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ระเบียบกองทัพบก 

ว่าด้วยประวัติ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยประวัติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย และมีความเหมาะสมกับสภาพกาลปัจจุบันยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
ประวัติ พ.ศ. ๒๕๑๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๓๙  
 บรรดา ระเบียบ ค าสั่ง ค าชี้แจงอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ เจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๕ ประวัติรับราชการ หมายถึง ข้อมูลแสดงรายการประวัติรับราชการของก าลังพล
รายบุคคล ซึ่งจัดท าด้วยรูปแบบเอกสารตามแบบพิมพ์ของกองทัพบก หรือจัดท าด้วยระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการก าลังพลของกองทัพบก และการด าเนินการด้านสิทธิก าลังพล  
 ข้อ ๖ ประวัติย่อ หมายถึง ข้อมูลแสดงรายการประวัติรับราชการของก าลังพลรายบุคคล 
เฉพาะรายการที่ส าคัญ ซึ่งจัดพิมพ์จากระบบสารสนเทศ ส าหรับใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการก าลังพลของ
กองทัพบก และการด าเนินการด้านสิทธิก าลังพล แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๗ ก าลังพล หมายถึง ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร พลทหาร
ประจ าการ ทหารกองประจ าการ ลูกจ้างประจ า นักเรียนทหาร ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
(ทหารอาสา) และอาสาสมัครทหารพราน 
 ข้อ ๘ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์      
พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โรงเรียนประจ าเหล่าสายวิทยาการ และโรงเรียนนายสิบทหารบก  
 ข้อ ๙ หน่วยต้นสังกัด หมายถึง หน่วยระดับกองร้อยอิสระข้ึนไปที่ก าลังพลผู้นั้นสังกัดอยู่ 
 
 
 

/หมวด ๒... 

 (ส าเนา) 
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หมวด ๒ 
การจัดท าประวัติรับราชการ 

 ข้อ ๑๐ การจัดท าประวัติรับราชการแบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่  
   ๑๐.๑ การจัดท าด้วยรูปแบบเอกสาร ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ. ที่ก าหนดตามตาราง ดังนี้ 

แบบพิมพ์ ประเภทก าลังพล 
แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๐ – ๐๑๐ และ  
แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๐ – ๐๑๐ – ๑ 

- ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร  
- ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
- พลทหารประจ าการ 
- ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
(ทหารอาสา) 

แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๐ – ๐๑๗ - อาสาสมัครทหารพราน 
- ลูกจ้างประจ า 

แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕ - ทหารกองประจ าการ 

   ๑๐.๒ การจัดท าด้วยระบบสารสนเทศ ให้บันทึกข้อมูลก าลังพลในระบบฐานข้อมูล
ก าลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Data eXchange) หรือระบบ PDX ซึ่งก าหนดโดยกองทัพบก 
 ข้อ ๑๑ การจัดท าประวัติรับราชการด้วยรูปแบบเอกสาร ให้หน่วยที่รับผิดชอบด าเนินการ
จัดท าประวัติรับราชการของก าลังพลแต่ละประเภท จ านวน ๑ ชุด เสร็จแล้วส่งตามสายงานไปยังหน่วยเก็บรักษา 
แล้วแตก่รณ ีดังนี้ 

ประเภทก าลังพล หน่วยจัดท า หน่วยเก็บรักษา 
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
   ๑. นักเรียนทหารภายในประเทศ 
   ๒. นักเรียนทหารที่จบจากต่างประเทศ 
   ๓. บุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน 
   ๔. ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
(ทหารอาสา) 
   ๕. บุคคลที่โอนมารับราชการที่กองทัพบก 

 
สถานศึกษา 
กรมยุทธศึกษาทหารบก 
หน่วยต้นสังกัด  
หน่วยต้นสังกัด 
 
หน่วยต้นสังกัด 

 
หน่วยต้นสังกัด 
หน่วยต้นสังกัด 
หน่วยต้นสังกัด 
หน่วยต้นสังกัด 
 
หน่วยต้นสังกัด 

ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
   ๑. นักเรียนทหารภายในประเทศ, นักเรียนดุริยางค์,  
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
   ๒. นักเรียนช่างฝีมือทหาร  
   ๓. บุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน 
        ๓.๑ สอบคัดเลือกโดยหน่วยต้นสังกัดและ 
เหล่าสายวิทยาการ  
        ๓.๒ สอบคัดเลือกในสายงานสัสดี 
   4. พลอาสาสมัครเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน 
 
 

 
สถานศึกษา 
 
หน่วยต้นสังกัด 
 
 
   หน่วยต้นสังกัด 
 
หน่วยต้นสังกัดเดิม 
 
 

 
หน่วยต้นสังกัด 
 
หน่วยต้นสังกัด 
 
 
    หน่วยต้นสังกัด 
 
หน่วยต้นสังกัดใหม่ 
 
 

/๕. ก าลังพล… 
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   5. ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
(ทหารอาสา) 
   6. บุคคลที่โอนมารับราชการที่กองทัพบก 

หน่วยต้นสังกัด 
 
หน่วยต้นสังกัด 

หน่วยต้นสังกัด 
 
หน่วยต้นสังกัด 

ลูกจ้างประจ า/ทหารกองประจ าการ/ 
อาสาสมัครทหารพราน 

หน่วยต้นสังกัด หน่วยต้นสังกัด 

  
ข้อ ๑๒ การจัดท าประวัติรับราชการด้วยระบบสารสนเทศ ให้หน่วยที่รับผิดชอบด าเนินการ

บันทึกข้อมูลก าลังพลเพ่ือจัดท าประวัติรับราชการในระบบ PDX ให้กับก าลังพลแต่ละประเภท ตามแนวทางที่
กองทัพบกก าหนด แล้วแต่กรณี ดังนี้   

ประเภทก าลังพล หน่วยจัดท า 
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
   ๑. นักเรียนทหารภายในประเทศ 
   ๒. นักเรียนทหารที่จบจากต่างประเทศ 
   ๓. บุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน 
        ๓.๑ สอบคัดเลือกโดยกรมยุทธศึกษาทหารบก  
        ๓.๒ สอบคัดเลือกโดยหน่วยเหล่าสายวิทยาการ/ 
สายวิทยาการ 
        ๓.๓ นอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ 
 
   ๔. ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
(ทหารอาสา) 
   ๕. บุคคลที่โอน/ย้ายมารับราชการที่กองทัพบก 

 
สถานศึกษา 
กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 
กรมสารบรรณทหารบก 
หน่วยเหล่าสายวิทยาการ/ 
สายวิทยาการ 
หน่วยต้นสังกัด ระดับหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบก 
กรมสารบรรณทหารบก 
 
หน่วยต้นสังกัด ระดับกองพลหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป 

ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
   ๑. นักเรียนทหารภายในประเทศ, นักเรียนดุริยางค์ ,  
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
   ๒. นักเรียนช่างฝีมือทหาร 
   ๓. บุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน 
        ๓.๑ สอบคัดเลือกโดยหน่วยต้นสังกัดและ 
เหล่าสายวิทยาการ  
        ๓.๒ สอบคัดเลือกในสายงานสัสดี 
   ๔. พลอาสาสมัครเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน 
   ๕. ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
(ทหารอาสา) 
   ๖. บุคคลที่โอน/ย้ายมารับราชการที่กองทัพบก 

 
สถานศึกษา 
 
กรมสารบรรณทหารบก 
 
หน่วยต้นสังกัด ระดับกองพล  
หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ออกค าสั่ง 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 
     
     

 

/ข้อ ๑๓ ให้หน่วย... 

หน่วยต้นสังกัด ระดับกองพล
หรือเทียบเท่า 
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ข้อ ๑๓ ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้ดูแลประวัติรับราชการของก าลังพลในสังกัด สามารถตรวจสอบ 
แก้ไข บันทึกการเปลี่ยนแปลง ประวัติรับราชการระบบสารเทศของก าลังพลในสังกัดได้ โดยกรมก าลังพลทหารบก
และกรมสารบรรณทหารบกเป็นผู้ดูแลระบบในระดับกองทัพบก 

หมวด ๓ 
การบันทึกและการรับรองประวัติรับราชการ 

 ข้อ ๑๔ ให้หน่วยต้นสังกัดเก็บรักษาประวัติรับราชการ ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บันทึก
ประวัติรับราชการของหน่วย ในการบันทึกในรูปแบบเอกสาร และตรวจสอบประวัติรับราชการในระบบ
สารสนเทศให้ถูกต้องตรงกัน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการชั้นสัญญาบัตรอย่างน้อย ๑ นาย รวมทั้งมีการอบรม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการเกี่ยวกับประวัติรับราชการทั้งในรูปแบบเอกสาร
และระบบสารสนเทศ 
 ข้อ ๑๕ การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารและระบบสารสนเทศ ให้บันทึกข้อมูล
ของก าลังพลตั้งแต่เป็นนักเรียนทหารหรือบรรจุเข้ารับราชการ ระหว่างรับราชการ จนกระทั่งออกจากราชการ
ครบเกษียณอายุหรือเสียชีวิต รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยตลอดเวลา 
ซึ่งสามารถกระท าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น เมื่อได้ท าการบันทึกรายการในประวัติรับราชการ
รูปแบบเอกสารแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่บันทึกลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจง และวัน เดือน ปี ก ากับไว้ด้วยทุกครั้ง 
  ข้อ ๑๖ การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารของก าลังพลรายบุคคล ตลอดจน 
การแนบหลักฐานประกอบประวัติรับราชการ ให้ปฏิบัติตาม ผนวก ก และ ข ท้ายระเบียบนี้  
 ๑๖.๑ การบันทึก และแก้ไขเพ่ิมเติมประวัติรับราชการของก าลังพล เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล 
วัน เดือน ปีเกิด การจดทะเบียนสมรส การมีบุตร การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
การหย่าของภริยาหรือสามี ตลอดจนการถึงแก่กรรมของบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ฯลฯ ให้เจ้าของประวัติ
แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกองทัพบกที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลประชาชน  
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการบันทึกลงในประวัติรับราชการทั้งใน
รูปแบบเอกสารและระบบสารสนเทศให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน เว้นการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล และ วัน เดือน ปีเกิด 
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจก่อน จึงจะท าการแก้ไขประวัติรับราชการได้  
  ๑๖.๒ กรณี วัน เดือน ปีเกิด คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้หน่วยต้นสังกัด
ของก าลังพลผู้นั้น ตรวจสอบและรายงานขอแก้ไขถึงกรมสารบรรณทหารบกทันทีพร้อมหลักฐาน ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือมิให้เสียสิทธิประโยชน์ตามที่ราชการ
ก าหนดไว้ 
 ข้อ ๑๗ การบันทึกข้อมูลประวัติรับราชการด้วยระบบ PDX ของก าลังพลรายบุคคล เพ่ือน าไปใช้
ในการบริการจัดการและตรวจสอบก าลังพลของกองทัพบก โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ๑๗.๑ การบันทึกข้อมูลผ่านการประมวลผลของระบบ PDX ได้แก่ งานการตั้งประวัติ, 
งานการบรรจุ, งานการเลื่อนฐานะ, งานการปรับย้าย และงานการสูญเสีย เป็นต้น ก าหนดให้หน่วยที่ใช้โปรแกรม
ระบบ PDX ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กองทัพบกก าหนด เป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล  
 ๑๗.๒ การบันทึกข้อมูลนอกเหนือจากข้อ ๑๗.๑ เช่น ข้อมูลทั่วไป, ประวัติการศึกษา, 
ข้อมูลทางทหาร ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ในระบบ PDX ที่ไม่ได้ประมวลผล ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยต้นสังกัด
หรือหน่วยเหล่าสายวิทยาการเป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลลงในระบบ 

/ข้อ ๑๘ การรับรอง... 
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 ข้อ ๑๘ การรับรองประวัติรับราชการและประวัติย่อในรูปแบบเอกสารหรือที่จัดพิมพ์จาก
ระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินการด้านสิทธิก าลังพล ให้นายทหารสัญญาบัตรที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับประวัติรับราชการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง   

หมวด ๔ 
การด าเนินการต่อประวัติรับราชการ กรณีก าลังพลโอน/ย้ายสังกัด 

 ข้อ ๑๙ เมื่อก าลังพลผู้ใดย้ายสังกัด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๙.๑ ก าลังพลย้ายภายในกองทัพบก ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมจัดส่งประวัติรับราชการ
ของก าลังพลผู้นั้น พร้อมแนบหลักฐานการย้าย ส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดใหม่พร้อมกับหนังสือส่งตัว ภายใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง   

๑๙.๒ ก าลังพลย้ายออกนอกกองทัพบก ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมด าเนินการดังนี้ 
   ๑๙.๒.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมจัดพิมพ์ประวัติรับ
ราชการจากระบบสารสนเทศพร้อมแนบหลักฐานการย้ายของก าลังพลผู้นั้น ส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดใหม่พร้อมกับ 
หนังสือส่งตัว และให้จัดส่งประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารให้ กรมเสมียนตรา หรือกรมสารบรรณทหาร แล้วแต่กรณี  
เพ่ือเก็บรักษาประวัติรับราชการเป็นส่วนรวม ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
   ๑๙.๒.๒ ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมจัดส่งประวัติ 
รับราชการรูปแบบเอกสารพร้อมแนบหลักฐานการย้ายของก าลังพลผู้นั้น ส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดใหม่พร้อมกับ
หนังสือส่งตัว ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
  ๑๙.๓ ผู้ที่ย้ายจากภายนอกกองทัพบกเข้ามารับราชการในกองทัพบก ให้หน่วยต้นสังกัด 
เก็บรักษาประวัติรับราชการไว้ ส าหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับประวัติรับราชการมาจากหน่วยต้นสังกัดเดิม  
๒ ชุด ให้มอบคืนเจ้าของประวัติเก็บรักษา ๑ ชุด ส าหรับการจัดท าประวัติรับราชการด้วยระบบสารสนเทศ  
ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้ด าเนินการ  
 ข้อ ๒๐ เมื่อก าลังพลผู้ใดโอน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๒๐.๑ ก าลังพลโอนไปรับราชการหน่วยทหารนอกกระทรวงกลาโหม ทั้งข้าราชการ
ชั้นสัญญาบัตรและต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมจัดส่งประวัติรับราชการของก าลังพลผู้นั้น พร้อม
แนบหลักฐานการโอน ส่งไปยังส่วนราชการที่รับโอนพร้อมกับหนังสือส่งตัว ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบ
ค าสั่ง 
  ๒๐.๒ ก าลังพลโอนไปรับราชการต่างกระทรวง ทั้งข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ า
กว่าชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมจัดส่งประวัติรับราชการของก าลังพลผู้นั้น พร้อมแนบหลักฐานการโอน 
ส่งไปยังส่วนราชการที่รับโอนพร้อมกับหนังสือส่งตัว ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
  ๒๐.๓ ก าลังพลโอนมารับราชการที่กองทัพบก ให้หน่วยต้นสังกัดใหม่ที่รับโอนจัดท า
ประวัติรับราชการด้วยรูปแบบเอกสารและระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
  ๒๐.๓.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลพลเรือน หรือ
ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร  
  ๒๐.๓.๒ ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ปฏิบัติเช่นเดียวบุคคลพลเรือน 
หรือทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร  
 
 

/หมวด ๕... 



- ๖ - 

หมวด ๕ 
การตรวจประวัติรับราชการ 

 ข้อ ๒๑ ก าลังพลทุกนายมีหน้าที่ตรวจสอบประวัติรับราชการของตนเองทั้ง ๒ รูปแบบ ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน 
ให้น าหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการบันทึกหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง  
 ทั้งนี้ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าของประวัติรับราชการและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ  

หมวด ๖ 
การเก็บรักษา 

 ข้อ ๒๒ ประวัติรับราชการของก าลังพลกองทัพบก ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการและเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของประวัติรับราชการแล้ว ห้ามมิให้ผู้อ่ืนท าการตรวจสอบ หรือ
ขอดู และน าออกจากส านักงานหรือสถานทีเ่ก็บรักษาประวัติรับราชการโดยเด็ดขาด  
 ข้อ ๒๓ ให้หน่วยต้นสังกัดด าเนินการจัดสถานที่ในการเก็บรักษาประวัติรับราชการรูปแบบ
เอกสารของก าลังพลทุกประเภทที่รับผิดชอบ พร้อมจัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการและค าแนะน าการปฏิบัติ รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึนได้กับเอกสารส าคัญดังกล่าว 
  ข้อ ๒๔ ประวัติรับราชการในรูปแบบเอกสารของก าลังพลกองทัพบก เมื่อออกจากราชการ
หรือถึงแก่กรรม โดยหลังจากด าเนินกรรมวิธีในเรื่องสิทธิก าลังพลแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๒๔.๑ กรณกี าลังพลออกจากราชการ 

ประเภทนายทหาร หน่วยเก็บรักษา 
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ชั้นนายพล     กรมเสมียนตรา 
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
   ๑. นายทหารกองหนุน 
   ๒. นายทหารนอกราชการ 
   ๓. นายทหารพ้นราชการ 

 
      
       
    กรมสารบรรณทหารบก 

ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร     กรมสารบรรณทหารบก หรือมณฑลทหารบก        
    ตามท่ีระบุในค าสั่งออกจากราชการ 

  ๒๔.๒ กรณีก าลังพลถึงแก่กรรม ให้เก็บไว้ที่หน่วยต้นสังกัดผู้เก็บรักษาประวัติ 
รับราชการและต้ังเรื่องขอรับบ าเหน็จตกทอดและหรือบ านาญพิเศษ   

หมวด ๗ 
การจ าหน่ายและการท าลาย 

 ข้อ ๒๕ การจ าหน่ายประวัติรับราชการในรูปแบบเอกสารและระบบสารสนเทศของก าลังพล
กองทัพบก สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

 

 

/๒๕.๑ กรณี... 

มณฑลทหารบก ตามที่ระบุในค าสั่งออกจากราชการ 
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  ๒๕.๑ กรณีก าลังพลโอน/ย้ายไปส่วนราชการนอกกองทัพบกหรือกระทรวงกลาโหม  
  ๒๕.๑.๑ การด าเนินการในรูปแบบเอกสาร ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมด าเนิน
กรรมวิธีทางด้านธุรการและจัดส่งประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารให้หน่วยต้นสังกัดใหม่ ตามข้อ ๑๙ หรือ 
๒๐ แล้วแต่กรณี 
  ๒๕.๑.๒ การด าเนินการในระบบสารสนเทศ ให้หน่วยที่จัดท าค าสั่งหรือบัญชี
รายชื่อก าลังพลที่สูญเสียเป็นผู้รับผิดชอบปรับข้อมูลก าลังพลออกจากโปรแกรมระบบ PDX ตามแนวทางที่กองทัพบก
ก าหนด แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

ก าลังพลสูญเสีย หน่วยรับผิดชอบ 
  ๑. กรณขี้าราชการชั้นสัญญาบัตร ชั้นนายพล ย้ายออก 
นอกกองทัพบก 
  ๒. กรณขี้าราชการชั้นสัญญาบัตร/ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ย้ายออกนอกกองทัพบก 
  ๓. กรณีข้าราชการชั้นสัญญาบัตรโอนไปส่วนราชการ 
นอกกระทรวงกลาโหม  
  ๔. กรณีข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรโอนไปส่วนราชการ
นอกกระทรวงกลาโหม  

 
 
 
 
 
 
     หน่วยต้นสังกัด ระดับกองพลหรือ        
     เทียบเท่าข้ึนไป ที่ออกค าสั่ง 

  ๒๕.๒ กรณกี าลังพลออกจากราชการ  
            ๒๕.๒.๑ การด าเนินการในรูปแบบเอกสาร เมื่อด าเนินกรรมวิธีในเรื่องสิทธิ
ก าลังพลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรมสารบรรณทหารบกหรือมณฑลทหารบกที่รับผิดชอบในการขอรับเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญ ด าเนินการจัดส่งประวัติรับราชการในรูปแบบเอกสารไปเก็บรักษาที่หน่วย ในข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณ ี 
  ๒๕.๒.๒ การด าเนินการในระบบสารสนเทศ ให้หน่วยที่จัดท าค าสั่งหรือบัญชี
รายชื่อก าลังพลที่สูญเสียเป็นผู้รับผิดชอบปรับข้อมูลก าลังพลออกจากโปรแกรมระบบ PDX ตามแนวทางที่
กองทัพบกก าหนด แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

ก าลังพลสูญเสีย หน่วยรับผิดชอบ 
  ๑. กรณขี้าราชการชั้นสัญญาบัตรเกษียณอายุราชการ          
ก่อนก าหนด 
 
  ๒. กรณขี้าราชการชั้นสัญญาบัตรเกษียณอายุราชการ,      
ลาออก, ปลดออก, ให้ออก 
  ๓. กรณขี้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรเกษียณอายุราชการ, 
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด, ลาออก, ปลดออก, ให้ออก 

กรมก าลังพลทหารบก หรือ        
หน่วยต้นสังกัดเดิม ระดับ             
กองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
กรมสารบรรณทหารบก 
 
หน่วยต้นสังกัดที่ออกค าสั่ง 
 

   ๒๕.๓ กรณีก าลังพลถึงแก่กรรม ให้หน่วยต้นสังกัดปรับข้อมูลก าลังพลออกจากโปรแกรม
ระบบ PDX และเมื่อด าเนินกรรมวิธีในเรื่องสิทธิก าลังพลในการขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สามารถจ าหน่ายประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารออกจากระบบการจัดเก็บและส่งคืนประวัติรับราชการให้กับ
ทายาทของก าลังพลได้ โดยให้ท าไว้เป็นหลักฐาน 

/ข้อ ๒๖ การท าลาย… 

กรมก าลังพลทหารบก หรือ 
หน่วยต้นสังกัดเดิม ระดับ 
กองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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ข้อ ๒๖ การท าลายประวัติรับราชการในรูปแบบเอกสารของก าลังพลที่เสียชีวิต โดยเมื่อหน่วย
ต้นสังกัดด าเนินกรรมวิธีในเรื่องสิทธิก าลังพลจนกระทั่งเสร็จสิ้นแล้ว หากภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่
ได้รับการสั่งจ่ายบ าเหน็จตกทอดและหรือบ านาญพิเศษ ทายาทไม่แจ้งความประสงค์หรือติดต่อขอรับ
ประวัติรับราชการกลับไปเก็บรักษาเองแล้ว ให้หน่วยเก็บรักษาประวัติรับราชการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ขออนุมัติท าลายประวัติรับราชการต่อไป 

หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๒๗ ประวัติรับราชการของก าลังพลกองทัพบกท่ีท าข้ึนไว้แล้วก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ให้ถือว่า
เป็นประวัติรับราชการที่ใช้ได้ต่อไป 
 
     ประกาศ    ณ    วันที่    ๓๑     พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

       (ลงชื่อ)  พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ 

                       (ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท)้ 
                          ผู้บัญชาการทหารบก 
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ผนวก ก  ค าชี้แจงการบันทึกข้อความลงในประวัติรับราชการ 
   ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยประวัติรับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  เพ่ือให้การบันทึกข้อความลงในประวัติรับราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกันแห่งระเบียบนี้ 
ส าหรับการบันทึกข้อความตามหัวข้อต่าง ๆ ลงในประวัติรับราชการของข้าราชการในสังกัด จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 

   ๑. ชื่อ, ชื่อสกุล ให้ลงชื่อตัวและชื่อสกุลของเจ้าของประวัติ หากมีการเปลี่ยนชื่อตัวและ 
ชื่อสกุล ให้บันทึกในบรรทัดต่อมา พร้อมทั้งหลักฐานการเปลี่ยนแปลง (ประกาศกระทรวงกลาโหม หรือประกาศ
กองทัพบก) 
    ก าเนิด ให้ถือก าเนิดจากการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ตามค าสั่งของทางราชการ 
    หมายเลขประจ าตัว ให้แปลงจากเครื่องหมายเลขทะเบียนทหารกองประจ าการเป็นเลข 
๑๐ หลัก ส าหรับผู้ที่ไม่มีเลขทะเบียนทหารกองประจ าการ ทางราชการจะเป็นผู้ก าหนดให้ 
    เหล่า ให้ลงตามค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ให้บันทึก
เพ่ิมเติม 
   ๒. วัน, เดือน, ปีเกิด ให้ลง วัน เดือน ปีเกิด จากหลักฐานของทางราชการ 
    เชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา ให้ลงว่าเป็นเชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนาใด จากหลักฐาน
ของทางราชการ 
   ๓. ชื่อบิดา, มารดา ถ้าเป็นผู้ที่มีบรรดาศักดิ์ ให้ลงชื่อบรรดาศักดิ์ก่อนแล้วลงชื่อตัวและชื่อสกุล
ไว้ในวงเล็บต่อท้าย 
    เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิล าเนา ตลอดจนหลักฐานการหย่าหรือถึงแก่กรรมของบิดามารดา                     
ให้ลงจากหลักฐานของทางราชการ 
   ๔. ที่เกิด ให้ลงสถานที่เกิดจากหลักฐานของทางราชการ 
   ๕. ชื่อปู่, ย่า, ตา, ยาย ให้ลงจากหลักฐานของทางราชการ 
   ๖. ชื่อภริยาหรือสามี ให้ลงชื่อภริยาหรือสามี ทั้งนี้แล้วแต่เจ้าของประวัติจะเป็นชายหรือหญิง                   
และคงปฏิบัติท านองเดียวกันกับข้อ ๓ พร้อมทั้งหลักฐานการสมรส และลงชื่อบิดามารดาของภริยาหรือสามี  
ชื่อสกุลและชื่อสกุลเดิมด้วย 
   ๗. บุตรธิดา ให้ลงชื่อบุตรธิดาที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ครบทุกคน การลงชื่อให้ลงเฉพาะชื่อตัว  
ชื่อสกุลเท่านั้น และให้วงเล็บบอกเพศไว้ตอนท้ายความด้วย พร้อมทั้งวัน เดือน ปีเกิด และชื่อบิดามารดา 
จากหลักฐานของทางราชการ 
   ๘. ภูมิล าเนาปัจจุบัน ให้ลงที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจนจากหลักฐานของทางราชการ 
   ๙. อาชีพก่อนเข้ารับราชการ  ก่อนเข้ารับราชการมีอาชีพใด ให้ลงอย่างนั้น เช่น ค้าขาย 
รับจ้าง เป็นต้น 
   ๑๐. คุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการ  ให้ลงการศึกษาก่อนเข้ารับราชการว่าส าเร็จการศึกษาระดับใด 
สถานศึกษาใด ปีใด รวมทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
 
 
 
 

 /๑๑. วุฒิการศึกษา... 
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   ๑๑. วุฒิการศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว ให้ลงการศึกษาระหว่างรับราชการว่าได้ศึกษา
เพ่ิมเติมหลักสูตรใด สถานศึกษาใด ระยะเวลาเท่าใด ตลอดจนผลการศึกษาและหลักฐานค าสั่งให้เข้ารับ
การศึกษาหรือหลักฐานการส าเร็จการศึกษา 
    ส าหรับการศึกษาในต่างประเทศ ให้ลงช่วงระยะเวลาวันไปกลับ ตลอดจนค าสั่งให้ไปและ
กลบัจากการศึกษาด้วย เนื่องจากบางกรณีจะต้องน าวันไปศึกษาต่างประเทศตัดทอนเวลาราชการทวีคูณ 
   ๑๒. ความรู้พิเศษ ให้ลงความรู้พิเศษนอกเหนือไปจากสามัญ เช่น ความรู้ภาษาต่างประเทศ 
และความรู้วิชาชีพต่าง ๆ  
   ๑๓. ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ และ
เครื่องหมายเลขทะเบียนทหารกองประจ าการ เพราะกรณีใด โดยให้ลงจากหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจ าการ 
(สด.๓) หากมีการล้วงวันขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ ให้บันทึกไว้ด้วย เช่น “เพราะเมื่อรับราชการ (วัน เดือน ปี) นั้น 
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน” เป็นต้น 
   ๑๔. ลาอุปสมบท ให้ลงการลาอุปสมบท (ถ้ามี) ว่าได้อุปสมบทเมื่อใด ที่วัดใด ต าบลใด จังหวัดใด 
พระรูปใดเป็นพระอุปัชฌาย์ ลาสิกขาบทเมื่อใด และให้ลงวันรายงานตัวกลับเข้ารับราชการด้วย เนื่องจากบางกรณี
จะต้องน าวันลาอุปสมบทไปตัดทอนวันราชการทวีคูณ หรือหากลาเกินก าหนด ๑๒๐ วัน จะต้องตัดเงินเดือน 
   ๑๕. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    ๑๕.๑ ในประเทศ ให้ลงรายชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญ ซึ่งได้รับพระราชทาน
ตามล าดับ พร้อมวัน เดือน ปี (ลงหลักฐานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และหลักฐานการส่งคืน) 
    ๑๕.๒ ต่างประเทศ ให้ลงรายชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ ที่ได้รับจาก
ต่างประเทศ ลงวัน เดือน ปี ที่ได้รับตามหลักฐาน 
   ๑๖. ความชอบพิเศษ  ให้ลงความชอบที่ได้ปฏิบัตินอกจากหน้าที่ราชการประจ าตามหลักฐาน
ของทางราชการ  
   ๑๗. ต าแหน่งหรือราชการพิเศษ  ให้ลงหลักฐานขณะที่รับราชการหรือก่อนเข้ารับราชการ                 
ในกองทัพบก ได้รับราชการต าแหน่ง หรือหน้าที่พิเศษอย่างใดที่ควรยกขึ้นกล่าว 
   ๑๘. ปฏิบัติราชการมีสิทธินับเวลาราชการทวีคูณ  ให้ลงหลักฐานกรณีที่ได้ปฏิบัติ วัน เดือน ปี                   
ทั้งไปและกลับ และลงวันลากิจ ลาป่วย ราชการต่างประเทศ 
   ๑๙. สมรรถภาพของร่างกาย ให้ลงผลการตรวจจากความเห็นของแพทย์เป็นหมายเลขและ
อักษรลงในช่องแต่ละตัวอักษรที่ก าหนด (ลงหลักฐาน วัน เดือน ปี ที่ได้รับการตรวจ)  
    ลักษณะของร่างกายและกลุ่มเลือด ให้ลงจากผลการตรวจร่างกายของแพทย์ น้ าหนัก 
ความสูงที่เปลี่ยนแปลงได้ ให้ลงด้วยดินสอด า และลงในแต่ละช่องให้ครบถ้วน 
   ๒๐. ความช านาญในการใช้อาวุธ  ให้ลงผลการใช้อาวุธจากการตรวจสอบของหน่วยว่า ผู้นี้ 
มีความช านาญอาวุธชนิดใด และมีผลอย่างไร ลงในแต่ละช่อง (ลงหลักฐาน วัน เดือน ปี ที่ได้รับการตรวจสอบ) 
   ๒๑. ความช านาญทางทหาร  ให้ลงเลขความช านาญการทางทหารที่ได้รับตามล าดับ 
   ๒๒. ความผิด ให้ลงความผิดที่ได้รับโทษโดยย่อตามหลักฐาน กรณีขาด/หนีราชการ ให้ลง
จ านวนวันไว้ด้วย 
   ๒๓. ยศทหาร ให้ลงยศและหลักฐานการได้รับยศ ทุกชั้นยศ ตามล าดับ และบันทึกการแต่งกาย
เหล่าใดในครั้งแรกไว้ในวงเล็บต่อท้าย และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเหล่าภายหลังด้วย 
    
 
 

/๒๔. ต าแหน่ง... 

- ๒ - 
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   ๒๔. ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งรับราชการตามหลักฐาน กรณีมีการพักราชการและกลับเข้า
รับราชการให้บันทึกรายละเอียดตามหลักฐาน 
   ๒๕. เงินเดือน เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ  ให้ลงเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนที่ได้รับ
ตั้งแต่เข้ารับราชการครั้งแรกตามล าดับ  
    กรณีท่ีมีการพักราชการหรือกลับเข้ารับราชการ ให้บันทึกเช่นเดียวกับรายการต าแหน่ง  
    กรณีลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ ให้ลงรายละเอียดหลักฐานทางราชการเท่าที่มี เช่น 
ลาติดตามคู่สมรส ซึ่งไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก 
ประจ าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน มีก าหนด ๒ ปี เป็นต้น 
    เมื่อได้รับเบี้ยหวัดหรือบ านาญ ให้ลงเงินเป็นรายเดือน หากได้รับเป็นเงินบ าเหน็จ                    
ให้ลงเงินบ าเหน็จที่ได้รับ ตามหลักฐานของทางราชการ 
   ๒๖. ออกจากราชการหรือย้ายประเภท  ให้ลงหลักฐานการออกจากราชการ ตลอดจนการย้าย
ประเภท โดยนายทหารสัญญาบัตรให้ลงวัน เดือน ปี ที่ย้ายประเภทนายทหาร ส าหรับนายทหารประทวนให้ลง
วัน เดือน ปี ที่ปลดเป็นกองหนุนชั้นต่าง ๆ ตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
    กรณีข้าราชการเสียชีวิตให้ลง วัน เดือน ปี ที่เสียชีวิตพร้อมหลักฐานของทางราชการ 
   ๒๗. รายงานสมรรถภาพ  ให้บันทึกตามผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพลของ
กองทัพบก ซึ่งเป็นคะแนนร้อยละหรือเกณฑ์เฉลี่ย ต้องปรับปรุง, พอใช้, ดี, ดีมาก, ดีเด่น ลงในแต่ละช่องปี
ตามล าดับหมายเลข และก ากับด้วยปี 
   ๒๘. หมายเหตุ  ให้ลงรายการเพ่ิมเติมของใบแทรกและจ านวนใบแทรก เช่น ข้อ ๑๘ ดูใบแทรก 
จ านวน ๒ ฉบับ เป็นต้น 
   ๒๙. รายการเปลี่ยนแปลง  ให้ลงเครื่องหมายกาถูก ( / ) ทับตัวเลขทุกครั้งที่ได้รับรายงานการ
เปลี่ยนแปลงจากเจ้าของประวัติ เพ่ือเป็นการยืนยันระหว่างเจ้าหน้าที่บันทึกกับเจ้าของประวัติรับราชการว่า
บันทึกเปลี่ยนแปลงตรงกัน หรือไม่ 

---------------------------------------------- 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

   ๑. การบันทึกข้อความในประวัติรับราชการ ให้บันทึกด้วยหมึกสีน้ าเงินหรือสีด า เว้นการ
บันทึก ยศ ต าแหน่ง ในปกประวัติรับราชการและหน้าอื่น ๆ ในประวัติรับราชการให้บันทึกด้วยดินสอด า 
ส่วนการบันทึกยศที่มุมบนขวา หน้าเลขคี่ ตั้งแต่ ๓ – ๑๓ จะไม่บันทึกก็ได้ หากบันทึกให้บันทึกด้วยดินสอด า
เช่นกัน 
   ๒. ให้บันทึกเลขประจ าตัวประชาชนของเจ้าของประวัติด้านบนเลขประจ าตัวทหาร ในปก
ประวัติรับราชการและประวัติรับราชการหน้าแรก กรณีเจ้าของประวัติมีค าสั่งให้ออกจากราชการหรือเสียชีวิต 
ให้บันทึกข้อมูลพร้อมหลักฐานที่มุมบนซ้ายของปกประวัติรับราชการและประวัติรับราชการหน้าแรก   
   ๓. รูปถ่ายส าหรับติดประวัติรับราชการ ให้ใช้รูปถ่ายสี ขนาด ๓ เซนติเมตร X ๔ เซนติเมตร 
หรือขนาด ๑.๕ นิ้ว แต่งกายชุดเครื่องแบบ หน้าตรงไม่สวมแว่นตา 
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ผนวก ข  เอกสารประกอบประวัติรับราชการ 
  ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยประวัติรับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารประกอบประวัติรับราชการของข้าราชการในสังกัดเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิก าลังพลให้ด้านต่าง ๆ ให้กับข้าราชการในสังกัด
และทายาทได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว จึงให้แนบเอกสารประกอบประวัติรับราชการดังนี้ 
  ๑. ส าเนาทะเบียนทหารกองประจ าการ (สด.๓)  
   ๒. ส าเนาค าสั่งการบรรจุครั้งแรก  
  ๓. บัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ ต้องแยกรับรองเป็นรายบุคคล ใช้ฉบับจริง 

   ๔. บันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารหรือต ารวจ (แบบ “ส” ข.๗) หรือบันทึกรับรองเวลา
ราชการตอนเป็นพลเรือนอื่น ๆ ที่กระทรวงกลาโหมตรวจสอบไม่ได้ พร้อมทั้งรายการรับเงินเดือน (ถ้ามี)   
   ๕. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
  5.1 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 
   5.2 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
  5.3 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 
  5.4 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินพิทักษ์พลพิเศษ 
   ๖. ส าเนาหนังสือแสดงการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 

   ๗. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   7.1 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันของเจ้าของประวัติ  
  7.2 ส าเนาใบส าคัญ ทะเบียนการสมรสหรือส าเนาทะเบียนการหย่าของเจ้าของประวัติ 
  7.3 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของเจ้าของประวัติ  หรือหนังสือรับรองจาก
อ าเภอหรือส านักงานเขตว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) กรณีข้าราชการเจ้าของประวัติให้ใช้ประกาศ
กองทัพบกหรือกระทรวงกลาโหม    
  7.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสและบุตร 
  7.5 ส าเนาสูติบัตร, ส าเนาทะเบียนการรับรองบุตร ส าเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือส าเนา
ค าสั่งศาล ที่จ่าศาลรับรอง 
 7.6 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา 
 7.7 ส าเนาใบส าคัญ หรือทะเบียนการสมรสของบิดามารดา ถ้าสมรสก่อน ๑ ต.ค. ๗๘ ให้ใช้
ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่เกิดก่อน ๑ ต.ค. ๗๘  

 7.8 ส าเนาใบส าคัญ หรือทะเบียนการหย่าของบิดามารดา หรือส าเนาค าสั่งศาล ที่จ่าศาลรับรอง 
7.9 ส าเนามรณบัตร หรือส าเนาทะเบียนคนตายของทายาท (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) 

 กรณีไม่มีและถึงแก่กรรมเกิน ๑๐ ปี ให้อ าเภอหรือส านักงานเขตสอบสวนและออกหนังสือรับรอง 
    7.10 ใบรับรองการเป็นทายาท  
  หมายเหตุ 

  ๑. เมื่อหน่วยสามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพบกหรือ
ส่วนราชการอื่น ๆ ได้แล้ว ให้น าเอกสารที่สั่งพิมพ์จากฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานทดแทนการใช้
ส าเนาเอกสาร โดยให้เจ้าหน้าที่ธุรการก าลังพลระดับนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้รับรองส าเนา   
 ๒. ส าเนาหลักฐานต่าง ๆ ให้ถ่ายส าเนาจากฉบับจริง และให้นายทหารธุรการก าลังพลของหน่วยเป็น 
ผู้รับรองส าเนา  
 

/๓. กรณีท่ีม.ี.. 
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๓. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเอกสาร ต้องรายงานขอแก้ไขทุกครั้ง 
๔. บัญชีรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ กรณีประกาศใช้กฎอัยการศึก ถ้าได้บันทึกประวัติไว้

เรียบร้อยแล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีบัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ แต่กรณีไปปฏิบัติงานแผนงานป้องกันประเทศ
และ ราชการพิเศษ ศปก.ทบ., กอ.รมน. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ถึงแม้จะมีบันทึกไว้
ในประวัติ ก็ต้องมีบัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณฉบับจริง (ให้แยกรับรองเป็นรายบุคคล) ไว้ด้วย  
 ๕. ส าเนาใบมรณบัตรของบิดามารดาของเจ้าของประวัติ ถ้ามีใบมรณบัตรให้ถ่ายเอกสารจากฉบับจริง 
ถ้าไม่มีและถึงแก่กรรมเกิน ๑๐ ปี หรือให้ผู้บังคับบัญชาในขณะนั้นรับรอง หรือให้อ าเภอหรือเขตสอบสวนและ
ออกหนังสือรับรองให้ 
 ๖. บันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร หรือต ารวจ (แบบ “ส” ข.๗) กรณีโอนมาจากต่าง
เหล่าทัพหรือเป็นพลเรือน จะต้องมีหลักฐานรายการรับเงินเดือน ถึงแม้ว่าเจ้าของประวัติจะยืนยันไม่ประสงค์
จะน าเวลาราชการเหล่านั้นมาค านวณเวลาราชการ เนื่องจากกระทรวงการคลังจะไม่ยอมจ่ายเงินให้จนกว่า
หลักฐานจะเรียบร้อย ดังนั้น ในกรณีผู้ที่บรรจุจากกองหนุน ต่างเหล่าทัพก็ดี หรือที่โอนมาก็ดี เมื่อบรรจุเข้า 
รับราชการให้น าหลักฐานเหล่านี้มาประกอบเรื่องด้วย 
 

----------------------------------- 
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