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เรื่อง  การขอส าเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 
 
 ลักษณะงาน   

โดยที่ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 เป็นประวัติ
บุคคล และเป็นเอกสารลับของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไม่สมควรเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน และ
เพ่ือป้องกันการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายการในทะเบียนประวัติโดยมิชอบ อีกทั้งป้องกันการสูญหาย 
จึงให้วางระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาทะเบียนประวัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

การเก็บรักษา 
 การเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) ให้เก็บ
รักษาไว้ในตู้เก็บลั่นกุญแจเรียบร้อย โดยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  
 การน าทะเบียนประวัติออกจากตู้เพ่ือไปปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทะเบียนประวัติของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น ๆ โดยตรง  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ค้นหา หรือ น าทะเบียนประวัติออกจากตู้ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนพ้ืนที่การศึกษา เป็นกรณีพิเศษ 
 การน าทะเบียนประวัติออกจากตู้เพ่ือปฏิบัติการใด ๆ นั้น เมื่อปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือเม่ือ
หมดเวลาปฏิบัติงานตามปกติของวันนั้น แม้นยังปฏิบัติการไม่เสร็จให้น าทะเบียนประวัติเข้าไปเก็บในตู้ทันที
และลั่นกุญแจ  ห้ามิให้น าทะเบียนประวัติไว้นอกตู้หลังเลิกงานแล้ว และให้ใส่กุญแจตู้ทะเบียนประวัติทุกตู้ เมือ
จะหยุดพักกลางวัน และเลิกงาน 

การน าทะเบียนประวัติ ออกนอกกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือการ
ขอดูหรือการขอคัดลอก/คัดส าเนาทะเบียนประวัติ  จะกระท ามิได้  เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา หรือผู้ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมายเท่านั้น 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
 2. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และหรือผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสงค์จะ
ขอส าเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) หรือแฟ้มประวัติข้าราชการ ให้เสนอขอต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย ได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ) : เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติผู้รับผิดชอบ (ก.พ.7/ 
ก.ค.ศ.16) หรือแฟ้มประวัติข้าราชการ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
การขอส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) 
การขอส าเนาด้วยตนเอง 

1.) เจ้าของประวัติผู้ประสงค์จะขอส าเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 หรือ แฟ้มประวัติข้าราชการ ให้เขียนค า 
ขอในทะเบียนคุมการขอส าเนาทะเบียนประวัติ หรือแฟ้มประวัติข้าราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา :   
กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ) โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
แล้วลงลายมือชื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติพร้อมบัตรประจ าตัวข้าราชการ 

2.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ มอบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) หรือแฟ้มประวัติข้าราชการ   
ต้นฉบับให้แก่ผู้ขอส าเนา 

3.) ผู้ขอส าเนา น าทะเบียนประวัติต้นฉบับ ไปส าเนาด้วยกระดาษขนาด A4 ตามจ านวนที่ต้องการ 
4.) ผู้ขอส าเนาน าทะเบียนประวัติต้นฉบับ และส าเนาเอกสารทะเบียนประวัติ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 

ทะเบียนประวัติ 
5.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติรับคืนต้นฉบับ ตรวจสอบต้นฉบับ ลงลายมือชื่อรับคืนในทะเบียนคุม 

การขอส าเนาทะเบียนประวัติ  พร้อมทั้งด าเนินการรับรองส าเนาเอกสารและลงวันที่ก ากับรายการสุดท้ายใน
ส าเนาทะเบียนประวัติให้แก่ผู้ขอส าเนา 

6.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติจัดเก็บทะเบียนประวัติเข้าตู้ทะเบียนประวัติและลั่นกุญแจ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนขอส าเนาทะเบียนประวัติ แทน 
1.) เจ้าของประวัติ ผู้ประสงค์จะขอส าเนาทะเบียนประวัติ แต่ไม่สามารถขอส าเนาทะเบียนประวัติ 

หรือแฟ้มประวัติด้วยตนเอง ให้จัดท าหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปขอส าเนาทะเบียนประวัติแทน
ตามแบบหมายหมายที่ก าหนด (กรณี 1 ราย หรือหลายราย) แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบ ผู้รับมอบ 
และพยาน  

2.) ผู้รับมอบหมาย ยื่นแบบหนังสือมอบหมายขอส าเนาทะเบียนประวัติหรือแฟ้มประวัติข้าราชการ 
ต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติและเขียนค าขอส าเนาทะเบียนประวัติในทะเบียนคุมการขอส าเนาทะเบียนประวัติ 
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ) 

3.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ มอบทะเบียนประวัติต้นฉบับให้แก่ผู้ได้รับมอบหมาย 
4.) ผู้ได้รับมอบหมายน าส าเนาทะเบียนประวัติ ไปส าเนาด้วยกระดาษขนาด A4 ตามจ านวนที่ 

ต้องการ 
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5.) ผู้ได้รับมอบหมายน าทะเบียนประวัติต้นฉบับ และส าเนาเอกสารทะเบียนประวัติ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
ทะเบียนประวัติ 

6.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติตรวจสอบต้นฉบับ ลงลายมือชื่อรับคืนในทะเบียนคุม และรับรองส าเนา
เอกสาร โดยลงวันที่ก ากับรายการสุดท้ายในส าเนาทะเบียนประวัติมอบให้แก่ผู้ได้รับมอบหมาย 

7.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติน าทะเบียนประวัติต้นฉบับเก็บเข้าตู้ทะเบียนประวัติและลั่นกุญแจ 
 
เอกสารประกอบการเสนอขอ 

การเสนอขอส าเนาทะเบียนประวัติด้วยตนเอง  

 ให้ผู้ขอส าเนาทะเบียนประวัติยื่นบัตรข้าราชการประกอบการเสนอขอ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
: กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืน ด าเนินการแทน 

 1.) หนังสือมอบหมายให้ส าเนาทะเบียนประวัติกรณี 1 ราย หรือหลายราย จ านวน 1 ฉบับ 
2.) ส าเนาบัตรข้าราชการผู้มอบหมาย จ านวน 1 ฉบับ 

 
การให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ขอส าเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) 

 ไม่มีเอกสารประกอบการเสนอขอ เนื่องจากตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเข้าถึงทะเบียนประวัติของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้  โดยให้ด าเนินการเขียนค าร้องขอในทะเบียนคุมการเสนอขอคัดส าเนา
ทะเบียนประวัติ ได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ) เจ้าหน้าที่
ทะเบียนประวัติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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หนังสือมอบอ านาจ  
 

   เขียนที…่……………………………………………………….. 

วันที่ …………………………………………………………………………………. 

เรื่อง  การขอส าเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง…………………………………………………………………………โรงเรียน………………………………………………………. 
เบอร์โทรศัพท…์…………………………………………………….. ได้มอบอ านาจให้………………………………………………….. 
ต าแหน่ง……………………………………………………………….. โรงเรียน……………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท…์……………………………………………………… 

 เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการขอส าเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16)    ของข้าพเจ้า   ของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน…………………………….…………………..……………จ านวน…………….ราย ตามบัญชีรายชื่อ
ดังแนบ  แทนข้าพเจ้าจนแล้วเสร็จ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้ท าไปตามที่มอบ
อ านาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ท าการด้วยตนอง และเพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์
ลายนิ้วมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยายแล้ว 

  ลงชื่อ……………………………………………………………………………..ผู้มอบอ านาจ 

(…………………………………………………………………………………) ตัวบรรจง 

ลงชื่อ………………………………………………………………………..ผูร้ับมอบอ านาจ 

(……………………………………………………………………………) ตวับรรจง 

ลงชื่อ……………………….……………………………………………………………..พยาน 

(……………………………………………………………………………) ตวับรรจง 

ลงชื่อ………………….…………………………………………………………………..พยาน 

(…………………………………………………………………………) ตัวบรรจง 
 
หมายเหตุ : 1.กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุข้อความให้ครบถ้วนและแนบบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้มอบ 
                  และผู้รับมอบเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
               2. กรณีขอยืมทะเบียนประวัติเพื่อส าเนาหลายรายให้แนบบัญชีรายชื่อด้วย               
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แผนภูมิการบริการทะเบียนประวัติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 


