา ขอความและเอกสารที่แจงเปนจริงทุกประการ
ขาพเจาตกลงยินยอมใหกรมบัญชีกลางเปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาและบุคคลในครอบครัวเพื่อประโยชน
ในการจัดบริการดานสาธารณสุข การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแพทย และการเบิกจายเงินประเภทตางๆ ที่กรมบัญชีกลาง
รับผิดชอบ

ลงชื่อ …………………………………….. ผูยื่นแบบ
(…………………......………………..)

หมายเหตุ- โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง

ที่เลือก )

หนา 1

แบบเพิ่ม/ปรับปรุงขอมูลผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ
ประเภทบุคลากร

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

แบบ 7127

ผูรับเบี้ยหวัด/บํานาญ

ผูมีสิทธิ

เลขประจําตัวประชาชน :
1. ขอมูลสถานะทางราชการ
รหัสสวนราชการ : …………………………………………………......... ณ จังหวัด…………………………………………………………..
ชื่อสวนราชการสังกัดกรม ……………………………………………… กระทรวง …………………………………………………………..
หนวยเบิกนายทะเบียน : ……………………………………..
สะสม
สมาชิก กบข./กสจ. :
เปน
วันเดือนปที่บรรจุเขารับราชการ :
ไมสะสม
ไมเปน
2. ขอมูลตัวบุคคล
คํานําหนาชื่อ/ยศ/ฐานันดร : ………………………..ชื่อ : ……………………………………..นามสกุล : ……………………………………
เพศ :
ชาย หญิง วันเดือนปเกิด :
อายุ : ………………. ป
ตําแหนง : …………………………………………………………………………………ระดับ/หมวด : …………………………………………
ฝาย/กลุมงาน : ……………………………… กลุม : …………………………………สํานัก/สถาบัน/ศูนย : ……………………………………..
สัญชาติ: ……………………...............…... ศาสนา : ……….........……………………….อาชีพ : (เฉพาะบํานาญ)….........…….........………...
สถานภาพการชีวิต :
มีชีวิต
จํานวนบุตร ………………………คน
เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่……………………เมื่อวันที่........................................ณ จังหวัด....................................
สาบสูญ คําสั่งศาลเลขที่……………………เมื่อวันที่..........................................
สถานภาพการสมรส :
โสด
สมรส ใบสําคัญการสมรสเลขที่……………………เมื่อวันที่.......................................ณ จังหวัด............................
หยา ใบสําคัญการหยาเลขที่…………………เมื่อวันที่........................................ณ จังหวัด...............................
หมาย มรณบัตรเลขที่...................................…เมื่อวันที่.........................................ณ จังหวัด................................
3. ขอมูลที่อยูทสี่ ามารถติดตอไดสะดวก
บานเลขที่ : ……… หมูที่.........หมูบาน : ……………อาคาร………………..หอง..........ตรอก/ซอย :…………………. ถนน : …………………
แขวง/ตําบล : ………………………………………….เขต/อําเภอ : …………………………………………. จังหวัด : ………………………...
รหัสไปรษณีย :
โทรศัพท : …………………………….. E-mail Address : ……………………………………………….

ขอมูลบุคคลในครอบครัว

คูสมรส

เลขประจําตัวประชาชน :

ขอมูลตัวบุคคล
คํานําหนาชื่อ/ยศ/ฐานันดร : ………………………..ชื่อ : ……………………………………..นามสกุล : ………………………………………
เพศ :
ชาย หญิง วันเดือนปเกิด :
อายุ : …………………. ป
สัญชาติ: ……………………...............…... ศาสนา : ……….........……………………….อาชีพ : ……...................……...........………………....
สถานภาพการชีวิต :
มีชีวิต
เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่……………………เมื่อวันที่........................................ณ จังหวัด......................................
สาบสูญ คําสั่งศาลเลขที่……………………เมื่อวันที่..........................................
สถานภาพการสมรส :
สมรส ใบสําคัญการสมรสเลขที่…………………..เมื่อวันที่..........................................ณ จังหวัด.............................
หยา ใบสําคัญการหยาเลขที่………………..……เมื่อวันที่..........................................ณ จังหวัด.............................
หมายเหตุ

- กรุณากรอกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน (ชองที่ใหเลือกโปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง

)
(ตอหนา 2)

แบบ 7127

หนา 2

ขอมูลบุคคลในครอบครัว (ตอ)

บิดา

เลขประจําตัวประชาชน :

ขอมูลตัวบุคคล
คํานําหนาชื่อ/ยศ/ฐานันดร : ………………………..ชื่อ : ……………………………………..นามสกุล : ……………………………………………
วันเดือนปเกิด :
อายุ : …...…..............…ป
สัญชาติ: ……………………...............…... ศาสนา : ……….........……………………….อาชีพ : ……...................……...........………………........
เปนบิดาโดย :
บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา ใบสําคัญการสมรสเลขที่...............................เมื่อวันที่....................................ณ จังหวัด...............................
บิดารับรองบุตรตามแบบ คร. 11 หนังสือรับรองบุตรเลขที่..............................เมื่อวันที่....................................ณ จังหวัด...............................
บิดาอยูกับมารดา กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 หนังสือรับรองเลขที่.....................เมื่อวันที่....................................ณ จังหวัด...............................
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย หมายเลขคดีแดงเลขที่…………..................…………เมื่อวันที่...................................
โดยการยก/รับเปนบุตรบุญธรรม เอกสารอางอิงเลขที่................................เมื่อวันที่.............................ณ จังหวัด............................................
สถานภาพการมีชีวิต :
มีชีวิต
เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่…………………เมื่อวันที่.........................................ณ จังหวัด...........................................
สาบสูญ คําสั่งศาลเลขที่……………………เมื่อวันที่..........................................
สถานภาพสมรส :

มารดา

โสด
สมรส ใบสําคัญการสมรสเลขที…
่ …………………เมื่อวันที่..........................................ณ จังหวัด................................
หยา ใบสําคัญการหยาเลขที่…………………เมื่อวันที่..........................................ณ จังหวัด................................
หมาย มรณบัตรเลขที่.…...................................เมื่อวันที่..........................................ณ จังหวัด.................................
เลขประจําตัวประชาชน :

ขอมูลตัวบุคคล
คํานําหนาชื่อ/ยศ/ฐานันดร : ………………………..ชื่อ : ……………………………………..นามสกุล : ……………………………………………
วันเดือนปเกิด :
อายุ : …………………. ป
สัญชาติ: ……………………...............…... ศาสนา : ……….........……………………….อาชีพ : ……...................……...........………………........
เปนมารดาโดยสายเลือด :
ทะเบียนบาน เอกสารอางอิงเลขที่...........................................เมื่อวันที่...........................................
สูติบัตร
เอกสารอางอิงเลขที่...........................................เมื่อวันที่...........................................
โดยการยก/รับเปนมารดาบุญธรรม เอกสารอางอิงเลขที่................................เมื่อวันที่.............................ณ จังหวัด......................................
สถานภาพการมีชีวิต :

สถานภาพสมรส :

หมายเหตุ

มีชีวิต
เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่…………......……เมื่อวันที่............................................ณ จังหวัด..........................................
สาบสูญ คําสั่งศาลเลขที่…..........…………เมื่อวันที่..........................................
โสด
สมรส ใบสําคัญการสมรสเลขที…
่ …………………เมื่อวันที่..........................................ณ จังหวัด................................
หยา ใบสําคัญการหยาเลขที่…………………เมื่อวันที่..........................................ณ จังหวัด................................
หมาย มรณบัตรเลขที่.…...................................เมื่อวันที่..........................................ณ จังหวัด.................................

- กรุณากรอกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน (ชองที่ใหเลือกโปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง

)
(ตอหนา 3)

หนา 3
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ขอมูลบุคคลในครอบครัว (ตอ)

บุตรคนที่ .....

เลขประจําตัวประชาชน :

ขอมูลตัวบุคคล
คํานําหนาชื่อ/ยศ/ฐานันดร : ………………………..ชื่อ : ……………………………………..นามสกุล : ……………………………………………
เพศ :
ชาย
หญิง ว.ด.ป. เกิด :
อายุ : ………………….ป
สัญชาติ : …………………………... ศาสนา : ……………………………….อาชีพ : …….......................................……...........………………........
อาศัยในจังหวัด : ...............................................................................
รหัสไปรษณีย :
เปนบุตรโดย :
ผูมีสิทธิเปนบิดา
บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา ใบสําคัญการสมรสเลขที.่ ........................เมื่อวันที่....................................ณ จังหวัด....................................
คําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย หมายเลขคดีแดงเลขที่……………...........................เมื่อวันที่...….....................................
บิดารับรองบุตรตามแบบ คร.11 หนังสือรับรองบุตรเลขที่........................เมื่อวันที่...........................ณ จังหวัด..............................................
โดยการยก/รับเปนบุตรบุญธรรม เอกสารอางอิงเลขที่................................เมื่อวันที่.............................ณ จังหวัด............................................
ผูมีสิทธิเปนมารดา
ทะเบียนบาน เอกสารอางอิงเลขที่...........................................เมื่อวันที่...........................................
สูติบัตร
เอกสารอางอิงเลขที่...........................................เมื่อวันที่...........................................
โดยการยก/รับเปนบุตรบุญธรรม เอกสารอางอิงเลขที่................................เมื่อวันที่.............................ณ จังหวัด.......................................
สถานภาพการมีชีวิต :
มีชีวิต
เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่…………......……เมื่อวันที่............................................ณ จังหวัด..........................................
สาบสูญ คําสั่งศาลเลขที่…..........…………เมื่อวันที่..........................................
บุตรไรความสามารถ / เสมือนไรความสามารถ หมายเลขคดีแดงเลขที่........................เมื่อวันที่......................................
สถานภาพสมรส :
โสด
สมรส ใบสําคัญการสมรสเลขที…
่ …………………เมื่อวันที่........................................ณ จังหวัด................................
หยา ใบสําคัญการหยาเลขที่…………………เมื่อวันที่..........................................ณ จังหวัด................................
หมาย มรณบัตรเลขที.่ …...................................เมื่อวันที่..........................................ณ จังหวัด.................................

หมายเหตุ

- กรุณากรอกขอมูลใหถูกตอง ครบถวน (ชองที่ใหเลือกโปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง )
- กรอกบุตรที่ชอบดวยกฎหมายทุกคน โดยเรียงลําดับการเกิด (เรียงตามอายุบุตรจากมากไปนอย)
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เอกสารอางอิงประกอบการบันทึกขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ
ผูมีสิทธิ ใหแนบเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ทุกฉบับ)
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(ข) สําเนาทะเบียนบาน
(ค) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล (ถามี)
บุคคลในครอบครัว ใหแนบเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ทุกฉบับ)
1. บิดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบานของบิดา
(ข) สําเนาใบสําคัญการสมรสของบิดา หรือ สําเนาใบสําคัญการหยา (ในกรณีที่มีการหยารางกับมารดาของผูมีสิทธิ)
หรือสําเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรวาผูมีสิทธิเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.11) หรือ
สําเนาคําสั่งศาล หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดวาผูมีสิทธิเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา
(ค) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบิดา (ถามี)
(ง) สําเนาใบมรณบัตร
2. มารดา ใหแนบเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ทุกฉบับ)
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบานของมารดา
(ข) สําเนาสูติบัตรของผูมีสิทธิ หรือ สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ
(ค) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของมารดา (ถามี)
(ง) สําเนาใบสําคัญการสมรสของมารดา หรือ สําเนาใบสําคัญการหยา (ในกรณีที่มีการหยารางกับบิดาของผูมีสิทธิ)
(จ) สําเนาใบมรณบัตร
3. คูสมรส ใหแนบเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ทุกฉบับ)
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบานของคูสมรส
(ข) สําเนาใบสําคัญการสมรสของผูมีสิทธิกับคูสมรส หรือ สําเนาใบสําคัญการหยา (ในกรณีที่มีการหยารางกับผูมีสิทธิ)
(ค) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล ของคูสมรส (ถามี)
(ง) สําเนาใบมรณบัตร
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4. บุตร ใหแนบเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ทุกฉบับ)
4.1 กรณีผูมีสิทธิเปนหญิง
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบานของบุตร
(ข) สําเนาสูติบัตรของบุตร
(ค) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถามี)
(ง) สําเนาคําสั่งศาล หรือหรือสําเนาคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดวาบุตรของผูมีสิทธิเปนบุคคลไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ (ในกรณีที่บุตรของผูมีสิทธิเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความ
สามารถ)
(จ) สําเนาการรับ/ยกเปนบุตรบุญธรรม
4.2 กรณีผูมีสิทธิเปนชาย
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบานของบุตร
(ข) สําเนาสูติบัตรของบุตร
(ค) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถามี)
(ง) สําเนาใบสําคัญการสมรสของผูมีสิทธิ หรือสําเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรวาเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของผูม ีสิทธิ หรือสําเนาคําสั่งศาลหรือสําเนาคําพิพากษาวาบุตรเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
ของผูมีสิทธิ หรือสําเนาใบมรณบัตร
(จ) สําเนาการรับ/ยกเปนบุตรบุญธรรม

