




   ของ พ.อ.อ. ...........................................................  

ลําดับ ถูกตอง ไมถูกตอง

๑. แบบประวัติยอรับราชการ .........…. ...................... จาก ขอ ๓.๑ และ ๓.๒

๒. สําเนาทะเบียนบานของตนเอง .........…. ...................... - ท.ร.๓๑ ใหบันทึกวา

๓. สําเนาทะเบียนบาน และ ใบมรณบัตร ของ บิดา และ มารดา .........…. ...................... ไมอาจดําเนินการได

(ถาไมมี) ใหใชหลักฐาน ดังนี้ เนื่องจากตรวจสอบแลว

๓.๑   ไมมีทะเบียนบาน ใหอําเภอ/เขต หรืองานทะเบียนราษฎร ไมพบฐานขอมูล สํานัก

ออกหนังสือรับรองการเกิดวาเปนบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยจริง ทะเบียนกลาง

๓.๒   ไมมีใบมรณบัตร ใหอําเภอ/เขต หรืองานทะเบียนราษฎร - ท.ร.๑๔/๑ ใหบันทึกวา

ออกหนังสือรับรองการเสียชีวิตไปแลวจริง ตรวจสอบรายการบุคคลนี้

๓.๓   จาก ขอ ๓.๑ และ ๓.๒ ขอใหอําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองยืนยัน แลว ไมพบฐานขอมูล 

ผลการตรวจหาหลักฐานและเหตุผลของการคนหาขอมูลทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนกลาง

มาประกอบกับหนังสือรับรองการเกิด หรือการเสียชีวิต คือ ใบคํารอง

งานทะเบียนราษฎร (ท.ร.๓๑) และ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร

จากฐานขอมูลการทะเบียน สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

(ท.ร.๑๔/๑) ตองใชทั้ง ๒ อยาง

๔. ส.ด.๓ หรือ ส.ด.๘ .........…. ......................

๕. สําเนาบรรจุเขารับราชการครั้งแรก .........…. ......................

๖. สําเนาคําสั่งแตงตั้งยศครั้งแรก .........…. ......................

๗. สําเนาคําสั่งยายเขาอัตรา พ.อ.อ.(พิเศษ) .........…. ......................

๘. สําเนาคําสั่งเขาอบรมหลักสูตร น.ประทวน เปน น.สัญญาบัตร .........…. ......................

๙. สําเนาใบประกาศนียบัตร รร.นม.ฯ .........…. ......................

๑๐. สําเนาคําสั่งเงนิเดือนปลาสุด .........…. ชั้น.................  (…...................…..บาท)

ปรับเปน .........…. ชั้น.................  (…...................…..บาท)

๑๑. สําเนาคําสั่งเงนิเพ่ิม พ.ส.ร.เดือนละ (ถามี) .........…. ......................  (…...................…..บาท)

๑๒. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

๑๒.๑ หนังสือรับรองจากอําเภอ/เขต .........…. ......................

๑๒.๒ ใบสุทธิสําเร็จการศึกษา นชท., ปวช.และ ปวส. .........…. ......................

๑๒.๓ ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล ของอําเภอ/เขต และประกาศ ทอ.) .........…. ......................

๑๓. ใบสมัครใจขอเลื่อนฐานะเปน น.สัญญาบัตร .........…. ......................

              ตรวจถูกตอง

หมายเหตุ  ขอให นกพ.หนวยใสแบบตรวจสอบฯ ในเอกสารของขาราชการแตละคน แนบสง กพ.ทอ.ภายในระยะเวลาที่กําหนด

..................../........................../.....................

รายการ หมายเหตุ

แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร กรณีอายุ ๕๕ ปขึ้นไป

(ลงชื่อ)..............................................................................

(...........................................................)

ตําแหนง............................................................................(นกพ.หนวย)

แบบ ๒



(ตัวอยาง) 

ประวัติยอ 
 

๑.    ยศ,ชื่อ.................................................................ชื่อสกุล.............................................................................. 
       หมายเลขประจําตัว.............................................วัน เดือน ปเกิด................................................................. 

๒.    เครื่องหมาย                               

       วันที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการ (ไมใชวันลวง)........................................................................................... 
๓.    บรรจุเขารับราชการครั้งแรกเปนขาราชการประจําการ เมื่อ..………….……................................................….                         
       ในตําแหนง...................................................................................................................................................    
       .………………………………………………….……………............................………………………………............................. 
       หรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ฯ เมื่อ………………………………..ในตําแหนง……….….........................……….          
       .…………………………………………......................................................................................…............................ 
๔.    คุณวุฒิกอนเขารับราชการ (เชน ม.ตน, ม.ปลาย, ปวช., ปวส., นจอ.หรือ นชท.).........................................                      
       จาก............................................................................................................................................................… 
๕.    คุณวุฒิเขารับราชการแลว............รร.นม. ............จาก..................รร.นม.ยศ.ทอ. ........................................ 
๖.    ไดรับการแตงตั้งยศครั้งแรกเปน...............................เมื่อ...................................................................………...  
       ไดรับการแตงตั้งยศครั้งสุดทายเปน......พ.อ.อ.(พ)....เม่ือ.............................................................................. 
๗.    ขณะนี้รับราชการในตําแหนง........................................................................................................................ 
       ..................................................................................................................................................................... 
       ...............................................................................................................เหลา................……………............... 
๘.    ปจจุบันรับเงินเดือน ระดับ ป. .........ชั้น..................(..........................บาท) เมื่อ........๑ เม.ย.๖๒…….……… 
       พ.ส.ร.เดือนละ...........................บาท เมื่อ.......................................เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ เดือนละ..................บาท 
       เมื่อ...................................... 
 
 
                                                         พ.อ.อ. 
                                                                 เจาของประวัติ 
 
 

ขอรับรองวาถูกตองตรงกับสมุดประวัติรับราชการ 

(ลงชื่อ).............................................................................. 
                  (...........................................................) 

ตําแหนง............................................................................(นกพ.หนวย) 
             ..................../........................../..................... 

 
 
 
 
 

 .................................. 

 .................................. 



 (ตัวอยางหนังสือรับรองการเกิด) 

 

 

 

ที่......................../๒๕๖๒                                                                 .......................................... 

                                                                                               ..........................................                                                               

หนังสือรับรอง 

 ดวยไดรับคํารองจาก......................................................................................................                                               
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ....................................................................................................................                                                         
ขอใหรับรองสถานที่เกิดของบิดาและมารดา          

 .............................................................................................................ไดตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนพยาน              
บุคคลแลว ปรากฏขอเท็จจริงนาเชื่อไดวา นาย......................................................................................และนาง
.......................................................เปน บิดา - มารดา ของ................................................................................
หลักฐานทะเบียนบานเลขที่..............................................................................................................................
เปนบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจริง 

                    ใหไว  ณ  วันที่.................เดือน...................................พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

                                                     (ลงชื่อ)............................................................................................ 

                                                                    (........................................................................) 
                                                     ตําแหนง......................................................................................... 
                                                                          ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตัวอยางหนังสือรับรองการเสียชีวิต) 

 

 

 

ที่......................../๒๕๖๒                                                                 .......................................... 

                                                                                              ..........................................                                                                                                             

หนังสือรับรอง 

 ดวยไดรับคํารองจาก....................................................................................................                                                                                      
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ..................................................................................................................                                           
ขอใหรับรองการเสียชีวิตของบิดาและมารดา          

                     .................................................................................ได ตรวจสอบหลั กฐานและสอบสวนพยาน 
บุคคลแลว ปรากฏขอเท็จจริงนาเชื่อไดวา นาย......................................................................................และ  
นาง....................................................................เปน บิดา - มารดา ของ.........................................................
ตามหลักฐานทะเบียนบานเลขที่ .......................................................................................................... 
เปนบุคคลที่ไดเสียชีวิตไปแลว จริง 

                    ใหไว  ณ  วันที่.................เดือน...................................พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

                                                        (ลงชื่อ)........................................................................................ 

                                                                       (...................................................................) 
                                                        ตําแหนง..................................................................................... 
                                                                           ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                              (ตัวอยางหนังสือคํารอง ท.ร.๓๑) 

                                             คาํรองเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร                              ท.ร.๓๑ 

ที่.................../๒๕๖๒                                              เขียนที่สํานักทะเบียน............................................. 

                                                       วันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                    ขาพเจา  พ.อ.อ. ................................................เลขประจําตัวประชาชน............................... 
อายุ..............ป มีความประสงคขอใหนายทะเบียนดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ 
๗.  ขอคัดสําเนา  ทะเบียนบาน 
     ของผูอ่ืน ไดแก 
     ๑.  ชื่อ  นาย..............(บิดา)..............เลขประจําตัวประชาชน......................................จํานวน...........ฉบับ 
     ๒.  ชื่อ  นาง............(มารดา)............เลขประจําตัวประชาชน......................................จํานวน............ฉบับ 

 เพื่อนําไปใชสําหรับ ประกอบการขอประดับยศ โดยบุคคลที่ขอใหนายทะเบียนดําเนินการ
ดังกลาวขางตน มีความเก่ียวของกับขาพเจาในฐานะเปนบิดา และมารดาของขาพเจา โดยขาพเจามีหลักฐาน
เอกสารคอื บัตรประจําตัวประชาชนแสดงตอนายทะเบียน 
                   ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนทั้ งหมดเปนความจริงทุกประการ และยินยอมให 
นายทะเบียนจัดเก็บหรือเปดเผยขอมูลรายการบุคคลในสวนของขาพเจาไดตามระเบียบของทางราชการ 
 
                                                              ลงชื่อ...........................................................ผูยื่นคํารอง 
                                                                         (.......................................................) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เสนอ  นายทะเบียน 
                   ไดตรวจสอบคํารองและหลักฐานแลว เห็นวา ไมอาจดําเนินการได เนื่องจากตรวจสอบ           
ไมพบฐานขอมูล 
 
                                                                 ลงชือ่..........................................................เจาหนาที่ 
                                                                         (....................................................) 
                                                                 วันที.่...............เดือน...............................๒๕๖๒ 
คําสั่งนายทะเบียน 
                   (   )  อนุญาต ตามคํารองรายการท่ี............................................................................................. 
                   (   )  ไมอนุญาต ตามคํารองรายการที่......................................................และแจงใหผูรองทราบ 
                          เหตุผลท่ีไมอนุญาต เพราะ.................................................................................................. 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................................นายทะเบียน 
                                                                       (..................................................) 
                                                            วันท่ี............................................................. 
 



                                          (ตัวอยางหนังสือรับรองแบบ ท.ร.๑๔/๑) 

                                                                           (อําเภอ...................................................)               
                             แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร จากฐานขอมูลการทะเบียน        ท.ร.๑๔/๑ 

     สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เลขประจําตัวประชาชน..........................................................เลขรหัสประจําบาน............................................... 
ชื่อ...........................................................................................เพศ..........................สัญชาต.ิ........ไทย.................. 
เกิดเม่ือ..................................................อายุ....................ป   สถานภาพ.........เจาบาน........................................ 
มารดาชื่อ................................................................................สัญชาติ.......ไทย.................................................... 
บิดา ชื่อ..................................................................................สัญชาติ.......ไทย..................................................... 
ที่อยู...................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 
สํานักทะเบียน...................................................................................................................................................... 
เขามาอยูเมื่อวันที่............................เดือน........................................พ.ศ. ......................... 
บันทึกเพิ่มเติม   ตรวจสอบรายการบุคคลนี้ ไมพบในฐานขอมูล 
                    สํานักทะเบียนกลาง 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ปรับปรุงขอมูลครั้งสุดทาย                            วันที่...................เดือน.................................พ.ศ. ................... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                รับรองวาเปนรายการจากฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 
                                            วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ......................  
 
                                                      (....................................................) 
                                                         นายทะเบียนอําเภอ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบแจงความประสงคการเลื่อนฐานะ น.ประทวน ชั้นยศ พ.อ.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ.อ.(พิเศษ) 

ที่มีอายุ ๕๕ ป ขึ้นไป เปน น.สัญญาบัตร 

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

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

เรื่อง ขอแจงความประสงคการเลื่อนฐานะ น.ประทวน ชั้นยศ พ.อ.อ.อัตราเงนิเดือน พ.อ.อ.(พิเศษ) ที่มีอายุ 
 ๕๕ ปขึ้นไป เปน น.สัญญาบัตร  

เรียน ............................................  

   ขาพเจา.................................................................หมายเลขประจําตัว..................................... 
ตําแหนง................................................................................................................................................................ 
สังกัด...............................เหลา....................รับเงินเดือน  ระดับ....................ชั้น......................(..................บาท) 
เกิดเม่ือ............................................ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามขอบังคบั กห.วาดวยการแตงตั้งยศทหาร 
พ.ศ.๒๕๐๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๑๒.๑๒) ขอแจงความประสงค ดังนี้ 

    สมัครใจเลื่อนฐานะ น.ประทวน ชั้นยศ พ.อ.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ.อ.(พิเศษ) 
ทีม่ีอายุ ๕๕ ปข้ึนไป เปน น.สัญญาบัตร 

    ไมสมัครใจเลื่อนฐานะ น.ประทวน ชั้นยศ พ.อ.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ.อ.(พิเศษ) 
ที่มีอายุ ๕๕ ปขึ้นไป เปน น.สัญญาบัตร เนื่องจาก............................................................................................... 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      พ.อ.อ. ....................................... 
                       (......................................)  
                           ...............................ตําแหนง........................................ 
 
 

หมายเหตุ  เรียน หน.นขต.ทอ.ท่ีตนสังกัด และทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง           สมัครใจ หรือไมสมัครใจดวย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  หมายเหตุ 
 

 ๑. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทุกฉบับที่จะสง กพ.ทอ.ใหครบถวนถูกตอง เพื่อการ
ดําเนินการที่รวดเร็วในการขอแตงตั้งยศฯ (ตามแบบบัญชีตรวจเอกสารท่ีแนบ) จัดทํา ๒ ชุด (หนวย ๑ ชุด,  
สงให กพ.ทอ.๑ ชุด) 

 ๒. หากในทะเบียนบาน, สด.๓ และ สด.๘ ไมระบุ วัน เดือน ปเกิด ใหอําเภอ/เขต  
หรือจังหวัดทหารบก ดําเนินการแกไขใหถูกตอง โดยแนบใบสุทธิการศึกษาเพ่ือเปนหลักฐานประกอบการขอแกไข 

 ๓. บิดา หรือ มารดา ไมมีสําเนาทะเบียนบาน และ ใบมรณบัตร ใหอําเภอ/เขต หรืองาน
ทะเบียนราษฎร ออกหนังสือรับรองการเกิดวา บิดา หรือ มารดา เปนบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจริง และได
เสียชีวิตไปแลวจริง พรอมทั้งใหขอหนังสือคํารองงานทะเบียนราษฎร (ท.ร.๓๑) จาก สํานักทะเบียน โดยให
บันทึกวา ไดตรวจสอบคํารอง และหลักฐานแลว เห็นวา ไมอาจดําเนินการได เนื่องจากไมพบ ในฐานขอมูล 
หรือ ใหขอแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร.๑๔/๑) โดยใหบันทึกเพ่ิมเติมวา ตรวจสอบรายการบุคคลนี้
ไมพบในฐานขอมูลสํานักทะเบียนกลาง เพ่ือยืนยันหนังสือรับรองการเกิด หรือ เพื่อยืนยันหนังสือรับรอง 
การเสียชีวิต (ใชอยางใดอยางหนึ่ง) 

 ๔. ระบุเงินเดือนปจจุบัน ใหใชเงินเดือน ๑ เม.ย.๖๒ 

 ๕. ให น.กําลังพล ของหนวยรับรองในประวัติยอรับราชการ และรับรองสําเนาถูกตองในเอกสาร
ทกุฉบับที่สงให กพ.ทอ.ดวย 

 ๖. หามประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกฉบับโดยเด็ดขาด 

 ๗. หากมีการเปลี่ยน ชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล ใหแนบใบประกาศกองทัพอากาศ และใบเปลี่ยน
ชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล ที่อําเภอออกใหมาดวย (สําหรับทหารหญิงใหแนบทะเบียนสมรสและทะเบียนหยามาดวย) 

 ๘. หากหลักฐานที่สงให กพ.ทอ.ไมครบถวนถูกตอง และทําใหการดําเนินการในภาพรวม
ลาชา กพ.ทอ.จะสงเรื่องคืนทันที   
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