
ระเบียบ  ก.ค.ศ. 
ว่าดว้ยระบบทะเบียนประวตัิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนกิส์   

พ.ศ.  2564 
 
 

เพ่ือให้การจัดระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ  โดยน าระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  19  (4)  และ  (17)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  ก.ค.ศ.  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  2555  ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

“ทะเบียนประวัติ”  หมายความว่า  บันทึกประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เรียกโดยย่อว่า  “ก.ค.ศ.  16”  และเอกสารหลักฐานส าคัญที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการจนถึงวันพ้นจากราชการในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใด ๆ   
(เป็นอักษร  อักขระ  ตัวเลข  เสียง  หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)   
ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“เข้าถึง”  หมายความว่า  การได้รับอนุญาต  หรือการไดร้ับสิทธใิห้ดหูรอืเปดิอ่านขอ้มูลในระบบ
ทะเบียนประวัตอิิเล็กทรอนกิส์  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งหรือใช้ประโยชนจ์ากขอ้มูลในรายการทะเบยีน
ประวัติทั้งหมดหรือบางส่วน 

“ผู้รับรองทะเบียนประวัติ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
หรือหัวหน้าส่วนราชการและให้หมายความรวมถึงผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย  แล้วแต่กรณี   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๔



“ผู้ควบคุมข้อมูลทะเบียนประวัติ”  หมายความว่า  ส านักงาน  ก.ค.ศ.  และให้หมายความรวมถึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่  ก.ค.ศ.  มอบหมาย   

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวง  เลขาธิการ  อธิบดี  หรือต าแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาหรือหัวหน้า  
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายด้วย 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีฐานะเป็นกรม
หรือเทียบเท่าซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   

ข้อ 5 ให้เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  รักษาการตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 6 ให้เจ้าของประวัติ  มีสิทธิใช้งานและเข้าถึงทะเบียนประวัติของตนเองได้  แต่ไม่มีสิทธิ
เข้าถึงทะเบียนประวัติของผู้อื่น   

ข้อ ๗ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ  แล้วแต่กรณี  
มอบหมายข้าราชการในสังกัดท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการเขา้ใช้งาน  ผู้จัดท าทะเบียนประวัติ  และผู้บันทกึ
รายการทะเบียนประวัติ  โดยให้มีหน้าที่ตามระเบียบ  ดังนี้ 

(1) ผู้ควบคุมการเขา้ใช้งานมีหน้าที่  ควบคุม  ดูแล  เกี่ยวกับการเขา้ใช้งาน  สร้างบัญชีผู้ใชง้าน  
และก าหนดสิทธิการเข้าใช้งาน  ในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ผู้จัดท าทะเบียนประวัติมีหน้าที่  จัดท าทะเบียนประวัติและบันทึกรายการเกี่ยวกับ 
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการ  แก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงรายการตา่ง ๆ  ให้ถูกต้องและเป็นปจัจุบัน  และแนบไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน  และรับรองการคัดส าเนาทะเบียนประวัติ 

(3) ผู้บันทึกรายการทะเบียนประวัติมีหน้าที่  บันทึกรายการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่าง ๆ   
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  และตรวจสอบรายการที่มีการแก้ไข  เพ่ิมเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ  ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  และแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

หมวด  ๒ 
การจดัท าทะเบียนประวตั ิ

 
 

ข้อ 8 ให้เจ้าของประวัติบันทึกประวัติของตนเองในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามรายการที่ก าหนดใน  ก.ค.ศ.  16  ให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมแนบไฟล์เอกสารหลักฐานส าคัญ 
ที่เกี่ยวข้อง  แล้วให้รับรองข้อมูลและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  และให้ผู้จัดท าทะเบียนประวัติตรวจสอบ  
รับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในกรณีผู้จัดท าทะเบียนประวัติตรวจสอบแล้วพบว่า

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๔



เจ้าของประวัติบันทึกรายการข้อมูลประวัติไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงกันกับเอกสารหลักฐานส าคัญที่เกี่ยวข้อง   
ให้ผู้จัดท าทะเบียนประวัติแจ้งเจ้าของประวัติด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง  ทั้งนี้    
การด าเนินการดังกล่าวต้องเสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ข้อ 9 เมื่อด าเนินการตามข้อ  8  แล้ว  ให้ผู้จัดท าทะเบยีนประวตัิเสนอให้ผู้รบัรองทะเบียนประวตัิ
รับรองความถูกต้อง  และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ  10 ทะเบียนประวัติให้แนบไฟล์เอกสารหลักฐานส าคัญที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  ดังต่อไปนี้   

(๑) ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
และเอกสารหลักฐานการรายงานตัวเข้ารับราชการ 

(๒) ส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๓) หลักฐานการตรวจสอบประวัติ  เช่น  หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการพิมพ์ลายนิ้วมือของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ/แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ  เป็นต้น   
(๔) หลักฐาน  เอกสาร  และรายละเอียดต่าง ๆ   เกี่ยวกับสถานะของบุคคล  เช่น  ส าเนาสูติบัตร  

ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล  ส าเนาใบส าคัญการสมรส  ส าเนา
ใบส าคัญการหย่า  และส าเนาใบส าคัญทางทหาร  (สด.๙)  เป็นต้น 

(๕) ค าสั่งเกี่ยวกับสถานะของเจ้าของประวัต ิ เช่น  ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ค าสั่งรับโอน  ค าสั่ง
ให้โอน  ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  ค าสั่งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  เป็นต้น 

(๖) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน 
(๗) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา  ฝึกอบรมดูงาน  และการพัฒนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(๘) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพตามที่ 

คุรุสภาออกให้  (ถ้ามี) 
(๙) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการถูกด าเนินการทางวินัย  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

สอบสวนทางวินัย  ค าสั่งลงโทษทางวินัย  หรือเอกสารที่ เกี่ยวกับการสั่งยุติเรื่อง  การงดโทษ   
โดยการท าทัณฑบ์นเป็นหนังสือหรือการว่ากล่าวตักเตือน  การลดโทษ  และการเพ่ิมโทษ  (ถ้ามี) 

(๑๐) หลักฐานเกี่ยวกับการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  (ถ้ามี) 
(๑๑) เอกสารส าคัญอื่น ๆ  เช่น  เอกสารการอนุมัติให้แก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิด  การลาต่าง ๆ  

หนังสือรับรองความประพฤติ  (กรณีบรรจุกลับฯ)  เป็นต้น  (ถ้ามี) 
(๑๒) เอกสารสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เช่น  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 

กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด  เป็นต้น  (ถ้ามี) 
(๑๓) เอกสารอื่น  ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  11 ให้ผู้ควบคุมการเข้าใช้งาน  ผู้จัดท าทะเบียนประวัติ  ผู้บันทึกรายการทะเบียนประวัติ
และผู้รับรองทะเบียนประวัติ  ดูแลและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และด าเนินการอื่นใด  เพ่ือให้
ทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์  และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

กรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์  ให้รายงาน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ  แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาแก้ปัญหา   
เว้นแต่กรณีไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ประสานกับส านักงาน  ก.ค.ศ.   

หมวด  ๓ 
การแก้ไขและการเพ่ิมเติม 

 
 

ข้อ  12 การแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) การแก้ไขข้อมูล  วัน  เดือน  ปีเกิด  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้ขออนุมัติ  ก.ค.ศ.  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข  วัน  เดือน  ปีเกิด  ในทะเบียน
ประวัติข้าราชการ 

(2) การแก้ไขข้อมูล  วัน  เดือน  ปี  ที่บรรจุและแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหัวหน้าส่วนราชการ   
โดยอนุมัติ  กศจ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ตั้ง  แล้วแต่กรณี 

(3) การแก้ไขข้อมูลอื่น ๆ  นอกจาก  (1)  และ  (2)  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้มีอ านาจสั่งแก้ไขโดยพิจารณาจากค าสั่ง  
หรือเอกสารที่ผู้บันทึกรายการทะเบียนประวัติ  หรือผู้จัดท าทะเบียนประวัติ  ตรวจสอบหรือรับรอง  
ความถูกต้องแล้ว 

ข้อ  13 การเพ่ิมเติมข้อมูลในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ผู้บันทึกรายการทะเบียนประวัติหรือผู้จัดท าทะเบียนประวัติเป็นผู้บันทึกข้อมูล  ทั้งนี้  โดยอนุมัติ  
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การดูแลระบบ  การป้องกัน  การส ารองข้อมูล  และการท าลาย 

 
 

ข้อ  14 ให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  มีหน้าที่ดูแลระบบ  ป้องกัน  และส ารองข้อมูลทะเบียนประวัติ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง 
เป็นผู้ควบคุมข้อมูลทะเบียนประวัติ  โดยมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้   
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ  15 ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดย้ายหรือโอน  ให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการ  จัดส่งทะเบียนประวัติของผู้นั้นไปยังหน่วยงานที่รับย้ายหรือรับโอน 
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ข้อ  16 การท าลายทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไป
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด  ภายใต้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หมวด  ๕ 
การรกัษาความลบั 

 
 

ข้อ  17 ให้ข้อมูลทะเบียนประวัติทุกรายการ  เป็นข้อมูลชั้น  “ลับ”  และการเข้าถึงข้อมูล
ทะเบียนประวัติ  ให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด   

ข้อ  18 การเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการ  และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ  19 การเข้าใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์  ให้กระท าได้โดยผู้ควบคุม  
การเข้าใช้งาน  ผู้จัดท าทะเบียนประวัติ  ผู้บันทึกรายการทะเบียนประวัติ  ผู้รับรองทะเบียนประวัติ  
เจ้าของประวัติและนิติบุคคลตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง  โดยจะมอบหมายช่วงการเข้าใช้งาน
ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ 

ห้ามมิให้ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลทะเบียนประวตัิตามระเบียบนี้  คัดลอก  หรือเปิดเผย  หรือยอมให้ผู้อืน่
เข้าถึงข้อมูลในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการใด ๆ  โดยมิชอบ
หรือใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น  นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลทะเบียนประวัติในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

การฝ่าฝืนข้อห้ามดงักล่าวถือเป็นการกระท าผิด  ซึ่งต้องรบัผิดทางวินยัและตามที่กฎหมายอืน่ก าหนด   
และหากการฝ่าฝืนนั้นก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งมีความรับผิดทางละเมิด  ทางแพ่ง  หรือทางอาญา  
ขึ้นจากการกระท าของผู้ใด  ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวต่อเจ้าของประวัติ  
และส านักงาน  ก.ค.ศ.   

ข้อ  20 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์   
ให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด   

ข้อ  ๒๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะส าเนาประวัติของตนเอง 
เพื่อท านิติกรรมหรือรับรองสถานะส่วนบุคคล  ให้กระท าได้ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด   

หมวด  ๖ 
การจดัระบบ  การก ากับ  ตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 

 
 

ข้อ  22 ให้ผู้ควบคุมการเข้าใช้งาน  ท าหน้าที่ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และตรวจสอบ 
การใช้งานและการท างาน  รวมทั้งการแจ้งเตือนความผิดพลาดของข้อมูล  เพ่ือให้มีการตรวจสอบ  
หรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติ  ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดด้วย 
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ข้อ  23 ให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานและจัดระบบทะเบียน
ประวัติอิเล็กทรอนิกส์  มีอ านาจและหน้าที่ในการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  
การด าเนินการเกี่ยวกบัทะเบียนประวตัขิองขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และส่วนราชการ  และรายงานให้  ก.ค.ศ.  ทราบ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  มีอ านาจเรียกผู้แทนของส่วนราชการ  
หน่วยงาน  หน่วยงานการศึกษา  ข้าราชการ  หรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรายงานผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  ให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

ข้อ  24 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล  กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ส านักงาน  ก.ค.ศ.  อาจเชื่อมโยง 
ข้อมูลและสารสนเทศกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  25 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนราชการ  จัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง  ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับในระบบทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ให้จัดท าทะเบียนประวัติในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  นับตั้งแต่วันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างการด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติ  ในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวรรคสอง  ให้ทะเบียนประวัตขิองข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาที่ใช้อยู่ก่อนวนัที่ระเบยีบนี้
ใช้บังคับยังคงใช้ได้ตอ่ไป  และให้ถือว่าทะเบยีนประวตัิ  (ก.ค.ศ.  ๑๖  หรือ  ก.พ.  ๗)  ฉบับที่เก็บรักษาไว้  
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือส่วนราชการ  เป็นฉบับที่ใช้อ้างอิงได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

ตรีนชุ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๔


