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คำนำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดทาคู่มือฉบับนี้ขึ้นมี
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ ก ารปฏิบั ติง านเกี่ ย วกับ งานบริก าร กลุ่ มงานบาเหน็จ ความชอบและทะเบีย นประวัติ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา ค้นคว้า
และอ้างอิงนาไปใช้ ในการปฏิบั ติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับงาน
บริการ กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป หากมีข้อเสนอแนะ
โปรดแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลทราบเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมให้มีความถูกต้องครบถ้วนและ
มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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สำรบัญ
ที่
เรื่อง
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ(งานบริการ)
1.
การคัดสาเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
2.
การขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการภาครัฐ/ข้าราชการบานาญ
3.
การขอหนังสือรับรอง (เงินเดือน, การทางาน, พกพาอาวุธปืน)
4.
การอนุญาตไปต่างประเทศ
5.
การขอปรับปรุง/เพิ่มสิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
6.
การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
7.
การลาทุกประเภท
8.
การขอหนังสือรับรองให้ครูชาวต่างชาติ
9.
ภาคผนวก
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1. ชื่องำน : งำนดำเนินกำรเกี่ยวกับบริกำรสำเนำทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16
ผู้รับผิดชอบ : นำงจิรำภรณ์ กำรดี
ผู้มีสิทธิขอสำเนำ ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16 และแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ข้าราชการบานาญ
3. ลูกจ้างประจาส่วนราชการ
กำรขอคัดสำเนำ ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ.16
1.ขั้นตอนการขอคัดสาเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ. 16
1.1 ผู้ประสงค์ขอคัดสาเนากรอกเอกสารทะเบียนคุมการยืม ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ. 16 (กรณี
ไม่ได้มา ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบฉันทะ การขอคัดสาเนามายืนให้กับทางเจ้าหน้าที่)
1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
1.3 นา ก.พ. 7 ตัวจริงให้ผู้ประสงค์ขอยืม โดยบุคคลที่นา ก.พ. 7 ตัวจริงออกไปต้อง วาง
บัตรประจาตัวข้าราชการเอาไว้ที่เจ้าหน้าที่
1.4 การนา ก.พ. 7 ที่คัดสาเนาเสร็จมาคืน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แล้วรับรองสาเนาส่งคืน
สาเนาคืนให้ผู้ประสงค์ขอคัดสาเนา
1.5 การตรวจสอบ ก.พ. 7 ถูกต้องครบทุกขั้นตอน คืนบัตรประจาตัวข้าราชการให้แก่ผู้ประสงขอคัด
สาเนา
Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ผู้ประสงค์ขอคัดสาเนา กรอกแบบเอกสารทะเบียนการยืม
ก.พ.7
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
( ( 1 นาที )
นา ก.พ.7 ตัวจริงให้เจ้าของประวัติไปคัดสาเนา ( 5 นาที)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วรับรองสาเนา ( 3 นาที )
ตรวจสอบเอกสารครบ ส่งคืนบัตรประจาตัวข้าราชการ
คืนเจ้าของประวัติ ( 3 นาที)
หมำยเหตุ เมื่อยืมสมุดประวัติหรือ ก.พ.7 ไปถ่ายเอกสารเรียบร้อยแล้วหรือเมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานตามปกติ
ของวันนั้น ( เวลา 08.30 – 16.30 น. ) แม้จะยังปฏิบัติไม่เสร็จให้นามา ก.พ.7 มาคืนทันทีมิให้ยืมข้ามวัน
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2. ชื่องำน : งำนกำรขอมีบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรภำครัฐ/ข้ำรำชกำรบำนำญ
ผู้รับผิดชอบ : นำยมนูญเชษฐ์ ตันติจิรำภรณ์
ผู้มีสิทธิขอมีบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรภำครัฐ/ข้ำรำชกำรบำนำญ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานราชการ
4. ข้าราชการบานาญ
ขั้นตอนกำรขอมีบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรภำครัฐ/ข้ำรำชกำรบำนำญ
1.1 ผู้ ป ระสงค์ ข อมี บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการภาครั ฐ /ข้ า ราชการบ านาญ กรอกแบบฟอร์ ม การขอมี บั ต ร
ประจาตัวข้าราชการภาครัฐ /ข้าราชการบานาญ พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนา
ทะเบียนบ้าน
ก. กรณีบัตรหมดอายุให้แนบบัตรประจาตัวข้าราชการภาครัฐ/ข้าราชการบานาญ
ข. กรณีบัตรประจาตัวข้าราชการภาครัฐ/ข้าราชการบานาญหายให้แนบใบแจ้งความ
และ รูปขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 ใบ
1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
1.3 เจ้าหน้าที่ทาการพิมพ์บัตรประจาตัวข้าราชการภาครัฐ/ข้าราชการบานาญ พร้อมกับติดรูป
1.4 เจ้ าหน้ าที่มอบบั ตรประจ าตัว ข้าราชการภาครัฐ /ข้าราชการบานาญ ให้ ผู้ ประสงค์ขอมีบัตรประจาตัว
ข้าราชการภาครั ฐ /ข้าราชการบ านาญ ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมกับเซ็นชื่ อผู้ ประสงค์บั ตรประจาตั ว
ข้าราชการภาครัฐ/ข้าราชการบานาญ
1.5 เจ้าหน้าที่ทาการเคลือบบัตรประจาตัวข้าราชการภาครัฐ /ข้าราชการบานาญ พร้อมส่งมอบบัตรประจาตัว
ข้าราชการภาครัฐ/ข้าราชการบานาญ ให้ผู้ประสงค์ขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการภาครัฐ/ข้าราชการบานาญ
1.6 ผู้ป ระสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการภาครัฐ /ข้าราชการบานาญ เซ็นรับบัตรประจาตัว ข้าราชการ
ภาครัฐ/ข้าราชการบานาญ ที่ทะเบียนคุมบัตรประจาตัวข้าราชการภาครัฐ /ข้าราชการบานาญ พร้อมทั้งรับบัตร
ประจาตัวข้าราชการภาครัฐ/ข้าราชการบานาญ
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/ข้าราชการบานาญ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ( 1 นาที)
จัดพิมพ์บัตร ( 2 นาที )

ติดรูป (1 นาที)
ประทับตรา และเคลือบบัตร ( 3 นาที )

จัดทาบัญชีควบคุมการออกบัตร
มอบบัตรให้ผู้ยื่นคาร้อง
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3. ชื่องำน : งำนกำรขอหนังสือรับรองเงินเดือนและกำรทำงำน
ผู้รับผิดชอบ : นำยมนูญเชษฐ์ ตันติจิรำภรณ์
ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองเงินเดือนและกำรทำงำน
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานราชการ
4. ลูกจ้างชั่วคราว
เอกสำรขอหนังสือรับรองเงินเดือนและกำรทำงำน
1. แบบคาร้องขอหนังสือรับรอง
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3. หนังสือมอบอานาจ (กรณีรับแทน)
จานวน 1 ฉบับ
ขั้นตอนขอหนังสือรับรองเงินเดือนและกำรทำงำน
1. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีความประสงค์ขอหนังสือรับรอง
กรอกข้อมูลในแบบคาร้อง
2. เจ้าหน้าที่รับคาร้องฯตรวจสอบความถูกต้อง ลงทะเบียนคุม จัดพิมพ์หนังสือรับรอง เสนอผู้มีอานาจ
ลงนาม
3. ออกเลขที่หนังสือรับรอง
4. ส่งมอบให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/ข้าราชการบานาญ ยื่นคาขอหนังสือรับรอง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ( 1 นาที)
จัดพิมพ์หนังสือรับรอง ( 3 นาที)

เสนอผู้มีอานาจในการลงนาม

ออกเลขที่หนังสือรับรอง

จัดส่งหนังสือรับรองให้แก่ผู้แจ้งความประสงค์
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4. ชื่องำน : งำนกำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศ
ผู้รับผิดชอบ : นำยมนูญเชษฐ์ ตันติจิรำภรณ์
ผู้มีสิทธิขออนุญำตไปต่ำงประเทศ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ลูกจ้างประจา
เอกสำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศ
1. แบบคาร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
2. แบบประเมินการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
3. สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ (ในต่างประเทศ)
4. แบบบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ (ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ)
ขั้นตอนขออนุญำตไปต่ำงประเทศ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขออนุญาตจัดทาแบบคาร้องขออนุญาตไป
ต่างประเทศ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น แล้วเสนอไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอต่อ
ผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พิจารณาอนุญาตโดยคาสั่งมอบ
อานาจของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต
5. เจ้าหน้าที่ทาหนังสือแจ้งไปสถานศึกษาต้นสังกัดเพื่อทราบ
6. เมื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตกลั บ มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามปกติ รายงานส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ทราบ
Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคาร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ( 5 นาที )
เสนอผู้มีอานาจในการลงนาม ( 3 นาที)
แจ้งไปยังสถานศึกษาต้นสังกัดเพื่อทราบ
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5. ชื่องำน : งำนกำรขอปรับปรุง/เพิ่มสิทธิจ่ำยตรง/ค่ำรักษำพยำบำล
ผู้มีสิทธิขอปรับปรุง/เพิ่มสิทธิจ่ำยตรง/ค่ำรักษำพยำบำล
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ลูกจ้างประจา
เอกสำรขอปรับปรุง/เพิ่มสิทธิจ่ำยตรง/ค่ำรักษำพยำบำล
1. ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพรอมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ข) สาเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว / นามสกุล (ถ้ามี) บุคคลในครอบครัว
ให้แนบเอกสาร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
1.2.1 บิดา ในแนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
(ข) สาเนาใบสาคัญการสมรสของบิดา หรือ สาเนาใบสาคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการ
หย่าร้าง กับมารดาของผู้มีสิทธิ) หรือสาเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบิดา (แบบ คร.11) หรือสาเนาคาสั่งศาลหรือสาเนาคาพิพากษาของศาลถึงที่สุด ว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดย
ชอบด้วยกฎหมายของบิดา
(ค) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สาเนาใบมรณะบัตร
1.2.2. มารดา ในแนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
(ข) สาเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ หรือ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
(ค) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สาเนาใบสาคัญการสมรสของมารดา หรือ สาเนาใบสาคัญการหย่า (ในกรณีที่มี
การหย่า ร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สาเนาใบมรณะบัตร
1.2.3. คู่สมรส ในแนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
(ข) สาเนาบัตรสาคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สาเนาใบสาคัญการหย่า
(ในกรณี ที่มีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ)
(ค) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล ของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สาเนาใบมรณะบัตร แบบ 7127
1.2.4. บุตร ในแนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
1.2.4.1 กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้านของบุตร
(ข) สาเนาสูติบัตรของบุตร
(ค) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
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(ง) สาเนาคาสั่งศาล หรือ สาเนาคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าบุตรของผู้มีสิทธิ เป็น
บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (ในกรณีที่บุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ)
(จ) สาเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม
1.2.4.2 กรณีผู้มีสิทธิเป็นชาย
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้านของบุตร
(ข) สาเนาสูติบัตรของบุตร
(ค) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
(ง) สาเนาใบสาคัญการสมรสของผู้มีสิทธิ หรือสาเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่า
เป็นบุตร โดยชอบ ด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ หรือสาเนาคาสั่งศาลหรือสาเนาคาพิพากษาว่าบุตรเป็น บุตรโดย
ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ หรือสาเนาใบมรณะบัตร
(จ) สาเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม
ขั้นตอนขอขอปรับปรุง/เพิ่มสิทธิจ่ำยตรง/ค่ำรักษำพยำบำล
1. รับหนังสือคาร้องขอเพิ่มสิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกข้อมูลข้าราชการลูกจ้างประจา และบุคคลในครอบครัวในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ของกรมบัญชีกลางตามเอกสารหลักฐานที่แนบ
3. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครูและลูกจ้างประจา
กำรตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้สิทธิกำรเบิกจ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำล ดังนี้
1. ผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และ บุคคลในครอบครัวที่มีชื่อในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง โดยติดตอนายทะเบียน ที่ต้น
สังกัดเพื่อจัดทาฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้สมบูรณ์ครบถ้วน
2. กรมบัญชีกลางจะทาการปรับปรุงข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วทุก 15 วัน (วันที่ 4 และวันที่ 8
ของ เดือน) ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และบุคคลในครอบครัวสามารถตรวจสอบว่ามีชื่อในฐานข้อมูล และมี
สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผ่าน website กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) โดยเข้า ไปที่หัวข้อสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและเลอกรายการตรวจสอบสิทธิการรักษาสวัสดิการ ใส่เลข บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อตรวจสอบสิทธิ
2.1 กรณีที่ตรวจสอบแล้วมีชื่อและสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล: ต้องสมัครลงทะเบียน
และแสกนลายนิ้วมือ ณ สถานพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาก่อน (ไม่จากัดจานวน โรงพยาบาลที่จะสมัคร)
กรณีผู้ป่วยนอก สามารถใช้ระบบจ่ายตรงได้หลังจากลงทะเบียนแล้ว 15 วัน และ ในช่วง 15
วันนั้นหากต้องเข้ารักษาพยาบาล ให้นาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกกับ ต้นสังกัด
2.2 กรณีที่ตรวจสอบแล้ ว ไม่มีชื่อ: ให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และบุ คคลในครอบครัว
ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการภาครัฐที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อทาการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากร
กรณีที่บิดา-มารดาของข้าราชการที่มีบุตรเป็นข้าราชการหลายคน ฐานข้อมูล รักษาพยาบาล
ของบุตร(ที่เป็นข้าราชการ)ทุกคนต้องถูกต้องตรงกัน หากมีข้อมูลของรายใดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ อาจทาให้บิดามารดาไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลได้ จึงต้องปรับปรุงขอมูลของผู้มีสิทธิในฐานข้อมูลฯ ให้สมบูรณ์ หลังจากมีชื่อใน
ฐานข้อมูลฯ แล้ว จึงจะสามารถสมัคร ลงทะเบียนได้
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3. ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิซาซ้
้ อน (เช่น สิทธิประกันสังคม
ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่ น อบต., เทศบาล, ครูเอกชนฯ) ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ ต้องใช้ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหรือหนังสือ รับรองจากต้นสังกัด(ใบส่ง
ตัว)ประกอบการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของตน เวนแต่ค่ารักษาพยาบาล ที่ได้รับนั้นต่ากว่าสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลที่มีสิทธิที่จะได้รับจากทางราชการ ก็มีสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดอยู่ได้
4. ข้าราชการ ลู กจ้ างประจาและบุคคลในครอบครัว ที่ไม่ได้เข้าร่ว มโครงการจ่ ายตรงค่า
รักษาพยาบาลยังคงสามารถนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาวางเบิกกับต้นสังกัด กรณีเข้ารับการ รักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอกและขอหนังสือต้นสังกัดกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภท ผู้ป่วยในได้ตามปกติ หากเข้า
รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลของรั ฐ ที่ ไ ม่ ใ ช่ โ รงพยาบาลที่ ใ ช้ สิ ท ธิ เ บิ ก จ่ า ยตรง สามารถ น าใบเสร็ จ ค่ า
รักษาพยาบาลมาเบิกจากต้นสั งกัดได้ การตรวจสุขภาพประจาปีไม่ส ามารถใช้สิ ทธิเบิกจ่ายตรงได้ ต้องนา
ใบเสร็จมาเบิกจากต้น สังกัด
5. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน หากตรวจสอบแล้วมีชื่อและมีสิทธิจ่ายตรง
ค่า รักษาพยาบาล สามารถแจ้งโรงพยาบาลได้ เพื่อ ให้ขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิทาง web
page ได้
Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคาร้อง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ( 3 นาที)
เจ้าหน้าที่ทาการบันทึกข้อมูลในระบบ ( 4 นาที)
จัดทาบัญชีควบคุม ( 1 นาที)
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6. งำนขอยกเว้นกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวทิพำกร อำจนำเสียว
ขอบเขตของงำน
พระราชบั ญญัติรับ ราชการทหาร พ.ศ 2497 ข้าราชการครูที่มีสิ ทธิยกเว้นการเข้ารับ
ราชการทหารต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นครูประจาทาการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติ
และในจานวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นครูได้คนเดียว หรือเป็นครูสอน
ประจาเฉพาะวิชาซึ่งทาการสอนนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติ และในจานวน
นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นครูได้คนเดียวเช่นเดียวกัน
2. มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง สาหรับครูซึ่งทาการสอน
ใน
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมง สาหรับครูประจาการสอน ใน
สถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ข้าราชการครูที่ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการขอยกเว้นฯ จานวน
2 ชุด ที่โรงเรียนต้นสังกัดของตน ประกอบด้วย
1.1 สาเนาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.3 สาเนาแบบ สด.9 (ใบสาคัญ)
1.4 สาเนาแบบ สด.35 (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร)
1.5 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
2. โรงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบเอกสาร และจัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการทหาร
ครู
ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร ตามแบบที่กาหนด และหนังสือรับรองว่าได้ทาการสอนที่โรงเรียนนี้ สอน
ระดับชั้นไหน และมีจานวนกี่คน สอนกี่ชั่วโมง เป็นไปตาม พ.ร.บ.การยกเว้นหรือไม่ และรวบรวมเอกสาร
ทั้งหมดจัดส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัด (สพป.เชียงราย เขต 4) เพื่อดาเนินการเสนอขอยกเว้น การเข้ารับ
ราชการทหารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (สัสดีจังหวัด) นั้นต่อไป
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด (สัสดีจังหวัด) ดาเนินการออกใบสาคัญยกเว้นครู (แบบ สด.37)
ส่งกลับมาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทาหนังสือแจ้งให้โรงเรียน
ต้นสังกัดของข้าราชการครูที่ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบต่อไป
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
สถานศึกษา/หน่วยงาน
ตรวจสอบข้าราชการครูซึ่งจะได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

สพป.เชียงราย เขต 4
ตรวจสอบและส่งเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ออกหนังสือยกเว้น

สพป.เชียงราย เขต 4
ส่งหนังสือยกเว้นให้สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

แจ้งให้หัวหน้าเขตหรือนายอาเภอท้องที่
ที่เป็นภูมิลาเนาทหารของครูผู้นั้น
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7. งำนกำรลำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวทิพำกร อำจนำเสียว
ขอบเขตของงำน
การลาของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ใช้ ร ะเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยอนุโลม มี 11 ประเภท คือ
1. การลาป่วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
4. การลากิจส่วนตัว
5. การลาพักผ่อน
6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
10. การลาติดตามคู่สมรส
11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลาที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การรั บ ใบลาและตรวจสอบข้ อ มู ล วั น ลาพร้ อ มบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การลา
ในทะเบียนคุมวันลา
3. เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจอนุญาตการลา
4. ได้รับอนุญาตแล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและจัดทารายงานวันลาประจาเดือน
5. สรุปรายงานวันลาประจาปี
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน

บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
ยื่นใบลา

ไม่ถูกต้อง/แก้ไข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับใบลาเพื่อตรวจสอบ

ถูกต้อง

เสนอผู้มีอานาจอนุญาตการลา

นาส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล

จัดทารายงานวันลาประจาเดือน

สรุปรายงานวันลาประจาปี
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8. ชื่องำน : งำนกำรขอหนังสือรับรองให้ครูชำวต่ำงชำติ
ผู้รับผิดชอบ : นำยมนูญเชษฐ์ ตันติจิรำภรณ์
ขั้นตอนขออนุญำตไปต่ำงประเทศ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนกำรขอเปลี่ยนวีซ่ำให้เป็น Non - Immigrant รหัส B
1.1 โรงเรียนยื่นเรื่องเพื่อขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีหนังสือถึง
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชาวต่างประเทศรับการตรวจลงตราประเภท Non - Immigrant รหัส B โดยแนบ
เอกสาร ประกอบดังนี้
1. หนังสือของโรงเรียน ระบุหน่วยงานที่ขอรับการตรวจลงตรา รหัส B คือ สานักงานตรวจคนเข้า
เมือง/ สถานเอกอัครราชทูต(ระบุเมืองและ ประเทศ)/สถานกงสุลใหญ่ (ระบุเมืองและประเทศ)/สถานกงสุล
กิตติมศักดิ์(ระบุเมืองและประเทศ)
2. สาเนาสัญญาจ้างระหว่างโรงเรียนกับชาวต่างประเทศ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า ที่มีการบันทึกรายการพร้อมฉบับจริง (ชาวต่างประเทศรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน 1 ชุด พร้อมวุฒิการศึกษาฉบับจริง (ชาวต่างประเทศรับรองสาเนาถูกต้อง)
ขั้นตอนที่ 2 ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่ำ
เมื่อส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ออกหนังสื อถึงหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องตามที่โรงเรียนแจ้งไว้แล้ว (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง/สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่/กงสุล
กิตติมศักดิ์) ให้ ช าวต่างประเทศดาเนิ น การขอรับ/เปลี่ ยนวีซ่า เป็นประเภท Non - Immigrant รหั ส B ต่ อ
หน่วยงานนั้น ๆ ขั้นตอนนี้ ครูชาวต่างชาติเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 3 ขอใบอนุญาตสอนที่คุรุสภา
เมื่อครูชาวต่างชาติได้รับ/เปลี่ยนวีซ่า เป็น ประเภท Non - Immigrant รหัส B แล้ว ให้โรงเรียนดาเนินการขอ
ใบอนุญาตสอนที่คุรุสภาโดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. ครูชาวต่างชาติขอใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ ขอผ่อนผัน
ใบประกอบวิชาชีพ ที่ คุรุสภา (หลังจากยื่นเอกสารที่คุรุสภา รอเอกสารประมาณ 2 สัปดาห์ , ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การขอใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพฯ) ซึ่งใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1.1 หนังสือนาส่งจากโรงเรียน
1.2 แบบคาขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเป็นการชั่วคราว (คส.10)
1.3 สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรูปถ่ายและหน้าวีซ่า NON-B โรงเรียนปัจจุบัน และ
ต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออย่างน้อย 30 วัน
1.4 สาเนาวุฒิการศึกษา
1.5 สาเนาใบรายงานผลการศึกษา
1.6 หนังสือรับรองว่าจะจ้าง หรือสัญญาจ้างปัจจุบันที่มีอายุสัญญาจ้างเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน
1.7 รูปถ่าย 1.25 นิ้ว 2 รูป
1.8 หนังสือรับรองการจ้างชาวต่างประเทศเป็นครู/ผู้สอน
1.9 แบบหนังสือรับรองการจ้าง
1.10 ตารางสอนครูชาวต่างชาติ
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ขั้นตอนที่ 4 ขอใบอนุญำตทำงำน (work permit)
เมื่อครูชาวต่างชาติได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แล้ว ให้
โรงเรียนดาเนินการขอใบอนุญาตทางาน (work permit) โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. หนังสือนาส่งจากเขต และจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
2. แบบตท.1 (ค าขอรับใบอนุญาตทางาน)
3. แบบหนังสือรับรองการจ้าง
4. แบบตท.10 (แบบแจ้งการรับเข้าทางาน การย้ายและการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 23)
5. หนังสือรับรองการจ้างชาวต่างประเทศเป็นครู /ผู้สอน
6. สาเนาสัญญาจ้าง
7. สาเนาวุฒิการศึกษา
8. สาเนาหนังสือเดินทาง
9. สาเนาแผนที่โรงเรียน
10. สาเนาตารางสอนครูชาวต่างชาติ
11. สาเนาหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
12. ใบรับรองแพทย์
13. สาเนาบัตรประชาชนผู้บริหารโรงเรียนผู้มอบอานาจให้ครูดาเนินการแทนในฐานะนายจ้าง
14. โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายจานวน 3,100 บาท)
ขัน้ ตอนที่ 5 ขอต่ออำยุวีซ่ำ ณ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
เมื่อ ครู ช าวต่ างชาติไ ด้รั บ ใบอนุ ญาตทางาน (work permit) แล้ ว ให้ โ รงเรีย นดาเนิน การขอความ
อนุเคราะห์ให้คนต่างชาติอยู่ต่อในราชอาณาจักร (ขอต่ออายุวีซ่า) โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. แบบตม.7 (คาขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป)
2. หนังสือนาส่งจากเขต และจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
3. แบบหนังสือรับรองการจ้าง
4. สาเนาหนังสือเดินทาง
5. สาเนาใบอนุญาตทางาน (work permit)
6. แบบตท.10 (แบบแจ้งการรับเข้าทางาน การย้ายและการออกจากงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 23)
7. สาเนาสัญญาจ้าง
8. หนังสือรับรองการจ้างชาวต่างประเทศเป็นครู /ผู้สอน
9. สาเนาตารางสอนครูชาวต่างชาติ
10. สาเนาแผนที่โรงเรียน
11. สาเนาวุฒิการศึกษา
12. สาเนาหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
13. หนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่
14. สาเนาบัตรประชาชนผู้บริหารโรงเรียนผู้มอบอานาจให้ครูดาเนินการแทนในฐานะนายจ้าง
15. สาเนาบัตรประชาชนครูผู้รับมอบอานาจให้ครูดาเนินการแทนในฐานะนายจ้าง
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16. หนั ง สื อ รั บ ทราบแนวทางปฏิ บั ติ ก ารห้ า มเข้ า มาในราชอาณาจั ก รกรณี ค นต่ า งด้ า วอยู่ ใ น
ราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดเป็นระยะเวลานาน
17. แบบรับบทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (สตม.2)
18. รูปถ่าย
19. ครูชาวต่างชาติเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย (1,900 บาท)
***************************
หมายเหตุ ครูชาวต่างชาติจะต้องไปรายงานตัวที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน สามารถไปก่อนได้ 15
วัน หลัง7 วัน ถ้าหากพ้นวันจะต้องเสียค่าปรับ
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ภำคผนวก
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หนังสือมอบหมำยยืมสมุดประวัติ หรือ ก.พ.๗ เพื่อนำไปถ่ำยเอกสำร
เรื่อง ขออนุญาตยืมสมุดประวัติ หรือ ก.พ. ๗
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ข้าพเจ้า........................................................................ตาแหน่ง.............................................................
อันดับ................... โรงเรียน................................................................... อาเภอ...................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ขอมอบหมายให้
นาย/นาง/นางสาว.............................................................................. ตาแหน่ง..................................................
อันดับ..................... โรงเรียน................................................ เป็นผู้ขอยืมสมุดประวัติ หรือ ก.พ.๗ ของข้าพเจ้า
ไปถ่ายเอกสารเพื่อนาไปใช้ .................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ......................................................เจ้าของประวัติ
(....................................................)
ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบหมาย
(.....................................................)
ลงชื่อ................................................ ผู้อานวยการโรงเรียน
(....................................................)
หมำยเหตุ เมื่อยืมสมุดประวัติหรือ ก.พ.๗ ไปถ่ายเอกสารเรียบร้อยแล้วหรือเมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานตามปกติ
ของวันนั้น (เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) แม้จะยังปฏิบัติการไม่เสร็จให้นา ก.พ.๗ มาคืนทันที
มิให้ยืมข้ามวัน
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รูปถ่าย
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 2.5 * 3ซม.

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่...............................................
รหัสบัตร.........................................
วันออกบัตร....................................
วันหมดอายุ....................................

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอมีบัตรประจำตัวใหม่
ตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
เขียนที่ .................................................
วันที่ …….. เดือน ...……………. พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้าชื่อ .................................................... ชื่อสกุล .............................................................
เกิดวันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. .............. อายุ .......... ปี สัญชาติ .............หมู่โลหิต ..................
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ............. ตรอก/ซอย.........หมู่........ถนน ........................ตาบล/แขวง.....................
อาเภอ/เขต ...............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.................... โทรศัพท์ .........................
เลขหมายประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ ----
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทข้าราชการ  ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู  ข้าราชการบานาญ
 ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ รับราชการ/ปฏิบัติงาน ตาแหน่ง...........................................................
อันดับ ค.ศ............ เงินเดือน.................................... โรงเรียน ..............................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ กรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์
ขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นต่อ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาเชียงราย เขต 4
กรณี  ๑. ขอมีบัตรครั้งแรก
 ๒. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก  บัตรหมดอายุ  บัตรหายหรือถูกทาลาย
หมายเลขบัตรเดิม ....................................................(ถ้าทราบ)
 ๓. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจาก  เปลี่ยนตาแหน่ง/เลื่อนระดับ/ยศ
 เปลี่ยนชื่อตัว
 เปลี่ยนชื่อสกุล  เปลี่ยนชื่อตัวและสกุล
 ชารุด
 อื่น ๆ
ได้แนบรูปถ่ายจานวน ๒ ใบ พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน บัตรเก่า และหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) มาพร้อม
แนบคาขอนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)....................................................... ผู้ทาคาขอ
( ........................................................ )
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หมำยเหตุ * ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ใช้
*ให้ลงคานานามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น
และชื่อผู้ขอมีบัตร
คำแนะนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
การแนบหลักฐาน
- สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- แนบบัตรเก่าคืน
- รูปถ่าย ใช้รูปถ่ายไม่เกินหกเดือน ก่อนวันยื่นคาขอมีบัตร จานวน ๒ ใบ ขนาด ๒.๕ х ๓ ซ.ม. (๑ นิ้ว)
ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบราชการ หรือเครื่องแบบพิธีการ
ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน การประดับเครื่องหมายให้ตรงกับขั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นคาขอ
กรณีบัตรเดิมสูญหาย
- ใบแจ้งความของสถานีตารวจ กรณีบัตรเก่าสูญหาย
- สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- รูปถ่าย ใช้รูปถ่ายไม่เกินหกเดือน ก่อนวันยื่นคาขอมีบัตร จานวน ๒ ใบ ขนาด ๒.๕ х ๓ ซ.ม. (๑ นิ้ว)
ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบราชการ หรือเครื่องแบบพิธีการ
ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน การประดับเครื่องหมายให้ตรงกับขั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นคาขอ
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บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
ที่ ศธ 04046/
วันที่
เรื่อง ขอหนังสือรับรองการทางาน

เขต 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ด้วย ข้าพเจ้า
ตาแหน่ง
อันดับ/ระดับ
วิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อาเภอ
จังหวัด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โดยได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่
ปี
เดือน
มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองการทางาน เพื่อประกอบ

 สินเชื่อเงินกู้/สมัครบัตรเครดิต (ธนาคาร/บริษัท
)
 ค้าประกันบุคคล (ชื่อ
)
 อื่น ๆ
เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองการทางาน
 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนา)
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ ถ้ามี (รับรองสาเนา)
 อื่น ๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
(

เจ้าหน้าที่
)

ผู้ขอ
)

