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แนวปฏบิตัิในการขอสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัต ิ
สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

------------------------- 
ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ออกแนวปฏิบัติในการขอสําเนา ก.พ.7 , 

ก.ค.ศ.16  หรือทะเบียนประวัติ เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครองหรือ ควบคุม ดูแล ของ
หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ .2540  มาตรา 15 (5) ว่า 
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร” มาตรา 24 และ
ประกอบระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555 
ประกาศ  ณ วันที่ 20 เมษายน 2555 หมวด 5 ข้อ 20 ,ข้อ 21 ,ข้อ 22 “ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีท่ะเบียนประวัติ 
คัดลอก หรือเปิดเผย หรือยอมให้ผู้อ่ืนเข้าถึงข้อมูลในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยวิธีการใด ๆ  โดยมิชอบการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวถือเป็นการกระทําผิดวินัย”  

 ขั้นตอนการขอสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติ  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ยื่นคําขอคัดสําเนาด้วยตัวเอง (เจ้าของประวัติ)

1. เจ้าของประวัติผู้ประสงค์จะขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติ ให้เขียนคําขอ
คัดสําเนาได้ที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มุกดาหาร ตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด 

2. เจ้าของประวัติผู้ประสงค์จะขอคัดสําเนา ต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือ
เอกสารที่ทางราชการออกให้ เพ่ือยืนยันตัวตน 

3. เมื่อดําเนินการคัดสําเนาเรียบร้อยแล้วให้นําส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และลงรายมือช่ือคืนในแบบ
ขอคัดสําเนาตามแบบฟอร์มที่กําหนดภายในวันที่เขียนคําขอคัดสําเนา และห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติม
รายการใดๆ ใน ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติ โดยเด็ดขาด ถ้าต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
หรือมีข้อสงสัยใดๆ เก่ียวกับเอกสารดังกล่าว ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

2. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนดําเนินการขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติ แทน
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1) เจ้าของประวัติ ผู้ประสงค์จะขอสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติ  แต่ไม่สามารถ
มาขอคัดสําเนาด้วยตัวเอง ให้จัดทําหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 
และทะเบียนประวัติแทน  ตามฟอร์มที่กําหนด  

2) ผู้ได้รับมอบหมาย  ย่ืนแบบหนังสือมอบฉันทะในการขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และ
ทะเบียนประวัติที่ได้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้ของเจ้าของประวัติและผู้ที่ได้รับการมอบฉันทะพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ได้ที่กลุ่ม
งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มุกดาหาร ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

3) เมื่อดําเนินการคัดสําเนาเรียบร้อยแล้วให้นําส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และลงรายมือช่ือคืนในแบบ
ขอคัดสําเนาตามแบบฟอร์มที่กําหนดภายในวันที่เขียนคําขอคัดสําเนา และห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติม
รายการใดๆ ใน ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติ โดยเด็ดขาด ถ้าต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
หรือมีข้อสงสัยใดๆ เก่ียวกับเอกสารดังกล่าว ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

3. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ประสงค์จะขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติ  ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจําในสถานศึกษาของตนเอง โดยไม่ต้องแนบเอกสาร
ตาม ข้อ 2  และขอคัดสําเนาได้เฉพาะในสถานศึกษาตนเองเท่าน้ันไม่สามารถขอให้สถานศึกษาอ่ืนได้  

แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      แบบหนังสือมอบฉันทะ  จํานวน  1  ฉบับ 



หนังสือมอบฉันทะ 
ขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัต ิ

  
 เขียนที่  ............................................................. 

             ………..…..……………..………………………. 
 

วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ................  
 

เรื่อง  ขออนุญาตคัดขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติ 

เรียน  ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) ........................................................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................................. ระดับ ..........................................................................  
โรงเรียน .................................................................. หมายเลขโทรศัพท์................................................................. 
มีความประสงค์จะขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรอื ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติของตนเอง จํานวน .................... ชุด  
เพ่ือนําไปใช้ประกอบ �  ขอย้าย  �  ลาออกฯ   � ขอเลื่อนต าแหน่ง  �  สมัครสอบ                                   
                          � ขอเครื่องราชฯ    �  เก็บแฟ้มสะสมงาน �  อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………………… 
โดยมอบอํานาจให้ ................................................................................................................ เป็นผู้ดําเนินการแทน
ข้าพเจ้าผู้มอบฉันทะขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ                

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

ลงช่ือ……………………………………. ผู้ขออนุญาต/ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………….…………………) 
ตําแหน่ง .......................................... 
 
ลงช่ือ……………………………………. ผู้รับมอบฉนัทะ  
      (……………………….…………………) 

                                              ตําแหน่ง .......................................... 
 

 
เฉพาะเจ้าหนา้ทีท่ะเบียนประวัต ิ
 

               อนุญาต 
 
               ไม่อนุญาต ………………………..…..………… 
…………………………………………………………………………. 

ลงช่ือ …………………………………. 
(.......................................) 

                               ......./......./...........  
                                  เวลา ........................ น. 

ได้รบัเอกสารไว้เรียบร้อยแลว้ 
จํานวน ................. หน้า ……………. ชุด 

 

 
 
 

ลงช่ือ …………………………………. 
(.......................................) 

                                      ......./......./........... 
                                  เวลา ...................... น. 

 
หมายเหต ุ
          แนบเอกสาร  :  สําเนาบัตรประชาชน  หรือ  เอกสารท่ีทางราชการออกให้  ของผู้มอบและผู้รับมอบ                    
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ 1  ฉบับ  พร้อมกับ เอกสารฉบับนี ้
 

 



 
หนังสือมอบฉันทะ 

ขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัต ิ
  

 เขียนที่  ............................................................. 
             ………..…..……………..………………………. 

 

วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ................  
 

เรื่อง  ขออนุญาตคัดขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติ 

เรียน  ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ด้วยข้าพเจ้า 
 1.  (นาย/ นาง/ นางสาว) ........................................................................................................... 

ตําแหน่ง............................................................................. ระดับ ..........................................................................  
โรงเรียน .................................................................. หมายเลขโทรศัพท์................................................................. 
มีความประสงค์จะขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรอื ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติของตนเอง จํานวน .................... ชุด  
เพ่ือนําไปใช้ประกอบ �  ขอย้าย  �  ลาออกฯ   � ขอเลื่อนต าแหน่ง  �  สมัครสอบ                                   
                          � ขอเครื่องราชฯ    �  เก็บแฟ้มสะสมงาน �  อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………………… 

ลงช่ือ……………………………………. ผู้ขออนุญาต/ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………….…………………) 
ตําแหน่ง .......................................... 

2.  (นาย/ นาง/ นางสาว) ........................................................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................................. ระดับ ..........................................................................  
โรงเรียน .................................................................. หมายเลข
โทรศัพท์......................................................................  
มีความประสงค์จะขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรอื ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติของตนเอง จํานวน .................... ชุด  
เพ่ือนําไปใช้ประกอบ �  ขอย้าย  �  ลาออกฯ   � ขอเลื่อนต าแหน่ง  �  สมัครสอบ                                   
                          � ขอเครื่องราชฯ    �  เก็บแฟ้มสะสมงาน �  อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………………… 

ลงช่ือ……………………………………. ผู้ขออนุญาต/ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………….…………………) 
ตําแหน่ง .......................................... 

3.  (นาย/ นาง/ นางสาว) ........................................................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................................. ระดับ ..........................................................................  
โรงเรียน .................................................................. หมายเลขโทรศัพท์................................................................. 
มีความประสงค์จะขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรอื ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติของตนเอง จํานวน .................... ชุด  
เพ่ือนําไปใช้ประกอบ �  ขอย้าย  �  ลาออกฯ   � ขอเลื่อนต าแหน่ง  �  สมัครสอบ                                   
                          � ขอเครื่องราชฯ    �  เก็บแฟ้มสะสมงาน �  อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………………… 

ลงช่ือ……………………………………. ผู้ขออนุญาต/ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………….…………………) 
ตําแหน่ง .......................................... 
 
 
 



 
.  (นาย/ นาง/ นางสาว) .......................................................................................................................... 

ตําแหน่ง............................................................................. ระดับ ..........................................................................  
โรงเรียน .................................................................. หมายเลข
โทรศัพท์......................................................................  
มีความประสงค์จะขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรอื ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติของตนเอง จํานวน ........................ 
ชุด  
เพ่ือนําไปใช้ประกอบ �  ขอย้าย  �  ลาออกฯ   � ขอเลื่อนต าแหน่ง  �  สมัครสอบ                                   
                          � ขอเครื่องราชฯ    �  เก็บแฟ้มสะสมงาน �  อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………………… 

ลงช่ือ……………………………………. ผู้ขออนุญาต/ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………….…………………) 
ตําแหน่ง .......................................... 

.  (นาย/ นาง/ นางสาว) .......................................................................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................................. ระดับ ..........................................................................  
โรงเรียน .................................................................. หมายเลข
โทรศัพท์......................................................................  
มีความประสงค์จะขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรอื ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติของตนเอง จํานวน .................... ชุด  
เพ่ือนําไปใช้ประกอบ �  ขอย้าย  �  ลาออกฯ   � ขอเลื่อนต าแหน่ง  �  สมัครสอบ                                   
                          � ขอเครื่องราชฯ    �  เก็บแฟ้มสะสมงาน �  อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………………… 

ลงช่ือ……………………………………. ผู้ขออนุญาต/ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………….…………………) 
ตําแหน่ง .......................................... 

.  (นาย/ นาง/ นางสาว) .......................................................................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................................. ระดับ ..........................................................................  
โรงเรียน .................................................................. หมายเลข
โทรศัพท์......................................................................  
มีความประสงค์จะขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรอื ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติของตนเอง จํานวน .................... ชุด  
เพ่ือนําไปใช้ประกอบ �  ขอย้าย  �  ลาออกฯ   � ขอเลื่อนต าแหน่ง  �  สมัครสอบ                                   
                          � ขอเครื่องราชฯ    �  เก็บแฟ้มสะสมงาน �  อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………………… 

ลงช่ือ……………………………………. ผู้ขออนุญาต/ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………….…………………) 
ตําแหน่ง .......................................... 

.  (นาย/ นาง/ นางสาว) .......................................................................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................................. ระดับ ..........................................................................  
โรงเรียน .................................................................. หมายเลข
โทรศัพท์......................................................................  
มีความประสงค์จะขอคัดสําเนา ก.พ.7 หรอื ก.ค.ศ.16 และทะเบียนประวัติของตนเอง จํานวน .................... ชุด  
เพ่ือนําไปใช้ประกอบ �  ขอย้าย  �  ลาออกฯ   � ขอเลื่อนต าแหน่ง  �  สมัครสอบ                                   
                          � ขอเครื่องราชฯ    �  เก็บแฟ้มสะสมงาน �  อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………………… 

ลงช่ือ……………………………………. ผู้ขออนุญาต/ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………….…………………) 
ตําแหน่ง .......................................... 
 

 



โดยมอบอํานาจให้ ................................................................................................................ เป็นผู้ดําเนินการแทน
ข้าพเจ้าผู้มอบฉันทะขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ                

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

ลงช่ือ……………………………………. ผู้ขออนุญาต/ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………….…………………) 
ตําแหน่ง .......................................... 
 
ลงช่ือ……………………………………. ผู้รับมอบฉนัทะ  
      (……………………….…………………) 

                                              ตําแหน่ง .......................................... 
 

 
เฉพาะเจ้าหนา้ทีท่ะเบียนประวัต ิ
 

               อนุญาต 
 
               ไม่อนุญาต ………………………..…..………… 
…………………………………………………………………………. 

ลงช่ือ …………………………………. 
(.......................................) 

                               ......./......./...........  
                                  เวลา ........................ น. 

ได้รบัเอกสารไว้เรียบร้อยแลว้ 
จํานวน ................. หน้า ……………. ชุด 

 

 
 
 

ลงช่ือ …………………………………. 
(.......................................) 

                                      ......./......./........... 
                                  เวลา ...................... น. 

 
หมายเหต ุ
          แนบเอกสาร  :  สําเนาบัตรประชาชน  หรือ  เอกสารท่ีทางราชการออกให้  ของผู้มอบและผู้รับมอบ                    
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ 1  ฉบับ  พร้อมกับ เอกสารฉบับนี ้
 


















