
แบบ 7127 

แบบคาํขอเพิ�ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏอดุรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 
 

เขียนที............................................... 
 

วนัที.................................................. 
 

 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกลุ.......................................ตาํแหน่ง....................................... 
 

สงักดักรม.....................................................จงัหวดั..........................................หน่วยเบิก...........................................มีวตัถุประสงคข์อ 
 

       เพิมขอ้มูล   ตนเอง  
              บุคคลในครอบครัว  บิดา    มารดา       คู่สมรส 
        บุตรลาํดบัที.........  
 

      ปรับปรุงขอ้มูล                   ตนเอง  
     บุคคลในครอบครัว  บิดา    มารดา        คู่สมรส 
        บุตรลาํดบัที.........  
 

เพือใหน้ายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบาํเหน็จบาํนาญดาํเนินการเพิม/ปรับปรุงขอ้มูลในฐานขอ้มูลบุคลากรภาครัฐของกรมบญัชีกลาง
ใหเ้ป็นปัจจุบนั ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ ทั:งนี:  ไดแ้นบเอกสาร
ประกอบการบนัทึกขอ้มูลของนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบาํเหน็จบาํนาญแลว้ และขอรับรองวา่ ขอ้ความและเอกสารทีแจง้เป็น
จริงทุกประการ 
 ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหก้รมบญัชีกลางเปิดเผยหรือใหข้อ้มูลของขา้พเจา้และบุคคลในครอบครัวเพือประโยชน์ในการจดับริการดา้น
สาธารณสุข การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การแพทย ์และการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ทีกรมบญัชีกลางรับผิดชอบ 
 
 
 
      ลงชือ..........................................................................ผูย้ืนแบบ 
             (...........................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   โปรดทาํเครืองหมาย  �  ลงในช่อง                ทีเลือก 

 
 

 



หนา้ 1                                                                                    แบบ 7127 

แบบเพิ�ม/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
                       ประเภทบุคลากร                    ข้าราชการ                     ลูกจ้างประจาํ                     ผู้รับเบี-ยหวดั/บํานาญ       
ผู้มีสิทธิ                           เลขประจาํตวัประชาชน :           
๑. ข้อมูลสถานะทางราชการ 
รหสัส่วนราชการ : ............................................................................................  ณ จงัหวดั....................................................................................... 
ชือส่วนราชการทางสงักดักรม...........................................................................  กระทรวง...................................................................................... 
หน่วยเบิกนายทะเบียน : ................................................................................... 
                                                                                                                      สมาชิก กบข./กสจ. :                เป็น 
วนัเดือนปีทีบรรจุเขา้รับราชการ                                                                                                               
                                                                                                                                                                      ไม่เป็น 

๒. ข้อมูลตวับุคคล 
คาํนาํหนา้ชือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ชือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
เพศ :           ชาย          หญิง   วนัเดือนปีเกิด :                                                                                      อาย ุ: ................................ ปี 
ตาํแหน่ง : ...................................................................................................................ระดบั/หมวด : ....................................................................... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน : ............................................... กลุ่ม : ..................................................สาํนกั/สถาบนั/ศูนย ์: ........................................................... 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ (เฉพาะบาํนาญ) : ...................................................................... 
สถานภาพการชีวติ :               มีชีวติ                                             จาํนวนบุตร .............................................. คน 
                                               เสียชีวติ    มรณบตัรเลขที.......................................เมือวนัที.................................ณ จงัหวดั...................................  
                                                  สาบสูญ   คาํสังศาลเลขที.......................................เมือวนัที.................................. 
สถานภาพการสมรส :            โสด  

         สมรส  ใบสาํคญัการสมรสเลขที........................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หยา่     ใบสาํคญัการหยา่เลขที...........................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หมา้ย   มรณบตัรเลขที.......................................................เมือวนัที..........................ณ จงัหวดั............................. 

๓.ข้อมูลที�อยู่ที�สามารถตดิต่อได้สะดวก 
บา้นเลขที : ................หมู่ที..........หมู่บา้น.............................อาคาร....................หอ้ง.............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................ 
แขวง/ตาํบล : ..........................................................เขต/อาํเภอ : ................................................................จงัหวดั : ............................................... 
รหสัไปรษณีย ์:                                               โทรศพัท ์: ....................................................E-mail Address : ........................................................ 

                     
ข้อมูลบุคคลในครอบครัว 

คู่สมรส                       เลขประจาํตวัประชาชน :           
ข้อมูลตวับุคคล 
คาํนาํหนา้ชือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ชือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
เพศ :           ชาย          หญิง   วนัเดือนปีเกิด :                                                                                      อาย ุ: ................................ ปี 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ  : ................................................................................................ 
สถานภาพการชีวติ :               มีชีวติ                                             จาํนวนบุตร .............................................. คน 
                                               เสียชีวติ    มรณบตัรเลขที.......................................เมือวนัที.................................ณ จงัหวดั...................................  
                                                  สาบสูญ   คาํสังศาลเลขที.......................................เมือวนัที.................................. 
สถานภาพการสมรส :            สมรส  ใบสาํคญัการสมรสเลขที........................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 

         หยา่     ใบสาํคญัการหยา่เลขที...........................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 
 

หมายเหตุ               - กรุณากรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (ช่องทีใหเ้ลือกโปรดทาํเครืองหมาย  �  ลงในช่อง  � 

สะสม 

ไม่สะสม 



หนา้ 2                                                                                    แบบ 7127 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 

บิดา                                 เลขประจาํตวัประชาชน :           
คาํนาํหนา้ชือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ชือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
วนัเดือนปีเกิด :                                                                                                       อาย ุ: ................................ ปี 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ  : ................................................................................................ 
เป็นบิดาโดย : 
               บิดาจดทะเบียนสมรสกบัมารดา ใบสาํคญัการสมรสเลขที..................................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
               บิดารับรองบุตรตามแบบ คร.๑๑ หนงัสือรับรองบุตรเลขที.................................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
               บิดาอยูก่บัมารดา ก่อนวนัที ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ หนงัสือรับรองเลขที..................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
               โดยคาํพิพากษาถึงทีสุดวา่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมาย หมายเลขคดีแดงเลขที.......................................เมือวนัที....................................... 
               โดยการยก/รับเป็นบุตรบุญธรรม เอกสารอา้งอิงเลขที.........................................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
สถานภาพการชีวติ :               มีชีวติ                                             จาํนวนบุตร .............................................. คน 
                                               เสียชีวติ    มรณบตัรเลขที.......................................เมือวนัที.................................ณ จงัหวดั...................................  
                                                  สาบสูญ   คาํสังศาลเลขที.......................................เมือวนัที.................................. 
 
สถานภาพการสมรส :            โสด  

         สมรส  ใบสาํคญัการสมรสเลขที........................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หยา่     ใบสาํคญัการหยา่เลขที...........................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หมา้ย   มรณบตัรเลขที.......................................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 

 

มารดา                              เลขประจาํตวัประชาชน :           
คาํนาํหนา้ชือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ชือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
วนัเดือนปีเกิด :                                                                                                       อาย ุ: ................................ ปี 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ  : ................................................................................................ 
เป็นมารดาโดยสายเลือก : 
               ทะเบียนบา้น    เอกสารอา้งอิงเลขที...................................................เมือวนัที................................................ 
               สูติบตัร             เอกสารอา้งอิงเลขที..................................................เมือวนัที................................................. 
               โดยการยก/รับเป็นมารดาบุญธรรม   เอกสารอา้งอิงเลขที....................................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
 
สถานภาพการชีวติ :               มีชีวติ                                             จาํนวนบุตร .............................................. คน 
                                               เสียชีวติ    มรณบตัรเลขที.......................................เมือวนัที.................................ณ จงัหวดั...................................  
                                                  สาบสูญ   คาํสังศาลเลขที.......................................เมือวนัที.................................. 
 
สถานภาพการสมรส :            โสด  

         สมรส  ใบสาํคญัการสมรสเลขที........................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หยา่     ใบสาํคญัการหยา่เลขที...........................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หมา้ย   มรณบตัรเลขที.......................................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 

 
หมายเหตุ               - กรุณากรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (ช่องทีใหเ้ลือกโปรดทาํเครืองหมาย  �  ลงในช่อง  � 

 
 



หนา้ 3                                                                                    แบบ 7127 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 

บุตรคนที�.......              เลขประจาํตวัประชาชน :           
ข้อมูลตวับุคคล 
คาํนาํหนา้ชือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ชือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
เพศ :           ชาย          หญิง   วนัเดือนปีเกิด :                                                                                      อาย ุ: ................................ ปี 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ  : ................................................................................................ 
อาศยัในจงัหวดั : ................................................................................             รหสัไปรษณีย ์:        
เป็นบุตรโดย : 
 

               ผู้มสิีทธิเป็นบิดา 
 

               บิดาจดทะเบียนสมรสกบัมารดา ใบสาํคญัการสมรสเลขที..................................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
               โดยคาํพิพากษาถึงทีสุดวา่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมาย หมายเลขคดีแดงเลขที.......................................เมือวนัที....................................... 
               บิดารับรองบุตรตามแบบ คร.๑๑ หนงัสือรับรองบุตรเลขที.................................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
               โดยการยก/รับเป็นบุตรบุญธรรม เอกสารอา้งอิงเลขที.........................................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
 

                ผู้มสิีทธิเป็นมารดา 
 

               ทะเบียนบา้น    เอกสารอา้งอิงเลขที...................................................เมือวนัที................................................ 
               สูติบตัร             เอกสารอา้งอิงเลขที..................................................เมือวนัที................................................. 
               โดยการยก/รับเป็นมารดาบุญธรรม   เอกสารอา้งอิงเลขที....................................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
 

สถานภาพการชีวติ :               มีชีวติ                                              
                                               เสียชีวติ    มรณบตัรเลขที.......................................เมือวนัที.................................ณ จงัหวดั...................................  
                                                  สาบสูญ   คาํสังศาลเลขที.......................................เมือวนัที.................................. 
 
สถานภาพการสมรส :            โสด  

         สมรส  ใบสาํคญัการสมรสเลขที........................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หยา่     ใบสาํคญัการหยา่เลขที...........................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หมา้ย   มรณบตัรเลขที.......................................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 

 
หมายเหตุ               -  กรุณากรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (ช่องทีใหเ้ลือกโปรดทาํเครืองหมาย  �  ลงในช่อง  � 
                               -  กรอกบุตรทีชอบดว้ยกฎหมายทุกคน โดยเรียงลาํดบัการเกิด (เรียงตามอายบุุตรจากมากไปนอ้ย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หนา้ 4                                                                                    แบบ 7127 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 

บุตรคนที�.......              เลขประจาํตวัประชาชน :           
ข้อมูลตวับุคคล 
คาํนาํหนา้ชือ/ยศ/ฐานนัดร : ....................................... ชือ : ...........................................................นามสกลุ : .......................................................... 
เพศ :           ชาย          หญิง   วนัเดือนปีเกิด :                                                                                      อาย ุ: ................................ ปี 
สญัชาติ : ............................................ ศาสนา : ..........................................อาชีพ  : ................................................................................................ 
อาศยัในจงัหวดั : ................................................................................             รหสัไปรษณีย ์:        
เป็นบุตรโดย : 
 

               ผู้มสิีทธิเป็นบิดา 
 

               บิดาจดทะเบียนสมรสกบัมารดา ใบสาํคญัการสมรสเลขที..................................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
               โดยคาํพิพากษาถึงทีสุดวา่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมาย หมายเลขคดีแดงเลขที.......................................เมือวนัที....................................... 
               บิดารับรองบุตรตามแบบ คร.๑๑ หนงัสือรับรองบุตรเลขที.................................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
               โดยการยก/รับเป็นบุตรบุญธรรม เอกสารอา้งอิงเลขที.........................................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
 

                ผู้มสิีทธิเป็นมารดา 
 

               ทะเบียนบา้น    เอกสารอา้งอิงเลขที...................................................เมือวนัที................................................ 
               สูติบตัร             เอกสารอา้งอิงเลขที..................................................เมือวนัที................................................. 
               โดยการยก/รับเป็นมารดาบุญธรรม   เอกสารอา้งอิงเลขที....................................เมือวนัที..............................ณ จงัหวดั........................... 
 

สถานภาพการชีวติ :               มีชีวติ                                              
                                               เสียชีวติ    มรณบตัรเลขที.......................................เมือวนัที.................................ณ จงัหวดั...................................  
                                                  สาบสูญ   คาํสังศาลเลขที.......................................เมือวนัที.................................. 
 
สถานภาพการสมรส :            โสด  

         สมรส  ใบสาํคญัการสมรสเลขที........................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หยา่     ใบสาํคญัการหยา่เลขที...........................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 
            หมา้ย   มรณบตัรเลขที.......................................................เมือวนัที...........................ณ จงัหวดั............................. 

 
หมายเหตุ               -  กรุณากรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (ช่องทีใหเ้ลือกโปรดทาํเครืองหมาย  �  ลงในช่อง  � 
                               -  กรอกบุตรทีชอบดว้ยกฎหมายทุกคน โดยเรียงลาํดบัการเกิด (เรียงตามอายบุุตรจากมากไปนอ้ย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                    แบบ 7127 

 
เอกสารอ้างองิประกอบการบันทกึข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

 

ผู้มสิีทธิ    ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (ทุกฉบบั) 
(ก) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ทีของรัฐ 
(ข) สาํเนาทะเบียนบา้น 
(ค) สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการเปลียนชือตวั / ชือสกลุ (ถา้มี) 

 
บุคคลในครอบครัว   ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง (ทุกฉบบั) 
1. บิดา 
 (ก)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาทะเบียนบา้นของบิดา 
 (ข)  สาํเนาใบสาํคญัการสมรสของบิดา หรือสาํเนาใบสาํคญัการหยา่ (ในกรณีทีมีการหยา่ร้างกบัมารดาของผูมี้สิทธิ)  
        หรือสาํเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรวา่ผูมี้สิทธิเป็นบุตร โดยชอบดว้ยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ 
                     สาํเนาคาํสังศาล หรือสาํเนาคาํพิพากษาของศาลถึงทีสุดวา่ผูมี้สิทธิเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของบิดา 
 (ค)  สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการเปลียนชือ – สกลุของบิดา (ถา้มี) 
 (ง)  สาํเนาใบมรณบตัร 
 
2.มารดา   ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (ทุกฉบบั) 
 (ก)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาทะเบียนบา้นของมารดา 
 (ข)  สาํเนาสูติบตัรของผูมี้สิทธิ หรือสาํเนาทะเบียนบา้นของผูมี้สิทธิ 
 (ค)  สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการเปลียนชือ – สกลุของมารดา (ถา้มี) 
 (ง)  สาํเนาใบสาํคญัการสมรสของมารดา หรือสาํเนาใบสาํคญัการหยา่ (ในกรณีทีมีการหยา่ร้างกบับิดาของผูมี้สิทธิ) 
 (จ)  สาํเนาใบมรณบตัร 
 
3. คู่สมรส  ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (ทุกฉบบั) 
 (ก)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรส 
 (ข)  สาํเนาใบสาํคญัการสมรสของผูมี้สิทธิ หรือสาํเนาใบสาํคญัการหยา่ (ในกรณีทีมีการหยา่ร้างกบับิดาของผูมี้สิทธิ) 
 (ค)  สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการเปลียนชือ – สกลุของคู่สมรส (ถา้มี) 
 (ง)  สาํเนาใบมรณบตัร 
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4. บุตร   ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง (ทุกฉบบั) 
     4.1   กรณผีู้มสิีทธิเป็นหญิง 

 (ก)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาทะเบียนบา้นของบุตร 
 (ข)  สาํเนาสูติบตัรของบุตร 
 (ค)  สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการเปลียนชือ – สกลุของบุตร (ถา้มี) 
 (ง)  สาํเนาคาํสังศาล หรือสาํเนาคาํพิพากษาของศาลถึงทีสุดวา่บุตรของผูมี้สิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
                     ไร้ความสามารถ (ในกรณีทีบุตรของผูมี้สิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ) 

(จ) สาํเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 
 
     4.2  กรณีผู้มสิีทธิเป็นชาย 
 (ก)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาทะเบียนบา้นของบุตร 
 (ข)  สาํเนาสูติบตัรของบุตร 
 (ค)  สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการเปลียนชือ – สกลุของบุตร (ถา้มี) 
 (ง)  สาํเนาใบสาํคญัการสมรสของผูมี้สิทธิ หรือสาํเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรวา่เป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
                      ของผูมี้สิทธิ หรือสาํเนาคาํสังศาลหรือสาํเนาคาํพิพากษาวา่บุตรเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูมี้สิทธิ 
                      หรือสาํเนาใบมรณบตัร 

(จ)  สาํเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 
 
 
     
 

 
 


