
(แบบ บก.บน.2) 
 

แบบรับรองประวัติการทํางาน  และเวลาทวีคูณ 
ระหวางประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีการประกาศกฎอัยการศึก 

(ผูรับรองจะตองเปนหัวหนาสวนราชการชั้นอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป  หรือผูไดรับมอบหมาย) 
 

สถานท่ี........................................................... 
วันท่ี............................................................... 

 

 ขาพเจา...........................................ตําแหนง.......................................................................................... 

ขอรับรองสมุดประวัติและเวลาราชการทวีคูณของ............................................................. ตําแหนง.......................................

สังกัด กรมหรือจังหวัด........................................................ กระทรวง......................................................ดังน้ี 
1. รับรองสมุดประวัติ  
  1.1 สมุดประวัติท่ีลงไวน้ี  ไดตรวจสอบถูกตองแลว 

 1.2 มีวันปวย  ลา  ขาด  หรือพักราชการโดยไมไดรับเงินเดือน 
  ต้ังแตวันท่ี..........เดือน................................พ.ศ. .............. ถึงวันท่ี..............เดือน......................... พ.ศ. .......... 
  ต้ังแตวันท่ี..........เดือน................................พ.ศ. .............. ถึงวันท่ี..............เดือน......................... พ.ศ. .......... 
 1.3 มีวัดปวย  ลา  ขาด  หรือพักราชการ โดยไดรับเงินเดือนครึ่งหน่ึง  หรือไดรับเงินเดือนไมเต็มเดือน   
  ต้ังแตวันท่ี..........เดือน................................พ.ศ. .............. ถึงวันท่ี..............เดือน......................... พ.ศ. ..........  
  ต้ังแตวันท่ี..........เดือน................................พ.ศ. .............. ถึงวันท่ี..............เดือน......................... พ.ศ. .......... 

 1.4  เงินเดือน เดือนสุดทาย..............................บาท  เงินเพิ่ม...................... บาท  รวม...................................บาท 
                เบิกถึงวันท่ี ........... เดือน......................... พ.ศ. ................ ไดรับจริงในเดือนน้ี ......................................บาท 
 1.5  เคยขอเบ้ียหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ  แลวตามหนังสือ ท่ี ................................................................................ 

 1.6  สงสําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งสุดทาย (สําหรับผูเบิกจายเงินเดือนเปนเงินกอน) มาดวยแลว 
 

2. รับรองเวลาราชการทวีคูณ ระหวางประจําปฏิบัติหนาท่ีเขตท่ีประกาศใชกฎอัยการศึก 
 2.1 พ.ศ.2494 (ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้ังแต 30 มิถุนายน 2494 ถึง 5 กันยายน 2494 รวม 2 เดือน 6 วัน) 
   ต้ังแตวันท่ี.............................................ถึงวันท่ี............................................... รวม................เดือน...............วัน 
     หัก วันลาปวย (........วัน) วันลากิจ (........วัน)                                   รวม.................เดือน...............วัน 
      คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.1        .........................เดือน...............วัน 
 2.2 พ.ศ.2500 (ในเขต 26 จังหวัด ต้ังแต 17 กันยายน 2500 ถึง 9 กมราคม 2501  รวม 3 เดือน 23 วัน) 
   ต้ังแตวันท่ี.............................................ถึงวันท่ี............................................... รวม................เดือน...............วัน 
     หัก วันลาปวย (........วัน) วันลากิจ (........วัน)                                   รวม.................เดือน...............วัน 
      คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.2        .........................เดือน...............วัน 
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 2.3 พ.ศ.2500 (ในเขต 26 จังหวัด ต้ังแต 17 กันยายน 2500 ถึง 3 ตุลาคม 2500  รวม 17 วัน) 
   ต้ังแตวันท่ี.............................................ถึงวันท่ี............................................... รวม................เดือน...............วัน 
     หัก วันลาปวย (........วัน) วันลากิจ (........วัน)                                   รวม.................เดือน...............วัน 
      คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.3        .........................เดือน...............วัน 
 2.4 พ.ศ.2501 (ท่ัวราชอาณาจักร  ต้ังแต 21 ตุลาคม 2501 ถึง 28 ตุลาคม 2508  รวม 7 ป  -เดือน 9 วัน) 
   ต้ังแตวันท่ี.............................................ถึงวันท่ี............................................... รวม................เดือน...............วัน 
     หัก วันลาปวย (........วัน) วันลากิจ (........วัน)                                   รวม.................เดือน...............วัน 
      คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.4        .........................เดือน...............วัน 
 2.5 พ.ศ.2519 (ท่ัวราชอาณาจักร  ต้ังแต 7 ตุลาคม 2519 ถึง 5 มกราคม 2520  รวม 3 เดือน) 
   ต้ังแตวันท่ี.............................................ถึงวันท่ี............................................... รวม................เดือน...............วัน 
     หัก วันลาปวย (........วัน) วันลากิจ (........วัน)                                   รวม.................เดือน...............วัน 
      คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.5        .........................เดือน...............วัน 
 2.6 พ.ศ.2534 (ท่ัวราชอาณาจักร  ต้ังแต 23 กุมภาพันธ 2534  ถึง 2 พฤษภาคม 2534  รวม 2 เดือน 8 วัน) 
   ต้ังแตวันท่ี.............................................ถึงวันท่ี............................................... รวม................เดือน...............วัน 
     หัก วันลาปวย (........วัน) วันลากิจ (........วัน)                                   รวม.................เดือน...............วัน 
      คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.6        .........................เดือน...............วัน 
 2.7 พ.ศ.2534 (ในเขต 21 จังหวัด ต้ังแต 23 กุมภาพันธ 2534 ถึง.........................................................................   
   ต้ังแตวันท่ี.............................................ถึงวันท่ี............................................... รวม................เดือน...............วัน 
     หัก วันลาปวย (........วัน) วันลากิจ (........วัน)                                   รวม.................เดือน...............วัน 
      คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.7        ............ป...........เดือน...............วัน 
            รวมเปนเวลาราชการทวีคูณท้ังสิ้น           ............ป...........เดือน...............วัน 
 

(ลงชือ่)....................................................ผูรับรอง 
(........................................................) 
สหกรณจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดสพุรรณบุรี 

 
 


