
  สิ่งท่ีส�งมาด�วย 

แนวทางการพิจารณาแกไขวัน เดือน ป�เกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ 
(แนบท�ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ ลงวนัท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙) 

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

๑. ความมุ$งหมาย 

              เพ่ือให�การพิจารณาแก�ไขวัน เดือน ป-เกิด มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ ผู�ปฏิบัติงานได�มีความรู� 
ความเข�าใจ สามารถปฏิ บั ติงานและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ได�อย�างครบถ�วนถูกต�อง  
รวมท้ังสามารถให�คําปรึกษาแนะนําแก�ข�าราชการในเรื่องเก่ียวกับการขอแก�ไขวัน เดือน ป-เกิด ตามท่ีกําหนดไว�
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป-เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘   

๒. กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 มาตรา ๘ (๑๒) บัญญัติให� ก.พ. มีอํานาจหน�าท่ีพิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติ 
และแก�ไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน เดือน ป-เกิด และการควบคุมเกษียณอายุของข�าราชการพลเรือน  
 มาตรา ๑๖ (๔) บัญญัติให�  อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจหน�าท่ีปฏิ บัติการอ่ืนตาม
พระราชบัญญัตินี้และช�วย ก.พ. ปฏิบัติการให�เป@นไปตามพระราชบัญญัตินี้ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย  

๒.๒  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป-เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘  
 ๒.๓  พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให�คณะกรรมการวินิจฉัยการเปCดเผยข�อมูลข�าวสารมีอํานาจ
หน�าท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณEคําสั่งมิให�เปCดเผยข�อมูลข�าวสาร หรือคําสั่งไม�รับฟGงคําคัดค�าน และคําสั่งไม�แก�ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข�อมูลข�าวสารส�วนบุคคล 
  มาตรา ๓๗ วรรคสอง บัญญัติให�คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปCดเผยข�อมูล
ข�าวสารให�เป@นท่ีสุด 

 ๒.๔  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี สร ๑๐๐๗/ว ๒๘  ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๑๘ เรื่อง ก.พ. ๗  
แบบใหม�และแฟIมประวัติข�าราชการ ซ่ึงกําหนดให�ใช�แบบ ก.พ. ๗ ใหม�สําหรับข�าราชการพลเรือนสามัญ 
แทนสมุดประวัติข�าราชการเฉพาะผู�ซ่ึงได�รับการบรรจุเข�ารับราชการต้ังแต�วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๑๘ เป@นต�นไป  
โดย ก.พ. ๗ ของแต�ละคนทุกฉบับท่ีจัดทําข้ึน จะต�องมีรายการทุกรายการตรงกัน ในกรณีท่ีมีข�อขัดแย�งระหว�าง  
ก.พ. ๗ ของข�าราชการแต�ละฉบับ ให�ถือว�า ก.พ. ๗ ฉบับท่ีส�งเก็บรักษาไว� ณ สํานักงาน ก.พ. เป@น “ฉบับท่ี
ถูกต�อง” นอกจากนี้ ก.พ. ๗ ดังกล�าวยังได�กําหนดให�มีการลงรายการวัน เดือน ป-เกิด เพ่ือใช�เป@นหลักฐาน 
ในการควบคุมการเกษียณอายุราชการของข�าราชการ 

 ๒.๕  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๒๓ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การใช�แบบ  
ก.พ. ๗ ท่ีปรับปรุงใหม� ซ่ึงกําหนดให�ใช�แบบ ก.พ. ๗ ใหม�สําหรับข�าราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงได�รับการบรรจุ 
เข�ารับราชการต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป@นต�นไป นอกจากนี้ ก.พ. ๗ ดังกล�าวยังได�กําหนดให�มีการ 
ลงรายการวัน เดือน ป-เกิด เพ่ือใช�เป@นหลักฐานในการควบคุมการเกษียณอายุราชการของข�าราชการ 
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๓. ทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) กับวัน เดือน ป�เกิด 

ทะเบียนประวัติ  (ก.พ. ๗)  มีรายการวัน เดือน ป-เกิดของข�าราชการ เพ่ือใช� เป@นหลักฐาน 
ในการควบคุมการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นป-งบประมาณท่ีมีอายุครบ ๖๐ ป- ดังนั้น วัน เดือน ป-เกิด  
ของข�าราชการจึงมีความสําคัญ กล�าวคือ ข�าราชการเม่ือเข�าสู�ระบบราชการแล�ว จะต�องเกษียณอายุราชการเม่ือ
อายุครบ ๖๐ ป-  ณ ป- งบประมาณ หากมีการลงรายการวัน เดือน ป- เ กิดไม� ถูกต� อง หรือมีการพบ 
หลักฐานสําคัญเก่ียวกับวัน เดือน ป- เ กิดในภายหลัง ทําให�วัน เดือน ป- เ กิดท่ีลงไว� เ ม่ือวันแรกบรรจุ  
เข�ารับราชการไม�ถูกต�อง จึงต�องมีการขอแก�ไขวัน เดือน ป-เกิดให�ถูกต�องตามข�อเท็จจริง และเพ่ือให� 
เป@นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป-เกิด ในทะเบียนประวัติข�าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีกําหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล�าว ดังนั้น การพิจารณาแก�ไขวัน เดือน ป-เกิด จึงต�องพิจารณา
อย�างรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบต�อการเกษียณอายุราชการของข�าราชการ  

๔. การบังคับใชและอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการ 

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป-เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได�กําหนดเก่ียวกับการบังคับใช� และอํานาจหน�าท่ีในการดําเนินการแก�ไขวัน เดือน ป-เกิด ดังนี้ 
  ๔.๑  การบังคับใช� กําหนดให�ใช�บังคับแก�ส�วนราชการตามกฎหมายว�าด�วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน และกฎหมายอ่ืน หรือส�วนราชการท่ีไม�มี
ฐานะเป@นกรมแต�มีหัวหน�าส�วนราชการเป@นอธิบดีหรือเทียบเท�า ท้ังนี้ เท�าท่ีอยู�ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแล
ของฝRายบริหาร  
  ๔.๒  อํานาจหน�าท่ีในการดําเนินการ  

   ๔.๒.๑   ผูขอแกไข มีหน�าท่ีดังนี้ 
    (๑) ข�าราชการผู�ใดท่ีได�รับแจ�งบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิจะได�รับบําเหน็จ
บํานาญเนื่องจากการเกษียณอายุในป-งบประมาณใดเห็นว�า วัน เดือน ป-เกิดของตนท่ีได�รับแจ�งนั้น ไม�ถูกต�อง 
และประสงคEจะแก�ไข ให�ข�าราชการผู�นั้นยื่นคําขอแก�ไขวัน เดือน ป-เกิดตามแบบท�ายระเบียบภายในเดือน 
ธันวาคมของป-งบประมาณนั้น 
    (๒) ข�าราชการผู�ใดประสงคEจะขอแก�ไขวัน เดือน ป-เกิดในทะเบียนประวัติ 
(ก.พ.๗) ให�ยื่นคําขอแก�ไขพร�อมหลักฐานต�นฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ต�อผู� บังคับบัญชาตามลําดับชั้น โดยยื่นคําขอแก�ไขเ ม่ือใดก็ได�  แต� ท้ังนี้ต�องไม�ช�ากว�าเดือนธันวาคม 
ของป-งบประมาณท่ีได�รับแจ�งบัญชีรายชื่อผู� มีสิทธิจะได�รับบําเหน็จบํานาญเนื่องจากการเกษียณอายุ 
ในป-งบประมาณนั้น 

๔.๒.๒   ส$วนราชการ มีอํานาจหน�าท่ีดังนี้ 
    (๑) ให�หัวหน�าส�วนราชการแจ�งให�ข�าราชการผู�ได�รับการบรรจุและแต�งต้ัง
ทราบเก่ียวกับหลักเกณฑEตามระเบียบ และสิทธิท่ีจะตรวจสอบความถูกต�องของวัน เดือน ป-เกิดของตน 
ท่ีลงไว�ในทะเบียนประวัติ 
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   (๒) เม่ือได�รับคําขอแก�ไขวัน เดือน ป- เกิด ให�ผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ตรวจสอบคําขอแก�ไขและหลักฐานโดยเร็ว หากเห็นว�าคําขอแก�ไขหรือหลักฐานไม�ถูกต�องครบถ�วน ให�แจ�งผู�ยื่น
คําขอแก�ไขให�จัดทําให�ถูกต�องครบถ�วน  
   (๓) ให�หัวหน�าส�วนราชการเสนอคําขอแก�ไขพร�อมหลักฐานต�อเจ�าหน�าท่ี  
ควบคุมเกษียณอายุราชการ (ก.พ.) หรือผู�ท่ีเจ�าหน�าท่ีควบคุมเกษียณอายุราชการมอบหมาย (อ.ก.พ. กระทรวง)  
ภายในสองเดือนนับแต�วันท่ีได�รับคําขอแก�ไข โดยให�ทําความเห็นประกอบการพิจารณาไปด�วย 
   (๔) การดําเนินการ 
   ๑) พิจารณาตรวจสอบเบ้ืองต�นเก่ียวกับคําขอแก�ไขวัน เดือน ป-เกิด
และเอกสารประกอบการพิจารณา 
   ๒) จัดทําบันทึกพร�อมความเห็นนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
เพ่ือพิจารณา กรณีท่ีไม$มีผลต$อการเกษียณอายุราชการ 
   ๓) จัดทําคําขอพร�อมความเห็นส�งให� ก.พ. พิจารณา กรณีท่ีมีผล 
ต$อการเกษียณอายุราชการ             

            ๔.๒.๓  อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจหน�าท่ีตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙  ซ่ึง ก.พ. ได�มีมติมอบหมายให� อ.ก.พ. กระทรวงทําการแทน ก.พ. ในการพิจารณา
การขอแก�ไขวัน เดือน ป-เกิดกรณีท่ีไม�มีผลต�อการเกษียณอายุราชการ  
  ๔.๒.๔ ก.พ. มีอํานาจหน�าท่ีดังนี้ 

 (๑) พิจารณาคําขอแก�ไขวัน เดือน ป-เกิด กรณีท่ีมีผลต�อการเกษียณอายุ
ราชการ  
  (๒) พิจารณาคําขอแก� ไขวัน  เ ดือน ป- เ กิดและเอกสารประกอบ 
การพิจารณาโดยละเอียด หากเห็นว�าข�อมูลประกอบการพิจารณาไม�ครบถ�วน อาจขอให�ส�วนราชการ 
ขอข�อมูลเพ่ิมเติมจากผู�ขอแก�ไข หรือตรวจสอบไปยังส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง เช�น สํานักทะเบียนท�องถ่ิน หรือ
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เป@นต�น 

๕. หลักฐานประกอบการพิจารณาตามระเบียบ 

 ข�าราชการผู�ใดประสงคEจะขอแก�ไขวัน เดือน ป-เกิดในทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) ให�ยื่นคําขอแก�ไข
พร�อมหลักฐานต�นฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ในกรณีท่ีเป@นการพ�นวิสัยท่ีจะหาหลักฐานต�นฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาได� ให�ส�งหนังสือรับรองจากส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียน 
คนเกิด ซ่ึงแจ�งเหตุขัดข�องท่ีไม�อาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได� พร�อมด�วยหลักฐานต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

(๑) ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบ�าน 
(๒) หลักฐานการศึกษาอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีแสดงวัน เดือน ป-เกิดจากสถานศึกษาทุกแห�งท่ีผู�นั้น

เคยศึกษา 
(๓) หลักฐานทางทหารในกรณีท่ีผู�ยื่นคําขอเป@นข�าราชการชาย ได�แก� ใบสําคัญทหารกองเกิน 

(แบบ สด.๙) หรือใบสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจําการ (แบบ สด.๓)  
หรือสมุดประจําตัวทหารกองหนุน 
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(๔) หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ป-เกิดของพ่ีน�องร�วมมารดา ในกรณีท่ีมีพ่ีน�อง 
ร�วมมารดา 

(๕) หลักฐานอ่ืนของทางราชการท่ีระบุวัน เดือน ป-เกิด โดยชัดแจ�ง (ถ�ามี)  

                 หลักฐานดังกล�าวข�างต�นให�ใช�ต�นฉบับ หากไม�สามารถส�งต�นฉบับได� ให�ใช�สําเนาซ่ึงผู�มีอํานาจ
หน�าท่ีรับรองความถูกต�องแทน 

๖. ข้ันตอนการดําเนินการ  

 ๖.๑ การพิจารณารับคําขอแกไขวัน เดือน ป�เกิด  
 ให�ตรวจสอบรายละเอียดของคําขอแก�ไขวัน เดือน ป-เกิดว�ามีการลงรายการตามแบบคําขอ
และมีหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ�วนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป-เกิด
ในทะเบียนประวัติข�าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม� โดยรายละเอียดสําคัญท่ีต�องตรวจสอบมีดังนี้  
 (๑)  การลงรายการช่ือผูขอแกไข ต�องมีการระบุชื่อ ชื่อสกุล ตรงกับหลักฐานท่ีระบุไว�ใน
ทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลต�องระบุชื่อหรือชื่อสกุลเดิมด�วย   

(๒)  การลงรายการวัน เดือน ป�เกิด ต�องมีการระบุวัน เดือน ป-เกิดตรงกับท่ีระบุไว�ใน
หลักฐาน ก.พ. ๗ ของส�วนราชการ และของ ก.พ.  หากเป@นกรณีท่ีวัน เดือน ป-เกิดท่ีขอแก�ไขตรงกับ  
ก.พ. ๗ ของ ก.พ. แต�ไม�ตรงกับ ก.พ. ๗  ของส�วนราชการ ให�ส�วนราชการดําเนินการแก�ไขเอกสาร ก.พ. ๗  
ของส�วนราชการให�ตรงกับ ก.พ. ๗ ของ ก.พ. หรือหากเป@นกรณีท่ีวัน เดือน ป-เกิดท่ีขอแก�ไขไม�ตรงกับ ก.พ. ๗ 
ของ ก.พ. และของส�วนราชการ แต�เป@นการขอแก�ไขให�ตรงกับหลักฐานท่ีส�งมาประกอบการพิจารณา  
ให�ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป-เกิด ในทะเบียนประวัติ
ข�าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘   
 (๓)  การลงรายการสถานท่ีเกิด ต�องมีการระบุสถานท่ีเกิดให�ชัดเจน   
 (๔)  การลงรายการวัน เดือน ป�เกิดท่ีจะขอแกไข ต�องมีการระบุว�าขอแก�ไขเป@นวัน เดือน 
ป-เกิดใด  

 (๕)  การลงรายการแสดงการแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ต�องมีการลง
ครบถ�วนทุกรายการ โดยรายการหลักฐานท่ีสําคัญมีดังนี้ 
                          (๕.๑)  กรณีใชสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดเป9นหลักฐานประกอบการพิจารณา   
ต�องระบุว�าเป@นต�นฉบับหรือสําเนา หากเป@นสําเนาจะต�องมีการรับรองโดยผู�มีอํานาจหน�าท่ีด�วย 

(๕.๒)  กรณีไม$ มีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดเป9นหลักฐานประกอบการพิจารณา  
ต�องมีการระบุรายละเอียดหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

      ๑) ใหระบุรายละเอียดหนังสือรับรองแจงเหตุขัดของท่ีไม$อาจหาสูติบัตรหรือ
ทะเบียนคนเกิดได�จากแหล�งข�อมูลใด ชื่อส�วนราชการท่ีออกหนังสือรับรอง และสรุปสาเหตุท่ีไม�อาจหาได�ไว�ด�วย 
พร�อมท้ังต�องมีหนังสือรับรองดังกล�าวแนบมาประกอบการพิจารณาด�วย 

    ๒) ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบาน ให�ระบุว�าเป@นต�นฉบับ  
หรือสําเนา หากเป@นสําเนาจะต�องมีการรับรองสําเนา พร�อมท้ังต�องมีหลักฐานแนบมาประกอบการพิจารณาด�วย 
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       ๓) หลักฐานการศึกษาท่ีแสดงวัน เดือน ป�เกิด ให�ระบุจํานวนสถานศึกษาทุกแห�ง 
ท่ีผู�ขอแก�ไขเคยศึกษา ซ่ึงอาจตรวจสอบเพ่ิมเติมจากหลักฐาน ก.พ. ๗ โดยลงรายการชื่อสถานศึกษา ชั้นท่ีเคยศึกษา 
และป-ท่ีสําเร็จการศึกษา รวมท้ังต�องระบุว�าเป@นต�นฉบับ หรือเป@นสําเนา หรือเป@นหนังสือรับรอง หากเป@นสําเนา
ต�องมีการรับรองสําเนา พร�อมท้ังต�องมีหลักฐานแนบมาประกอบการพิจารณาด�วย  
 ๔) หลักฐานทางทหาร (กรณีผูขอแกไขเป9นชาย) ให�ระบุว�าเป@นต�นฉบับ หรือเป@น
สําเนา หรือเป@นหนังสือรับรอง หากเป@นสําเนาต�องมีการรับรองสําเนา พร�อมท้ังต�องมีหลักฐานแนบมา
ประกอบการพิจารณาด�วย  
 ๕) หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ป�เกิดของพ่ีนองร$วมมารดา ในกรณี 
ท่ีมีพ่ีน�องร�วมมารดา อาจตรวจสอบได�จากสําเนาทะเบียนบ�านฉบับก�อนฉบับสมุดพก ให�ระบุว�าเป@นต�นฉบับ  
หรือเป@นสํา เนา  หากเป@นสํา เนาต�องมีการรับรองสําเนา พร�อมท้ังต�องมีหลักฐานแนบมาประกอบ 
การพิจารณาด�วย 

 ๖)  หลักฐานอ่ืนของทางราชการท่ีระบุวัน เดือน ป�เกิด โดยชัดแจง (ถามี) ให�ระบุ 
ว�าเป@นต�นฉบับหรือเป@นสําเนา หากเป@นสํ าเนาต�องมีการรับรองสํ าเนา พร�อมท้ังต�องมีหลักฐานแนบ 
มาประกอบการพิจารณาด�วย 
 (๖)  การลงนามในคําขอแกไข หากมีการลงนามครบถ�วนแล�ว ให�รับคําขอแก�ไขไว�พิจารณา 
หากยังลงนามไม�ครบถ�วน ให�แจ�งผู�ขอแก�ไขดําเนินการให�ครบถ�วนก�อนรับคําขอแก�ไขไว�พิจารณา 

 ๖.๒ การพิจารณาความน$าเช่ือถือของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
    ๖.๒.๑ การพิจารณาความน$าเช่ือถือของเอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการพิจารณา 
       การขอแก�ไข วัน เดือน ป-เกิด ต�องพิจารณาหลักฐานท่ีผู�ขอแก�ไขส�งมาประกอบการ
พิจารณาตามระเบียบฯ หากเห็นว�ามีข�อเคลือบแคลงสงสัยอาจตรวจสอบเพ่ิมเติมไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
แต�เนื่องจากหลักฐานดังกล�าวมาจากหลายแหล�งท่ีมา จึงต�องมีแนวทางการพิจารณาหลักฐานให�ชัดเจนและ
สอดคล�องตรงกัน โดยต�องพิจารณาว�าเอกสารนั้นมีความน�าเชื่อถือท่ีจะใช�ในการประกอบการตัดสินใจว�าควรให�
แก�ไขหรือไม�แก�ไข เพ่ือให�เกิดความชัดเจนถูกต�องและเป@นธรรมแก�ราชการและตัวข�าราชการ การท่ีจะพิจารณาว�า
หลักฐานประกอบการพิจารณาท่ีส�งมาประกอบการพิจารณานั้นมีความน�าเชื่อถือได�หรือไม�เพียงใดนั้น จึงต�อง
พิจารณาจากองคEประกอบต�าง ๆ เช�น 

(๑) แหล�งท่ีมาของเอกสารว�า  เป@นเอกสารท่ีออกโดยหน�วยงานราชการท่ีมี 
ความน�าเชื่อถือหรือไม� 
 (๒)  หลักฐานท่ีเป@นต�นฉบับจะมีความน�าเชื่อถือมากกว�าเอกสารท่ีเป@นสําเนา 
 (๓) หลักฐานท่ีมีความเก�าแก�ท่ีสุดจะมีความน�าเชื่อถือกว�าหลักฐานท่ีจัดทําข้ึนในภายหลัง 
 (๔) ลักษณะและแบบของหลักฐาน ต�องมีความสอดคล�องกับช�วงเวลา (วัน เดือน ป- 
พ.ศ.) ท่ีหลักฐานนั้นได�จัดทําข้ึน  เนื่องจากเอกสารทางราชการจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให�ทันยุคสมัย 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช�น สูติบัตร จะต�องมีลักษณะและแบบของสูติบัตรตามแต�ละสมัยท่ีได�มีการใช�ในช�วงเวลา 
นั้น ๆ  รวมท้ังต�องลงรายการทุกรายการไว�โดยชัดแจ�ง 
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       (๕)  หลักฐานท่ีไม�มีร�องรอยการแก�ไข ขูด ลบ ขีด ฆ�า จะมีความน�าเชื่อถือกว�า
เอกสารท่ีมีร�องรอยการแก�ไข ขูด ลบ ขีด ฆ�า 
                          ท้ังนี้ ต�องพิจารณาในรายละเอียดเป@นรายกรณีตามข�อเท็จจริงตามแต�ละกรณี 

๖.๒.๒  การพิจารณารายละเอียดหลักฐานประกอบการพิจารณา 
           กรณีท่ีผู�ขอแก�ไข ได�จัดส�งเอกสารหลักฐานมาครบถ�วนตามระเบียบฯ ให�พิจารณา 

ความน�าเชื่อถือของเอกสารว�าสอดคล�องตรงกันหรือไม� โดยมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 (๑)  กรณีท่ีส$งหลักฐานสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ให�พิจารณาดังนี้  

พิจารณาลักษณะและแบบโดยรวมของสูติบัตรว�ามีความสอดคล�องกับช�วงเวลา 
(วัน เดือน ป- พ.ศ.) ท่ีหลักฐานนั้นได�จัดทําข้ึนกับช�วงเวลาการเกิดของผู�ขอแก�ไข  มีการลงรายการครบถ�วน     
ทุกรายการไว�โดยชัดแจ�ง ไม�มีรอยขูด ลบ ขีด ฆ�า จนทําให�เป@นท่ีเคลือบแคลงสงสัย มีสีหมึก ตัวเลขหรือตัวอักษร
เหมือนกันท้ังฉบับ ระบุวัน เดือน ป-เกิด ชัดเจน ซ่ึงอาจพิจารณาในรายละเอียดได�ดังนี้ 

๑) ชื่อและชื่อสกุลท่ีปรากฏในสูติบัตร ต�องตรงกับชื่อและชื่อสกุลของผู�ขอแก�ไข
ท่ีปรากฏใน ก.พ.๗ หากไม�ตรงกันหรือไม�ปรากฏชื่อผู�ขอแก�ไขในสูติบัตร จะต�องมีหลักฐานอ่ืนมาประกอบ 
การพิจารณาว�าเป@นบุคคลคนเดียวกัน เช�น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หนังสือรับรองจากนายทะเบียน
ราษฎร เป@นต�น 
 ๒) ชื่อบิดาและมารดาในสูติบัตรต�องตรงกับชื่อท่ีปรากฏใน ก.พ.๗ หรือหาก 
ไม�ตรงกันจะต�องมีหลักฐานอ่ืนมาประกอบการพิจารณาว�าเป@นบุคคลคนเดียวกัน เช�น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ 
ชื่อสกุล หนังสือรับรองจากนายทะเบียนราษฎร เป@นต�น 
 ๓) ตัวเลขหรือตัวอักษรท่ีระบุวัน เดือน ป-เกิดต�องชัดเจน ต�องไม�มีรอยขูด ลบ 
ขีด ฆ�า จนทําให�เป@นท่ีเคลือบแคลงสงสัย หากมีความเคลือบแคลงสงสัย อาจตรวจสอบข�อมูลไปยังสํานัก
ทะเบียนท�องถ่ิน ซ่ึงเป@นส�วนราชการท่ีมีหน�าท่ีเก็บต�นข้ัวสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพ่ือให�ช�วยตรวจสอบ 
เม่ือได�รับคํายืนยันว�าถูกต�องหรือไม�ถูกต�องจากส�วนราชการท่ีเป@นผู�เก็บรักษาต�นข้ัวสูติบัตรแล�วจึงดําเนินการ
วิเคราะหEหลักฐานจัดทําเป@นบันทึกเพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ.  
     (๒)  กรณีท่ีไม$มีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดมาประกอบการพิจารณา 
                                    ผู�ขอแก�ไขต�องมีหนังสือรับรองจากส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บ
รักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดแจ�งเหตุขัดข�องท่ีไม�อาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได�มาประกอบ 
การพิจารณา และต�องมีหลักฐานอ่ืนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป-เกิดในทะเบียน
ประวัติข�าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุกรายการ ท้ังนี้ หลักฐานตามระเบียบดังกล�าว ต�องใช�หลักฐานท่ีเป@นต�นฉบับ  
หากไม�สามารถส�งต�นฉบับได�ให�ใช�สําเนาหลักฐานท่ีมีการรับรองความถูกต�องโดยหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บรักษา 
ในกรณีท่ีไม�อาจส�งหลักฐานตามท่ีกําหนดได� ให�ส�งหนังสือรับรองจากส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บ
รักษาแจ�งเหตุขัดข�องท่ีไม�อาจหาหลักฐานดังกล�าวได�มาประกอบการพิจารณา โดยมีแนวทางการพิจารณา
ดังต�อไปนี้ 

๑) หนังสือแจ�งเหตุขัดข�องท่ีไม�อาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได�จาก 
ส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บรักษา ในกรณีนี้จะต�องเป@นการรับรองโดยสํานักทะเบียนท�องถ่ิน 
ท่ีผู�ขอแก�ไขเกิด โดยอาจพิจารณาจากสําเนาทะเบียนบ�านประกอบ 
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๒) สําเนาทะเบียนบาน 
๒.๑) การพิจารณารูปแบบโดยรวมของสําเนาทะเบียนบาน ต�องมีความ

สอดคล�อง กับช�วงเวลา (วัน เดือน ป- พ.ศ.) ท่ีหลักฐานนั้นได�จัดทําข้ึนกับช�วงเวลาการเกิดของผู�ขอแก�ไขมีการลง
รายการครบถ�วนทุกรายการไว�โดยชัดแจ�ง ไม�มีรอยขูด ลบ ขีด ฆ�า จนทําให�เป@นท่ีเคลือบแคลงสงสัย 
 สําเนาทะเบียนบ�านมีวิวัฒนาการของสําเนาทะเบียนบ�านเริ่มจัดทําข้ึน
เป@นฉบับแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๐ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให�เข�ากับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการ
ปรับปรุงแก�ไขตามลําดับดังนี้ ทะเบียนบ�านฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๙ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๕ ทะเบียน
บ�านฉบับ พ.ศ. ๒๕๒๖ (ฉบับนี้มีการกําหนดเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก) ทะเบียนบ�านฉบับคอมพิวเตอรE  
พ.ศ. ๒๕๓๑ และทะเบียนบ�านฉบับสมุดพก พ.ศ. ๒๕๓๘ ซ่ึงเป@นฉบับท่ีใช�อยู�ในปGจจุบัน  

 ๒.๒) การพิจารณาสําเนาทะเบียนบาน จะต�องพิจารณาทุกฉบับให�สอดคล�อง
ตรงกัน หากไม�ตรงกัน เกิดจุดต�างท่ีฉบับใด ช�วงเวลาใด ให�พิจารณาจากรายการฉบับท่ีเก�าสุดมาจนถึงฉบับ
ปGจจุบัน กรณีท่ีเป@นสําเนาทะเบียนบ�านฉบับก�อนฉบับสมุดพกท่ีใช�อยู�ในปGจจุบัน จะมีการลงรายการท้ังบิดา มารดา 
และพ่ีน�องร�วมมารดา โดยจะระบุวัน เดือน ป-เกิดของทุกคนไว� ทําให�ทราบว�าผู�นี้เกิดท่ีใด ย�ายเข�าย�ายออกจาก
บ�านเลขท่ีดังกล�าวเม่ือใด มีบิดามารดา และพ่ีน�องก่ีคน ซ่ึงจะสามารถสอบยันว�าคําขอแก�ไขวัน เดือน ป-เกิดท่ีได�กรอก
รายละเอียดไว�ถูกต�องตรงกันหรือไม� หากตรวจสอบสําเนาทะเบียนบ�านทุกฉบับแล�วพบว�าไม�สอดคล�องตรงกัน
ทุกฉบับอาจตรวจสอบเพ่ิมเติมไปยังสํานักทะเบียนท�องถ่ินท่ีระบุตามทะเบียนบ�านแต�ละฉบับ ให�ช�วยพิจารณา
ตรวจสอบ พร�อมท้ังขอหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข�อง กรณีนี้อาจทําให�ได�มาซ่ึงข�อมูลเพ่ิมเติมสําหรับใช�ในการ
ประกอบการพิจารณา   
 ๓) หลักฐานการศึกษาอย$างใดอย$างหนึ่งท่ีแสดงวัน เดือน ป�เกิดจากสถานศึกษา 
ในประเทศท่ีผูย่ืนคําขอเคยศึกษา เช�น ใบสุทธิ แบบกรอกคะแนนการวัดผลทางการศึกษา ประกาศนียบัตร เป@นต�น
หลักฐานดังกล�าวให�ใช�ต�นฉบับ ในกรณีท่ีไม�มีหรือไม�อาจส�งหลักฐานได� ให�ส�งหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 
นั้น ๆ ท่ีมีหน�าท่ีเก็บรักษา แจ�งเหตุขัดข�องท่ีไม�อาจหาหลักฐานดังกล�าวได�มาประกอบการพิจารณา 

๓.๑) การพิจารณาหลักฐานการศึกษา ทําให�สามารถทราบได�ว�าผู�ขอแก�ไข
เคยศึกษาท่ีใดบ�างโดยพิจารณาจากคําขอแก�ไขหรือจากหลักฐาน ก.พ. ๗ ซ่ึงจะมีการลงรายการประวัติ
การศึกษาไว� หากผู�ขอแก�ไขส�งมาไม�ครบ อาจขอเพ่ิมเติมหรือตรวจสอบเพ่ิมเติมไปยังสถานศึกษาแต�ละแห�ง 
ท่ีผู�ขอแก�ไขได�เคยศึกษา  

๓.๒) การพิจารณาวิเคราะหEหลักฐาน หากหลักฐานการศึกษาดังกล�าวระบุ 
วันเดือน ป-เกิดตรงกับท่ีขอแก�ไขทุกฉบับ ก็อาจพิจารณาอนุมัติให�แก�ไขได� แต�หากไม�สอดคล�องตรงกัน ก็อาจ 
พิจารณาไม�อนุมัติให�แก�ไข 

๔) หลักฐานทางทหาร ในกรณีท่ีผู�ยื่นคําขอแก�ไขเป@นข�าราชการชาย ซ่ึงจะต�อง
มีการส�งหลักฐานทางทหารมาประกอบการพิจารณา อาจพิจารณาจากหลักฐานใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. ๙) 
หรือใบสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด. ๘) หรือทะเบียนทหารกองประจําการ (แบบ สด. ๓) หรือสมุดประจําตัว  
ทหารกองหนุน โดยจะต�องพิจารณาว�าวัน เดือน ป-เกิดตรงกับท่ีขอแก�ไขหรือไม� 
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๕) หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ป�เกิดของพ่ีนองร$วมมารดา (ถามี) 
ในการพิจารณาอาจพิจารณาจากแบบคําขอแก�ไขท่ีผู�ขอแก�ไขกรอกรายละเอียดไว� หรือพิจารณาจากสําเนา
ทะเบียนบ�านฉบับก�อนฉบับสมุดพก พ.ศ. ๒๕๓๘ ซ่ึงจะมีรายชื่อของทุกคนท่ีอาศัยอยู�ในบ�านเลขท่ีนั้น หากไม�มี
อาจแจ�งให�ผู�ขอแก�ไขทําหนังสือยืนยันเพ่ือประกอบการพิจารณา 

๖) หลักฐานอ่ืนของทางราชการท่ีระบุวัน เดือน ป-เกิด โดยชัดแจ�ง (ถ�ามี)  

 ท้ังนี้ หลักฐานทุกฉบับต�องระบุวัน เดือน ป-เกิดตรงกัน และตรงกับท่ีขอแก�ไข โดยไม�มีการขูด ลบ 
ขีด ฆ�า จนทําให�เป@นท่ีเคลือบแคลงสงสัย เช�น รอยลบ ขูด ขีด ฆ�า หรือมีสีหมึกท่ีแตกต�างกัน เป@นต�น รูปแบบของ
หลักฐานต�องเป@นแบบท่ีตรงหรือใกล�เคียงกับลักษณะและแบบท่ีจัดทําในช�วงป-เกิดของผู�ขอแก�ไข และต�อง
ตรงกันทุกฉบับ ตัวเลขหรือตัวอักษรต�องเหมือนกันท้ังฉบับ ระบุวัน เดือน ป-เกิดท่ีชัดเจน หากไม�ตรง 
ต�องวิเคราะหEความน�าเชื่อถือของเอกสารว�าเอกสารชิ้นใดบ�างท่ีมีความน�าเชื่อถือ 

          ๖.๓ การวิเคราะห=และการจัดทําวาระการพิจารณา 
         ๖.๓.๑. กรณีท่ีมีผลต$อการเกษียณอายุราชการ 
     ให�ดําเนินการจัดทําความเห็นและจัดส�งคําขอแก�ไขพร�อมข�อมูลและเอกสาร 
ประกอบการพิจารณาท่ีเก่ียวข�องไปยังสํานักงาน ก.พ. เพ่ือพิจารณา หาก ก.พ. พิจารณามีมติประการใดแล�ว 
ให�ดําเนินการไปตามมติ ก.พ.  

 ๖.๓.๒.  กรณีท่ีไม$มีผลต$อการเกษียณอายุราชการ 
            ให�ดําเนินการจัดทําวาระการพิจารณาเพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง โดยจัดทํา

บันทึกเสนอรายละเอียดคําขอข�อมูลพร�อมเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีเก่ียวข�อง ข�อกฎหมาย และการวิเคราะหE
รายละเอียดท่ีแสดงให�เห็นถึงความน�าเชื่อถือ ความถูกต�อง หรือความขัดแย�งของข�อมูลของหลักฐานต�าง ๆ  
ทุกฉบับท่ีใช�ประกอบการพิจารณา มีการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องให�ชัดเจนและมีเหตุผลประกอบ 
ประเด็นท่ีขออนุมัติมีความกระชับและเข�าใจได�ง�าย สรุปเรื่องให�กระชับตรงตามประเด็นร�อยเรียงไปตาม
หลักเกณฑEท่ีกําหนด พร�อมท้ังข�อเสนอในการพิจารณา หากเสนอว�าเห็นควรอนุมัติหรือไม�อนุมัติ ต�องให�เหตุผล
ประกอบท่ีชัดเจน ด�วยเหตุผลใดและพิจารณาจากหลักฐานใด โดยชี้ให�เห็นถึงความสอดคล�องหรือความขัดแย�งกัน 
ของหลักฐานต�าง ๆ ท่ีผู�ขอแก�ไขส�งมาประกอบการพิจารณา รวมท้ังหลักฐานท่ีเจ�าหน�าท่ีได�จากการตรวจสอบ
เพ่ิมเติม นอกจากนี้ ต�องมีการชี้แจงเหตุผลเก่ียวกับน้ําหนักความน�าเชื่อถือของหลักฐานต�าง ๆ เช�น หลักฐานสําเนา
ทะเบียนบ�านฉบับท่ีเก�าสุดย�อมมีน้ําหนักความน�าเชื่อถือกว�าฉบับต�อมา แหล�งท่ีมาของเอกสารก็ถือว�ามีส�วนสําคัญ
ท่ีช�วยในการวิเคราะหEความน�าเชื่อถือของหลักฐาน การวิเคราะหEข�อมูลวัน เดือน ป-เกิดของผู� ท่ีเป@นพ่ีน�อง 
ร�วมมารดาเดียวกัน หากอายุใกล�เคียงกัน ต�องพิจารณาความเป@นไปได�ของระยะเวลาการต้ังครรภEของมารดา 
เป@นต�น ท้ังนี้ เพ่ือเป@นข�อมูลประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ. พร�อมท้ังต�องมีการอ�างอิงเอกสารประกอบ 
การพิจารณาด�วย 
  ตัวอย�างเช�น นาย ก ขอแก�ไขวัน เดือน ป-เกิด จากเกิดวันท่ี ๑ กุมภาพันธE ๒๕๐๕
เป@นเกิดวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๐๖ แต�เม่ือพิจารณาวัน เดือน ป-เกิดของนาย ข ท่ีเป@นน�องชาย ซ่ึงระบุว�าเกิดวันท่ี 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ จึงเป@นไปไม�ได�เลยท่ีนาย ก จะเกิดป-เดียวกับน�องชาย เป@นต�น กรณีจึงไม�อาจพิจารณา 
อนุมัติให�แก�ไขวัน เดือน ป-เกิดได� 
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๖.๔ การดําเนินการเม่ือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแลว  

  เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวงได�พิจารณาแล�วมีมติอนุมัติหรือไม�อนุมัติให�แก�ไขวัน เดือน ป-เกิดแล�ว 
ให�ดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ใหดําเนินการลงรายการใน ก.พ. ๗ ใหเป9นไปตามมติ อ.ก.พ. ใหตรงกันทุกฉบับ  
พร�อมระบุรายละเอียดการอนุมัติให�แก�ไขหรือการไม�อนุมัติให�แก�ไขไว�ด�วย เช�น การประชุมครั้งท่ี...../...  
วันท่ี..เดือน.............. พ.ศ. .... วาระการประชุมท่ี .....  และมติท่ีประชุม........... เป@นต�น  
              (๑) หากมีมติอนุมัติให�แก�ไข ให�ทําการแก�ไขรายการวัน เดือน ป-เกิดให�ตรงกับท่ีขอแก�ไข
      (๒) หากมีมติไม�อนุมัติให�แก�ไข ให�ทําการลงรายการใน ก.พ. ๗ ว�าข�าราชการผู�นี้ได�เคย
ขอแก�ไข วัน เดือน ป-เกิดแล�ว แต� อ.ก.พ. มีมติไม�อนุมัติให�แก�ไข                         
         ๒. แจงใหผูขอแกไขทราบ รวมท้ังแจ�งสิทธิในการอุทธรณEตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูล
ข�าวสารของราชการ หากคณะกรรมการวินิจฉัยการเปCดเผยข�อมูลข�าวสารมีคําวินิจฉัยเป@นประการใดแล�ว ให�หัวหน�า
ส�วนราชการท่ีครอบครองทะเบียนประวัติปฏิบัติให�เป@นไปตามนั้น พร�อมท้ังลงรายการใน ก.พ. ๗ ท้ังกรณี 
ท่ีอนุมัติให�แก�ไขและกรณีท่ีไม�อนุมัติให�แก�ไข 
  ๓. รายงาน ก.พ. เพื่อแก�ไขหรือลงรายการใน  ก.พ.  ๗ ท่ีเก็บรักษาไว� ณ สํานักงาน ก.พ. 
ท้ังกรณีท่ีอนุมัติให�แก�ไขและกรณีท่ีไม�อนุมัติให�แก�ไข  ภายใน ๑๕ วัน 
 

………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลคําถามคําตอบ 

๑. คําถาม ข�าราชการท่ีประสงค�จะขอแก�ไขวัน เดือน ป#เกิด จะดําเนินการได�เม่ือใด 

 คําตอบ เ ม่ือใดก็ได� ท่ีพบว� าวัน  เ ดือน ป� เ กิด ไม� ถูกต�อง แต� ท้ังนี้ ต�องไม� เ กินเ ดือนธันวาคม 
ของป�งบประมาณท่ีได�รับแจ�งบัญชีรายชื่อผู� มีสิทธิจะได�รับบําเหน็จบํานาญเนื่องจาก 
การเกษียณอายุ 

๒.  คําถาม ข�าราชการท่ีประสงค�จะขอแก�ไขวัน เดือน ป#เกิด ต�องดําเนินการอย(างไร 

คําตอบ ให�ยื่นคําขอแก�ไขตามแบบคําขอแก�ไขวัน เดือน ป� เ กิด ( ท่ีแนบท�ายระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว�าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป�เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘)
พร�อมหลักฐานต�นฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด หากไม�สามารถส�งต�นฉบับได� ให�ใช�สําเนา
ซ่ึงผู�มีอํานาจหน�าท่ีรับรองความถูกต�องแทน (มิใช�เจ�าตัวผู�ขอแก�ไขวัน เดือน ป�เกิด เป<นผู�
รับรองเอง)  

๓. คําถาม กรณีท่ีข�าราชการประสงค�จะขอแก�ไขวัน เดือน ป#เกิด ไม(สามารถหาหลักฐานต�นฉบับ 
สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดมาประกอบการพิจารณาแก�ไขวัน เดือน ป#เกิด ได� จะต�อง
ดําเนินการอย(างไร 

คําตอบ ให�ข�าราชการผู�นั้นส�งหนังสือรับรองจากส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บรักษาสูติ
บัตรหรือทะเบียนคนเกิด ซ่ึงแจ�งเหตุขัดข�องท่ีไม�อาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได�  
พร�อมด�วยหลักฐานต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

๑. ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบ�าน 
๒. หลักฐานการศึกษาท่ีแสดงวัน เดือน ป�เกิดจากสถานศึกษาทุกแห�งท่ีผู�นั้นเคยศึกษา 
๓. หลักฐานทางทหารในกรณีท่ีผู�ยื่นคําขอเป<นข�าราชการชาย 
๔. หลักฐานแสดงวัน เดือน ป�เกิดของพ่ีน�องร�วมมารดา ในกรณีท่ีมีพ่ีน�องร�วมมารดา 
๕. หลักฐานอ่ืนของทางราชการท่ีระบุวัน เดือน ป�เกิด โดยชัดแจ�ง (ถ�ามี) 
หลักฐานข�างต�นให�ใช�ต�นฉบับ หากไม�สามารถส�งต�นฉบับได� ให�ใช�สําเนาซ่ึงผู�มีอํานาจ

หน�าท่ีรับรองความถูกต�องแทน (มิใช�เจ�าตัวผู�ขอแก�ไขวัน เดือน ป�เกิด เป<นผู�รับรอง)  

๔. คําถาม ส(วนราชการหรือหน(วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บรักษาหลักฐานต(าง ๆ ตามระเบียบมีท่ีใดบ�าง 

 คําตอบ       (๑)  หลักฐานสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด และสําเนาทะเบียนบ�าน หน�วยงานท่ีมี 
หน�าท่ีเก็บรักษาหลักฐาน คือ สํานักทะเบียนท�องถ่ิน หรืออําเภอหรือเขตท่ีผู�ขอแก�ไขเกิดหรือมีชื่อ
ในทะเบียนบ�านท่ีผู�ขอแก�ไขเคยอาศัย หรือสํานักทะเบียนราษฎร เช�น  

  ๑. นางสาว ก. เกิดท่ีบ�านเลขท่ี ๑ ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอ�างทอง
หนังสือรับรองต�องออกโดยนายทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลตําบลแสวงหา หรืออําเภอแสวงหา  



๑๑ 
 

  ๒. นาย ข เกิดท่ีโรงพยาบาลราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ หนังสือรับรองต�องออก
โดยนายทะเบียนสํานักงานเขตพญาไท 
 (๒)  หลักฐานการศึกษา หน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บรักษาหลักฐาน คือ สถานศึกษาทุกแห�ง
ท่ีผู�ขอแก�ไขเคยศึกษา เช�น นางสาว ก. เคยศึกษาสําเร็จระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๖จาก
โรงเรียนอนุบาลแสวงหา จังหวัดอ�างทอง หน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บรักษาหลักฐาน คือ โรงเรียน
อนุบาลแสวงหา เป<นต�น 

(๓) หลักฐานทางทหารในกรณีท่ีผู�ยื่นคําขอเป<นข�าราชการชาย หน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บ
รักษาหลักฐาน คือ สัสดีอําเภอ เช�น นาย ข เกิดท่ีอําเภอเมือง จังหวัดแพร� หน�วยงานท่ีมี
หน�าท่ีเก็บรักษาหลักฐาน คือสัสดีอําเภอเมือง จังหวัดแพร� เป<นต�น 
   (๔) หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ป�เกิด พ่ีน�องร�วมมารดา (ในกรณีท่ีมีพ่ีน�อง 
ร�วมมารดา) หากส�งหลักฐานสําเนาทะเบียนบ�าน หรือบัตรประจําตัวประชาชน หน�วยงานท่ีมี
หน�าท่ีเก็บรักษาหลักฐาน.คือสํานักทะเบียนท�องถ่ิน.หรือสํานักทะเบียนราษฎร เป<นต�น 
(พิจารณาตามหลักฐานท่ีจัดส�งมา)  

๕. คําถาม กรณีส(วนราชการได�รับคําขอแก�ไขวัน เดือน ป#เกิด จากข�าราชการผู�ประสงค�จะขอแก�ไข
จะต�องดําเนินการอย(างไร 

คําตอบ เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ จะต�องดําเนินการ ดังนี้ 

 (๑)  ตรวจสอบรายละเอียดของแบบคําขอการแก�ไขวัน เดือน ป�เกิด ว�ามีการลงรายการ
และหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ�วนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย 
การแก�ไข วันเดือน ป�เกิด ในทะเบียนประวัติข�าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ หากครบถ�วนถูกต�อง 
จึงรับคําขอแก�ไข หากไม�ครบถ�วนถูกต�อง แจ�งให�ผู�ขอแก�ไขดําเนินการให�ถูกต�อง จึงรับคําขอ
แก�ไข 

 (๒)  สอบถามข�อมูลวัน เดือน ป�เกิด ของข�าราชการผู�นั้นไปยังสํานักงาน ก.พ.  ว�า  
ใน ก.พ. ๗ ฉบับท่ีเก็บรักษาไว�ท่ีสํานักงาน ก.พ.มีข�อเท็จจริงเก่ียวกับวัน เดือน ป�เกิดเป<น
อย�างไร เนื่องจาก ก.พ. ๗ ท่ีส�วนราชการต�าง ๆ ส�งไปเก็บรักษาไว�ท่ีสํานักงาน ก.พ.  นั้น 
ข�าราชการผู�เป<นเจ�าของ ก.พ. ๗ เป<นผู�จัดทําข้ึนเอง ซ่ึงผ�านการตรวจสอบจากทางราชการ 
และหัวหน�าส�วนราชการได�ลงลายมือชื่อกํากับไว�ด�วย นับว�าเป<นเอกสารหลักฐานท่ีถูกต�อง 
ของทางราชการ จึงถือวัน เดือน ป�เกิดของข�าราชการพลเรือนท่ีลงไว�ใน ก.พ. ๗ ฉบับท่ีส�งไป
เก็บรักษาไว�ท่ีสํานักงาน ก.พ. เป<นวัน เดือน ป�เกิด ท่ีถูกต�อง ให�ถือเป<นหลักฐานสําหรับ 
การนับอายุของบุคคลในการรับราชการ และใช�เป<นหลักฐานในการควบคุมเกษียณอายุหาก
จะมีการแก�ไขต�องดําเนินการขอแก�ไขตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการแก�ไขวัน 
เดือน ป�เกิด พ.ศ. ๒๕๔๘   



๑๒ 
 

  (๓)  ตรวจสอบความน�าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานต�าง ๆ หากหลักฐานมีข�อเคลือบ
แคลงสงสัย อาจตรวจสอบเพ่ิมเติมไปยังส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง เช�นสํานักทะเบียนท�องถ่ิน 
หรือสํานักทะเบียนกลาง เป<นต�น 

 (๔)  พิจารณาคําขอแก�ไขวัน เดือน ป�เกิด  
   กรณีมีผลต(อการเกษียณอายุราชการให�ดําเนินการจัดทําความเห็นและจัดส�งคํา

ขอแก�ไขพร�อมข�อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีเก่ียวข�องไปยัง ก.พ. เพ่ือพิจารณา 
หากพิจารณาแล�วมีมติประการใดแล�วให�ดําเนินการไปตามมตินั้น  

       กรณีท่ีไม(มีผลต(อการเกษียณอายุราชการให�ดําเนินการจัดทําวาระการพิจารณา 
เพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง โดยจัดทําบันทึกเสนอรายละเอียดคําขอ ข�อมูลพร�อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หากพิจารณาแล�วมีมติประการใดแล�วให�ดําเนินการไปตามมตินั้น 

๖. คําถาม การแก�ไขวัน เดือน ป#เกิดอย(างไร ท่ีจะถือเป8นการแก�ไขเอกสารปกติของส(วนราชการ 

คําตอบ  กรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงชัดแจ�งเก่ียวกับวัน เดือน ป�เกิด ใน ก.พ. ๗ ฉบับท่ีเก็บรักษาไว� 
ส�วนราชการไม�ถูกต�อง ซ่ึงไม�ตรงกับข�อเท็จจริง และไม�ตรงกับ ก.พ. ๗ ท่ีเก็บรักษาไว�ท่ี
สํานักงาน ก.พ. อาจเป<นเพราะมีการกรอกรายละเอียดผิดพลาดไป ส�วนราชการดําเนินการ
แก�ไขเอกสารตามปกติในการปฏิบัติราชการ มิใช�เป<นการดําเนินการแก�ไขตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป�เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  

 ตัวอย(าง กรณี  นางสาว ก เกิดวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ หลักฐานระบุตัวตน
ประกอบการบรรจุเข�ารับราชการ เช�น สําเนาทะเบียนบ�าน หลักฐานการศึกษา เป<นต�น ระบุ
ว�านางสาว ก เกิดวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ได�มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเข�ารับราชการ
ในวัน ท่ี  ๑๑ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๒๘ แต� ได�ลงรายการวัน เ ดือน ป� เ กิดใน ก.พ.  ๗  
ของส�วนราชการว�าเกิด วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ระบุรายการวัน เดือน ป�เกิดใน ก.พ. ๗ 
ของสํานักงาน ก.พ.  วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ตรงกับหลักฐานระบุตัวตน กรณี
ดังกล�าวอาจเกิดความผิดพลาดได� เนื่องจากความคุ�นชินกับป� พ.ศ. ปJจจุบัน ทําให�ลงรายการ
วัน เดือน ป�เกิดใน ก.พ. ๗ ของส�วนราชการผิดไปจากข�อเท็จจริง เม่ือปรากฏแน�ชัดว�าลง
รายการผิด ส�วนราชการดําเนินการแก�ไขเอกสารตามปกติให�ตรงกับข�อเท็จจริง และตรงกับ 
ก.พ. ๗ ของสํานักงาน ก.พ.  

๗. คําถาม เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวงได�พิจารณาและมีมติการแก�ไขวัน เดือน ป#เกิดแล�ว ส(วนราชการ
จะต�องดําเนินการต(อ อย(างไร  

 คําตอบ กรณี อ.ก.พ. กระทรวงมีมติอนุมัติหรือไม�อนุมัติให�แก�ไขวัน เดือน ป�เกิด ให�ดําเนินการดังนี้ 

 (๑) ส�วนราชการดําเนินการลงรายการใน ก.พ. ๗ ให�เป<นไปตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง 
ให�ตรงกันทุกฉบับพร�อมระบุรายละเอียดการอนุมัติให�แก�ไขหรือการไม�อนุมัติให�แก�ไขไว�ด�วย  



๑๓ 
 

 (๒) แจ�งให�ผู�ขอแก�ไขทราบผลการพิจารณา หากมีมติไม�อนุมัติต�องแจ�งสิทธิในการ
อุทธรณKตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของราชการ ว�ายังมีสิทธิอุทธรณKเรื่องดังกล�าวต�อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปLดเผยข�อมูลข�าวสารภายในสามสิบวันนับแต�วันได�รับแจ�งคําสั่ง 
ไม�ยินยอมให�แก�ไขวัน เดือน ป�เกิด ท้ังนี้ ตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ แห�งพระราชบัญญัติข�อมูล
ข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หากคณะกรรมการวินิจฉัยการเปLดเผยข�อมูลข�าวสาร 
มีคําวินิจฉัยเป<นประการใดแล�ว ให�หัวหน�าส�วนราชการท่ีครอบครองทะเบียนประวัติ
ข�าราชการปฏิบัติให�เป<นไปตามนั้น  
 (๓) พร�อมท้ังลงรายการใน ก.พ. ๗ ท้ังกรณีท่ีอนุมัติให�แก�ไขและกรณีท่ีไม�อนุมัติให�แก�ไข 
 (๔) รายงาน ก.พ. ตามระเบียบ ก.พ. ว�าด�วยการรายงานเก่ียวกับการบรรจุ การแต�งต้ัง  
การเลื่อนข้ันเงินเดือน ทะเบียนประวัติของข�าราชการพลเรือน และการปฏิบัติการอ่ืน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือแก�ไขหรือลงรายการใน ก.พ. ๗ ท่ีเก็บรักษาไว� ณ สํานักงาน ก.พ. ท้ังกรณี 
ท่ีอนุมัติให�แก�ไขและกรณีท่ีไม�อนุมัติให�แก�ไข ภายใน ๑๕ วัน 

๘. คําถาม ผู�ท่ีเคยขอแก�ไขวัน เดือน ป#เกิดต(อเจ�าหน�าท่ีควบคุมเกษียณอายุมาแล�ว โดยในการพิจารณา  
ได�มีมติไม(อนุมัติให�แก�ไข จะขอแก�ไขได�อีกหรือไม( 

คําตอบ โดยหลักแล�วไม�สามารถแก�ไขได�อีก แต�ผู�ขอแก�ไขอาจดําเนินการตามข�อ ๑๒ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป�เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได� กล�าวคือ สามารถใช�สิทธิตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยยื่นเรื่องพร�อมหลักฐาน และมติท่ีเคยพิจารณา ไปยังคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปLดเผยข�อมูลข�าวสารเพ่ือพิจารณา  

๙. คําถาม ผู�ท่ีพ�นจากราชการไปแล�วจะย่ืนขอแก�ไขวัน เดือน ป#เกิดในทะเบียนประวัติได�หรือไม(  
หากย่ืนได�จะต�องย่ืนท่ีใด 

คําตอบ สามารถยื่นได� โดยยื่นคําขอแก�ไขพร�อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป�เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได�ท่ีส�วนราชการท่ีข�าราชการผู�นั้นพ�นจากราชการ และส�วนราชการนั้นต�อง
ดําเนินการจัดส�งคําขอแก�ไขวัน เดือน ป�เกิดพร�อมจัดทําความเห็นและจัดส�งคําขอแก�ไขไปยัง
สํานักงาน ก.พ. เพ่ือพิจารณา หากพิจารณาแล�วมีมติประการใดแล�วให�ดําเนินการไปตาม 
มตินั้น 

๑๐. คําถาม  ข�อควรระวัง การลง ก.พ. ๗ อย(างไรไม(ให�วัน เดือน ป#เกิด ผิดพลาด 

  (๑)  แจ�งให�ข�าราชการผู�บรรจุใหม�ทราบเก่ียวกับหลักเกณฑKตามระเบียบว�าด�วยการแก�ไข
วัน เดือน ป�เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๘  



๑๔ 
 

   (๒) ให�ข�าราชการผู�บรรจุเข�ารับราชการผู�เป<นเจ�าของ ก.พ. ๗ เป<นผู�ลงรายการใน  
ก.พ. ๗ เอง มิใช�เจ�าหน�าท่ีของส�วนราชการเป<นผู�ลงรายการให�   
   (๓) ตรวจสอบรายการวัน เดือน ป�เกิดใน ก.พ. ๗ ท่ีข�าราชการผู�บรรจุใหม�ลงรายการไว�
ให�ตรงกับหลักฐานแสดงตัวตนท่ีนํามาแสดงในการสมัครเข�ารับราชการ เช�นบัตรประชาชน 
สําเนาทะเบียนบ�าน และหลักฐานการศึกษา เป<นต�น หากไม�ตรงกันให�ดําเนินการแก�ไขให�
ถูกต�องต้ังแต�แรกบรรจุ  

   

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



ประมวลคําถามคําถามตอบ 
 

๑. คําถาม  :   ข�าราชการประสงค�จะขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิด ได�เม่ือใด 
คําตอบ   :   เม่ือใดก็ได�พบว�าวัน เดือน ป�เกิด ผิดจากข�อเท็จจริง แต�ต�องไม�เกินเดือนธันวาคม  
             ของป�งบประมาณท่ีได�รับแจ�งบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิจะได�รับบําเหน็จบํานาญ 
   เนื่องจากการเกษียณอายุ 

๒. คําถาม  :   ข�าราชการประสงค�จะขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิด หากพ�นวิสัยท่ีจะหาหลักฐาน 
     ต�นฉบับสูติบัตร และไม.อาจหาเอกสารตามระเบียบบางอย.างจะดําเนินการ 
    อย.างไร 

คําตอบ   :   ให�ข�าราชการจัดส�งหนังสือรับรองจากส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ี 
                    เก็บรักษาหลักฐานต�าง ๆ ตามระเบียบมาประกอบการพิจารณา 

๓. คําถาม  :   ข�าราชการผู�ประสงค�จะขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิด ต�องย่ืนอย.างไร  
 คําตอบ   :  ให�ยื่นคําขอแก�ไขตามแบบคําขอแก�ไขวัน เดือน ป�เกิด พร�อมหลักฐานต�นฉบับ 

 สู ติ บัตรหรือทะ เบ ียนคน เก ิด  หากไม �ส ามารถส �ง ต �นฉบ ับ ได �ให �ใ ช �สํ า เนา 
 ซ่ึงผู� มี อํานาจหน�าท่ีรับรองความถูกต�องแทน (มิใช� เจ�าตัวผู�ขอแก�ไขวัน เดือน  
ป�เกิด เป5นผู�รับรองเอง)  

๔. คําถาม  :   หลักฐานประกอบการพิจารณาแก�ไขวัน เดือน ป!เกิด กรณีพ�นวิสัยท่ีจะหา 
                       หลักฐานสูติบัตรมาประกอบการพิจารณา 

คําตอบ   :   กรณีพ�นวิสัยท่ีจะหาหลักฐานสูติบัตรมาหรือทะเบียนคนเกิดมาประกอบการ 
   พิจารณาได�ให�ส.งหนังสือรับรองจากส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ี 
   เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ซ่ึงแจ�งเหตุขัดข�องท่ีไม�อาจหาสูติบัตร 
   หรือทะเบียนคนเกิดได� พร�อมด�วยหลักฐานต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

๑. ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบ�าน 
๒. หลักฐานการศึกษาอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีแสดงวัน เดือน ป�เกิดจากสถานศึกษาทุกแห�งท่ี

ผู�นั้นเคยศึกษา 
๓. หลักฐานทางทหารในกรณีท่ีผู�ยื่นคําขอเป5นข�าราชการชาย 
๔. หลักฐานแสดงวัน เดือน ป�เกิดของพ่ีน�องร�วมมารดา ในกรณีท่ีมีพ่ีน�องร�วมมารดา 
๕. หลักฐานอ่ืนของทางราชการท่ีระบุวัน เดือน ป�เกิด โดยชัดแจ�ง (ถ�ามี) 
 หากไม�สามารถส�งต�นฉบับได�ให�ใช �สําเนาซ่ึงผู� มีอํานาจหน�าท่ีรับรอง 
ความถูกต�องแทน (มิใช�เจ�าตัวผู�ขอแก�ไขวัน เดือน ป�เกิด เป5นผู�รับรอง)  
 
 

๒ 
 

๕. คําถาม  :   ส.วนราชการหรือหน.วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บรักษาหลักฐานต.าง ๆ ตามระเบียบ     
         มีท่ีใดบ�าง 

คําตอบ   :   (๑) กรณีหลักฐานสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด และสําเนาทะเบียนบ�าน  



       หน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บรักษาหลักฐาน คือสํานักทะเบียนท�องถ่ิน หรือ 
   อําเภอหรือเขตท่ีผู�ขอแก�ไขเกิด หรือสํานักทะเบียนราษฎร เช�น  
                              ๑. นางสาว ก. เกิดท่ีบ�านเลขท่ี ๑ ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา  
   จังหวัดอ�างทอง หนังสือรับรองต�องออกโดย นายทะเบียนท�องถ่ินเทศบาล 
   ตําบลแสวงหา หรืออําเภอแสวงหา  
         ๒. นาย ข เกิดท่ีโรงพยาบาลราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพ หนังสือ 
   รับรองต�องออกโดย นายทะเบียนสํานักงานเขตพญาไทย เป5นต�น 
   (๒) หลักฐานการศึกษา  
        หน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บรักษาหลักฐาน คือสถานศึกษาทุกแห�งท่ีผู�ขอ 
   แก�ไขเคยศึกษา เช�น 

        นางสาว ก. เคยศึกษาสําเร็จชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๖ จากโรงเรียน 
  อนุบาลแสวงหา จังหวัดอ�างทอง หน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีเก็บรักษาหลักฐานคือ 
  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา    

๖. คําถาม  :   ผู�เคยขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิดต.อเจ�าหน�าท่ีควบคุมเกษียณอายุมาแล�วและ   
         มีมติไม.อนุมัติให�แก�ไข จะขอแก�ไขได�อีกหรือไม. 

คําตอบ   :   ไม�สามารถกระทําได� แต�ผู�ขอแก�ไขอาจดําเนินการตามระเบียบว�าด�วยการแก�ไข  
                  วัน เดือน ป�เกิด ตามข�อ ๑๒ กล�าวคือใช�สิทธิตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูล 
                   ข�าวสารของราชการ โดยยื่นเรื่องพร�อมหลักฐาน และมติท่ีเคยพิจารณา ไปยัง 
   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปCดเผยข�อมูลข�าวสารเพ่ือพิจารณา    

๗. คําถาม  :   กรณีผู�พ�นจากราชการไปแล�ว จะขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิดในทะเบียนประวัติ  
        จะย่ืนขอแก�ไขได�หรือไม. หากย่ืนได�ย่ืนท่ีใด 

คําตอบ   :   ยื่ น ได�  โดยยื่ น ท่ี หน� วยงาน ท่ี ครอบครองทะเ บี ยนประวั ติ ของผู� ขอแก� ไข  
                         โดยส�วนราชการนั้นดําเนินการตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของราชการ  

๘. คําถาม  :   การแก�ไขวัน เดือน ป!เกิดอย.างไร ท่ีถือเป?นการแก�ไขเอกสารปกติของส�วน 
    ราชการ 
 คําตอบ   :  กรณีวัน เดือน ป�เกิด ใน ก.พ. ๗ ฉบับท่ีเก็บรักษาไว�ท่ีสํานักงาน ก.พ. หากปรากฏ   
  ข�อเท็จจริงชัดแจ�งว�าทะเบียนประวัตินั้นไม�ถูกต�องเพราะได�มีการกรอก 

    รายละเอียดผิดพลาดไป และส�วนราชการประสงคFจะขอแก�ไขให�ถูกต�อง  
    ก็สามารถส�งเรื่องไปยังสํานักงาน ก.พ. ได� โดยส�วนราชการจะต�องมีหลักฐาน 
    เอกสารท่ีเก่ียวข�องยืนยันความถูกต�อง โดยถือเป5นการขอแก�ไขเอกสารตามปกติ 
    ในการปฏิบัติราชการระหว�างส�วนราชการท่ีจะพึงติดต�อทําความตกลงกันมิใช�  
    มิใช�เป5นการดําเนินการแก�ไขตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการ 
    ขอแก�ไขวัน เดือน เปCดในทะเบียนประวัติข�าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตัวอย�างเช�น 

     นางสาว ก. เกิดวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หลักฐานประกอบ  
    การบรรจุเข�ารับราชการเช�น สําเนาทะเบียนบ�าน หลักฐานการศึกษาเป5นต�น  
    ระบุว�านางสาว ก. เกิดวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ได�มารายงานตัวเพ่ือบรรจุ  

   และแต�งต้ังเข�ารับราชการในวันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ได�กรอกรายการ 



     วัน เดือน ป�เกิด ใน ก.พ. ๗ ระบุว�าเกิดวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ กรณีดังกล�าว 
   อาจผิดพลาดจากการคุ�นชินกับป� พ.ศ. ปJจจุบัน กรณีจึงอาจเป5นการขอแก�ไข 
   เอกสาร  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญภาคผนวก 
 

๑. แผนภูมิการแก�ไขวัน เดือน ป�เกิด (๑) 
๒. ตัวอย�างแบบตรวจสอบการแก�ไขวัน เดือน ป�เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ (๒) 
๓. ตัวอย�างวาระพิจารณานําเสนอ อ.ก.พ.  (๓) 
๔. ตัวอย�างรูปแบบหนังสือขอความอนุเคราะหFตรวจสอบความน�าเช่ือถือของเอกสาร 
               ๔.๑ ตัวอย�างหนังสือตรวจสอบหลักฐานสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด และ       
                     หลักฐานสําเนาทะเบียนบ�าน 
               ๔.๒ ตัวอย�างหนังสือตรวจสอบหลักฐานการศึกษา 

 
(๔.๑) 

 
(๔.๒) 

๕. ตัวอย�างหนังสือแจ�งมติส�วนราชการ (๕) 
๖. ตัวอย�างสูติบัตร (๖) 
๗. ตัวอย�างสําเนาทะเบียนบ�าน (๗) 
 



ข้ันตอนการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ

สวนราชการตรวจสอบ

คําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดและเอกสารประกอบการพิจารณา

ไมครบถวน
แจงผูขอแกไข

ใหดําเนินการใหครบถวน

พิจารณาความนาเช่ือถือ

ของเอกสารประกอบการพิจารณา

จัดทําบนัทึกการวิเคราะห

ประกอบการพิจารณา

และนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง

ไมนาเชื่อถือนาเช่ือถือ

จัดทําหนังสือตรวจสอบ

ไปยังหนวยงานผูมีอํานาจ

หนาที่เก็บรักษาหลกัฐาน

   ครบถวน  

อนุมัติ /ไมอนุมัติ

แจงสวนราชการ

   กรณทีี่ไมมีผลตอการเกษียณอายุราชการ    กรณทีี่มีผลตอการเกษียณอายุราชการ 

   สง สํานกังาน ก.พ. พิจารณา 

อนุมัติ /ไมอนุมัติ

แจงสวนราชการ

ผูขอแกไข

แกไข ก.พ. ๗ 

ของ ก.พ.

สํานักงาน ก.พ. พิจารณาความนาเช่ือถือ

ของเอกสารประกอบการพิจารณา

(๑)

รายงาน ก.พ. เพ่ือ

แกไข ก.พ. ๗ ก.พ.

สวนราชการแจงผูขอแกไข

นําเสนอ ก.พ.

แกไข ก.พ. ๗ 

ของสวนราชการ



 

แบบตรวจสอบการแก�ไขวัน เดือน ป�เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ 

ช่ือ.................................................ตําแหน ง....................................กรม............................................................. 

วัน เดือน ป�เกิดท่ีระบุไว�ใน ก.พ. ๗.......................................ขอแก�ไขเป'น....................................................... 

วันบรรจุ.................................................วันครบเกษียณ................................................................................... 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 

ระบุว าเกิด 
ตรงกับท่ี

ขอแก�ไข 

ไม ตรงกับ

ท่ีขอแก�ไข 

 

หมายเหตุ 

๑. สูติบัตร     

๒. ทะเบียนสํามะโนครัวหรือทะเบียนบ�าน     

     

     

๓. หลักฐานการศึกษา     

     

     

     

๔. หลักฐานทางทหาร     

๕. หลักฐานวัน เดือน ป(เกิดของพ่ีน�องร,วมมารดา     

     

     

๖.หลักฐานอ่ืน ๆ      

     

     

ข�อวิเคราะห- ........................................................................................................................................................ 

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

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

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

ข�อเสนอ       เห็นควรอนุมัติ 

                 เห็นควรไม อนุมัติ 

              (ลงชื่อ).............................................(ผู�ตรวจสอบ) 

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

           (ตําแหน,ง) หัวหน�าหน,วยงานการเจ�าหน�าท่ี/ 

                                                                             ผู�รับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ี 

                                                                        (วันท่ี)............/.............../............. 

ตัวอย าง 

(๒) 



-ตัวอย�าง- 
(กรณีส�งสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิดมาประกอบการพิจารณา) 

 

วาระพิจารณาเร่ืองท่ี .......... 
เร่ือง  กรม.................ขอแก%ไขวัน เดือน ป'เกิดในทะเบียนประวัติข%าราชการ (ก.พ.๗) 

ของ .............................  
--------------------------------- 

๑. ที่มา  
  สํานักงาน/สํานัก/กรม............................ ขอให� สํานักงานปลัดกระทรวง................พิจารณาแก�ไขวัน 
เดือน ป!เกิด ในทะเบียนประวัติข�าราชการ (ก.พ. ๗) ของนาย/นาง/นางสาว......................ตําแหน*ง..................  
กรม......................จากเกิดวันท่ี  ... เดือน........ พ.ศ. ๒๕... เป/นวันท่ี ... เดือน............. พ.ศ. ๒๕...... ไม*มีผลต*อ
การเกษียณอายุราชการ 
 

๒. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข%อง 
 ๒.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว*าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป!เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๘  
       ข�อ ๙  กําหนดว*า ข�าราชการผู�ใดประสงค:จะขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิดในทะเบียนประวัติ ให�ยื่น 
คําขอแก�ไขพร�อมหลักฐานต�นฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพ่ือประกอบการพิจารณาต*อผู�บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น โดยยื่นคําขอแก�ไขเม่ือใดก็ได� ท้ังนี้ต�องไม*ช�าไปกว*าท่ีกําหนดเวลาตามข�อ ๘  
(ระบุข�อท่ีตรงกับการพิจารณา) 
 ๒.๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ... ลงวันท่ี ...   เดือน ............ ๒๕๕๙  เรื่อง การแก�ไขวัน เดือน 
ป!เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ 
 

๓. หลักฐานประกอบการพิจารณาตามระเบียบ 
 

หลักฐานประกอบการ
พิจารณาตาม 

ระเบียบ 
 

หลักฐานท่ีส�งมาประกอบ 
การพิจารณา 

ไม�มี 
หรือ 

ไม�อาจ 
หาได% 

หลักฐานท่ีเจ%าหน%าท่ีตรวจสอบ
เพ่ิมเติม 

ไม�มี
หรือ 

ไม�อาจ 
หาได% 

ระบุว�า
เกิด 

ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

ไม�ตรงกับ
ท่ีขอแก%ไข 

ระบุว�า
เกิด 

ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

ไม�ตรงกับ
ท่ีขอแก%ไข 

สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด 
๑.๑ กรณีมีสูติบัตร 
สํานักทะเบียนท�องถ่ินท่ี .... 
ลงวันท่ี........ 
(เอกสารหมายเลข .............) 

     
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

(๓) 



๒ 

 

หลักฐานประกอบการ
พิจารณาตาม 

ระเบียบ 
 

หลักฐานท่ีส�งมาประกอบ 
การพิจารณา 

ไม�มี
หรือ 

ไม�อาจ 
หาได% 

หลักฐานท่ีเจ%าหน%าท่ีตรวจสอบ
เพ่ิมเติม 

ไม�มี
หรือ 

ไม�อาจ 
หาได% 

ระบุว�า
เกิด 

ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

ไม�ตรงกับ
ท่ีขอแก%ไข 

ระบุว�า
เกิด 

ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

ไม�ตรงกับ
ท่ีขอแก%ไข 

๑.๒ กรณีไม�มีสูติบัตร 
หนังสืออําเภอ..../สํานักทะเบียน 
ท�องถ่ิน........ท่ี ....ลงวันท่ี........ 
รับรองสถานท่ีเกิด และวัน  เดือน  
ป!เกิด แจ�งเหตุขัดข�องท่ีมิอาจ
หาหลักฐาน รับรองโดย.......... 
 (เอกสารหมายเลข .............) 

        

๒. ทะเบียนบ%าน 
๑) สําเนาทะเบียนบ�านเลขท่ี 
... หมู*ท่ี ...  ตําบล...  อําเภอ....
จังหวัด....  /หนังสือรับรอง         
(เอกสารหมายเลข...) 

      
 

  

๒) สําเนาทะเบียนบ�านเลขท่ี 
.. หมู*ท่ี  ..  ตําบล...  อําเภอ....
จังหวัด....  /หนังสือรับรอง         
(เอกสารหมายเลข...) 

     
 
 
 

   

๓) สําเนาทะเบียนบ�านเลขท่ี 
... หมู*ท่ี  ..  ตําบล...  อําเภอ....
จังหวัด....  /หนังสือรับรอง         
(เอกสารหมายเลข...) 

      
 

  

๓.หลักฐานการศึกษา 
๑) ประกาศนียบัตร/สําเนา/
ใบสุทธิ/สําเนา ระดับประถม 
ศึกษาโรงเรียน.....................       
(เอกสารหมายเลข...........) 

        

๒) ประกาศนียบัตร/สําเนา
โรงเรียน/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย               
(เอกสารหมายเลข ...........) 
(ทุกแห*งท่ีผู�ขอแก�ไขเคยศึกษา) 

        

 



๓ 

 

หลักฐานประกอบการ
พิจารณาตาม 

ระเบียบ 
 

หลักฐานท่ีส�งมาประกอบ 
การพิจารณา 

ไม�มี
หรือ 

ไม�อาจ 
หาได% 

หลักฐานท่ีเจ%าหน%าท่ีตรวจสอบ
เพ่ิมเติม 

ไม�มี  
หรือ 

ไม�อาจ 
หาได% 

ระบุว�า
เกิด 

ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

ไม�ตรงกับ
ท่ีขอแก%ไข 

ระบุว�า
เกิด 

ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

ไม�ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

๔.หลักฐานทางทหาร 
(เฉพาะข�าราชการชาย) 
-ใบสําคัญทหารกองหนุน 
(แบบ สด.๘)/ 
-ใบสําคัญทหารกองเกิน  
(แบบ สด.๙)/ 
-ทะเบียนทหารกอง
ประจําการ (แบบ สด.๓)  
-สมุดประจําตัวทหารกองหนุน 
(เอกสารหมายเลข.........) 

        

๕.  วัน  เดื อน  ป' เ กิ ดของ 
พ่ีน%องร�วมมารดา (ถ%ามี) 
๑. ........................................ 
(เอกสารหมายเลข..........) 
๒............................................ 
(เอกสารหมายเลข..........) 

ฯลฯ 

     
 
 
 

   

๖. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ�ามี)   
เช*น บัตรประจําตัวประชาชน 
(เอกสารหมายเลข..........) 

        

 

๔. การวิเคราะห:ของเจ%าหน%าที่  
        

ผู�ขอแก�ไขนาย/นาง/นางสาว.......................ได�ยื่นคําขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิด เม่ือวันท่ี .................  
ซ่ึง (ส*วนราชการ) ...................... ได�ส*งคําขอมายัง (ส*วนราชการ ......... เม่ือวันท่ี...... เดือน ................ พ.ศ. 
๒๕๕.. (วันท่ีรับคําขอ)  โดยยื่นคําขอแก�ไขพร�อมหลักฐานต�นฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดเพ่ือประกอบการ
พิจารณาต*อผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น และยื่นคําขอภายในกําหนดเวลาตามระเบียบ ประกอบกับไม*เคยยื่น
ขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิดมาก*อน จึงมีสิทธิ์ยื่นคําขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิด 

 
 

 
 



๔ 

 

      กรณีนี้ผู�ขอแก�ไข (นาย/นาง/นางสาว.......................).ได�ส*งต�นฉบับสูติบัตรมาประกอบการ
พิจารณา ระบุชื่อผู�เกิด ................ชื่อสกุล....................... เกิดวันท่ี........เดือน............ พ.ศ. .... (ผู�ขอแก�ไขได�ส*ง
ภาพถ*ายสูติบัตรซ่ึงรับรองสําเนาโดย (ชื่อนายทะเบียนผู�ลงนาม)............................มาประกอบการพิจารณา) 
เจ�าหน�าท่ีได�วิเคราะห:ความน*าเชื่อถือของสูติบัตร (กรณีมีความเคลือบแคลงสงสัยท่ีต�องตรวจสอบเพ่ิมเติมให�
ระบุข�อความ “และท่ีเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติม” ดังนี้ 
  ๔.๑ กรณีส�งสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดมาประกอบการพิจารณา 
        สูติบัตร ระบุชื่อผู�เกิด...................ชื่อสกุล................เกิดวันท่ี........เดือน...........พ.ศ. .... 
(เอกสารแนบ.....) ตรงกับท่ีขอแก�ไข ลักษณะและแบบของสูติบัตรตรงหรือใกล�เคียงกับรูปแบบแต*ละสมัย 
ในช*วงป!เกิดหรือใกล�เคียง สภาพสูติบัตรไม*มีรอยแก�ไข รอยขีด ฆ*า ขูดลบ หรือเพ่ิมเติมแต*อย*างใด อันทําให�เป/น
ท่ีสงสัยหรือขาดความน*าเชื่อถือ ลักษณะสีของหมึกสมํ่าเสมอเป/นสีเดียวกันท้ังฉบับ  ลงรายการไว�ชัดแจ�ง ระบุ
ชื่อสกุลของบิดา มารดา ตรงกับหลักฐานใน ก.พ. ๗  (กรณีมีความเคลือบแคลงสงสัยท่ีต�องตรวจสอบเพ่ิมเติม
ไปยังหน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง ให�ระบุ “รวมท้ังท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติมไปยัง......................” พิจารณาวิเคราะห:ไปตาม
หลักฐานท่ีได�รับจากการตรวจสอบเพ่ิมเติม วิเคราะห:ควบคู*กับหลักฐานสูติบัตรท่ีส*งมาประกอบการพิจารณา) 
ระบุว*า นาย/นาง/นางสาว.........................ชื่อสกุล...................... เกิดวันท่ี ............เดือน .................. พ.ศ.  .... 
ตรงกับท่ีขอแก�ไข ดังนั้น จึงน*าเชื่อได�ว*าเป/นสูติบัตรของนาย/นาง/นางสาว..................ชื่อสกุล..................... 
จริง และข�าราชการผู�นี้เกิดวันท่ี ............เดือน .................... พ.ศ.  .... จริง จึงเห็นควรอนุมัติให�แก�ไขวัน เดือน 
ป!เกิดของนาย/นาง/นางสาว.............................. จากเกิดวันท่ี.....เดือน ................พ.ศ.  .... ได� 

๔.๒ กรณีส�งหลักฐานอ่ืน ๆ ตามระเบียบมาประกอบการพิจารณา 
         (๑) สําเนาสูติบัตรท่ีส*งมาประกอบการพิจารณา รับรองสําเนาโดย.............................
จากสํานักทะเบียนท�องถ่ิน................. ระบุชื่อผู�เกิด...................ชื่อสกุล................เกิดวันท่ี........เดือน...........
พ.ศ. .... (เอกสารแนบ.....) ตรงกับท่ีขอแก�ไข ลักษณะและแบบของสูติบัตรตรงหรือใกล�เคียงกับรูปแบบ 
แต*ละสมัย ในช*วงป!เกิดหรือใกล�เคียง สภาพสูติบัตรไม*มีรอยแก�ไข รอยขีด ฆ*า ขูดลบ หรือเพ่ิมเติมแต*อย*างใด 
อันทําให�เป/นท่ีสงสัยหรือขาดความน*าเชื่อถือ (กรณีมีความเคลือบแคลงสงสัยท่ีต�องตรวจสอบเพ่ิมเติมไปยัง
หน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง ให�ระบุ “รวมท้ังท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติมไปยัง........................” พิจารณาวิเคราะห:ไปตาม
หลักฐานท่ีได�รับจากการตรวจสอบเพ่ิมเติม วิเคราะห:ควบคู*กับหลักฐานสูติบัตรท่ีส*งมาประกอบการพิจารณา) 
ระบุว*า นาย/นาง/นางสาว................................เกิดวันท่ี ... เดือน .................. พ.ศ.  .... ตรงกับท่ีขอแก�ไข 
รวมท้ังนายทะเบียนท�องถ่ินได�รับรองสําเนาสูติบัตรดังกล*าว  ดังนั้น จึงน*าเชื่อได�ว*านาย/นาง/นางสาว.................... 
เกิดวันท่ี ....เดือน ............พ.ศ.  .... จริง จึงเห็นควรอนุมัติให�แก�ไขวัน เดือน ป!เกิดของนาย/นาง/นางสาว.......
จากเกิดวันท่ี........เดือน ................พ.ศ.  .... ได� 
 (๒) สําเนาทะเบียนบ�าน.................................................................................................. 
 (๓) หลักฐานการศึกษา.................................................................................................. 
 (๔) หลักฐานทางทหาร (กรณีข�าราชการชาย) ............................................................. 
 (๕) หลักฐานพ่ีน�องร*วมมารดา...................................................................................... 
 (๖) หลักฐานอ่ืน ๆ ....................................................................................................... 

 



๕ 

 

๕. ประเด็นการพิจารณา 

  จึงเห็นควรอนุมัติ/ไม*อนุมัติให�แก�ไขวัน เดือน ป!เกิด ใน ก.พ. ๗ ของนาย/นาง/นางสาว..........
จากเกิดวันท่ี... เดือน.....................พ.ศ. ....  เป/นเกิดวันท่ี........ เดือน.................พ.ศ. ....  หรือไม* หรือจะ
เห็นสมควรประการใด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติท่ีประชุม............................................................................................................................. 

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

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



 
 

 
 
 

        
 
 
 

           เดือน............  ๒๕... 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห�ตรวจสอบวัน  เดือน  ป�เกิด ของ.......... 

เรียน ผู#อํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง/นายอําเภอ.......... จังหวัด /สาํนักทะเบียน
ท#องถ่ิน........อําเภอ..../จังหวัด..... 

 ด#วย (ส*วนราชการ).................... มีกรณีจะต#องพิจารณาเก่ียวกับวัน เดือน ป�เกิดในทะเบียน
ประวัติข#าราชการของ................... เลขประจําตัวประชาชน ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐  ข#าราชการพลเรือนสามัญ 
บิดาชื่อ.................. มารดาชื่อ ......................... ซ่ึงได#ยื่นคําขอแก#ไขวัน เดือน ป�เกิด จากเกิดวันท่ี ............. 
เดือน............... ๒๕... เป7นเกิดวันท่ี ......... เดือน................... ๒๕.... โดยประวัติของข#าราชการผู#นี้ระบุว*า เคยอาศัยอยู*
บ#านเลขท่ี ....... หมู* .........ตําบล....................... อําเภอ........................... จังหวัด.......................... 

 โดยท่ีการพิจารณาเรื่องดังกล*าว จําเป7นต#องมีความละเอียดรอบคอบเป7นอย*างมากเพ่ือความ
เป7นธรรมแก*ราชการและตัวข#าราชการเอง (ส*วนราชการ)..................จึงขอความอนุเคราะห�ได#โปรดตรวจสอบ
จากฐานข#อมูลทะเบียนราษฎร ดังนี้ 

๑ .  สํ าเนาทะเบี ยนบ# านท่ี ผู# นี้ เคยอาศัยอยู*  ฉบับป�  พ.ศ. .... และฉบับป�  พ.ศ. อ่ื น  ๆ 
ท่ีสํานักบริหารการทะเบียนเก็บรักษาไว# ระบุว*าผู#นี้เกิดวัน เดือน ป�ใด 

๒. มีการขอแก#ไขวัน เดือน ป�เกิดของข#าราชการผู#นี้ในทะเบียนบ#านหรือไม* หากเคย 
ก็ขอทราบว*าแก#ไขต้ังแต*เม่ือใด และใช#หลักฐานใดประกอบการขอแก#ไข  

๓. ก*อนท่ีข#าราชการผู#นี้จะย#ายมาอาศัยอยู*บ#านเลขท่ีดังกล*าว เคยอาศัยอยู*บ#านเลขท่ีใด 
มาก*อนบ#าง 

๔. จากหลักฐานข#อมูลทะเบียนราษฎร ขอทราบว*าข#าราชการผู#นี้มีพ่ีน#องร*วมมารดาหรือไม* 
หากมี ขอทราบวัน เดือน ป�เกิด ของบุคคลดังกล*าวเพ่ือประกอบการพิจารณาด#วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือขอได#โปรดอนุเคราะห�ตรวจสอบแล#วแจ#งผล พร#อมท้ังส*งภาพถ*ายเอกสารต*าง ๆ 
ตาม ๑ ถึง ๔  หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีจะเป7นประโยชน�ในการพิจารณาเรื่องนี้ให#แก*.............  เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาดําเนินการต*อไป หรือหากมีข#อขัดข#องประการใด ก็ขอได#โปรดแจ#งให#ทราบด#วย จะขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 
              (.......................................) 
            เลขาธิการ/ผู#อํานวยการ/ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผู#ปฏิบัติราชการแทน 
 

ส*วนราชการ 
โทร. ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐   
โทรสาร  ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐  

ท่ี  xx  ........../......    ส*วนราชการ……………………………….. 
     ถนน………..........จังหวัด………....... 

-ตัวอย�าง- (๔.๑) 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

         เดือน.................  ๒๕..... 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห�ตรวจสอบ วัน เดือน ป�เกิดในหลักฐานการศึกษาของ ......................... 

เรียน ผู)อํานวยการเขตการศึกษา....../ผู)อํานวยการโรงเรียน................. 

ด)วย (ส.วนราชการ)........................ มีกรณีจะต)องพิจารณาเก่ียวกับ วัน เดือน ป�เกิด 
ในทะเบียนประวัติข)าราชการของ................ข)าราชการพลเรือนสามัญ บิดาชื่อ............  มารดาชื่อ............    
โดยประวัติของข)าราชการผู)นี้ระบุว.าสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นป�ท่ี ........... จากโรงเรียน............  
เม่ือประมาณป�  พ.ศ. .......  

  โดยท่ีการพิจารณาเรื่องดังกล.าว จําเป8นต)องมีความละเอียดรอบคอบเป8นอย.างมาก     
เพ่ือความเป8นธรรมท้ังแก.ราชการและตัวข)าราชการเอง (ส.วนราชการ)..............จึงขอความอนุเคราะห�ได)โปรด
ตรวจสอบจากหลักฐานการศึกษาต.าง ๆ ท่ีเก็บรักษาไว) ณ โรงเรียน/...../วิทยาลัย.../มหาวิทยาลัย............... 
ว.า.................. เกิดวัน เดือน ป�ใด แล)วแจ)งผลการตรวจสอบพร)อมท้ังส.งภาพถ.ายหลักฐานการศึกษา
ดังกล.าว  ท่ีแสดงวัน เดือน ป�เกิด หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีจะเป8นประโยชน�ในการพิจารณาเรื่องนี้ให) 
(ส.วนราชการ)....................... เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการต.อไป หรือหากมีข)อขัดข)องประการใด  
ก็ขอได)โปรดแจ)งให)ทราบด)วย  จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 
               (..........................................)  
              เลขาธิการ/ผู)อํานวยการ/ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผู)ปฏิบัติราชการแทน 
 
 
 
 
 
ส.วนราชการ  
โทร.  ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐ 
โทรสาร  ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐ 
 

ท่ี  xx . .........  /........... ส.วนราชการ ……………………………….. 
ถนน………..........จังหวัด……….......
๑๐................................... 

-ตัวอย�าง- (๔.๒) 











 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการแกไขวัน  เดือน  ปเกิด  ในทะเบียนประวัติขาราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน  เดือน  ปเกิด  
ในทะเบียนประวัติขาราชการใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  เพื่อประโยชนในการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการแกไขวัน  เดือน  ปเกิด  
ในทะเบียนประวัติขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   ว าดวยการแกไขวัน   เ ดือน   ปเกิด   

ในทะเบียนประวัติขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  

ทบวง  กรม  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมายอื่น  หรือสวนราชการที่ไมมี
ฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา  ทั้งนี้  เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือ 
ในกํากับดูแลของฝายบริหาร 

สําหรับราชการสวนทองถิ่น  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หนวยงานอื่นซ่ึงมิไดสังกัด 
ฝายบริหาร  อาจนําระเบียบนี้ไปใชไดโดยอนุโลม 

ขอ ๕ เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการประเภทใด  มีความจําเปนตองกําหนด 
วิธีปฏิบัติในการแกไขวัน  เดือน  ปเกิด  นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหขอทําความตกลง
กับผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ในระเบียบนี้ 
“ทะเบียนประวัติ”  หมายความวา  หลักฐานแสดงประวัติการรับราชการของขาราชการ   

ฉบับที่เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุเก็บรักษาหรือกําหนดใหใชเปนหลักฐานสําหรับควบคุมเกษียณอายุ
ของขาราชการ 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการที่อยูในบังคับบัญชาของสวนราชการตามกฎหมาย 
วาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และ
กฎหมายอื่น  หรือสวนราชการที่ไมมีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา  
ทั้งนี้  เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา  ปลัดกระทรวง อธิบดี  และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเทียบเทาอธิบดี  ทั้งนี้  เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร 

“เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุ”  หมายความวา  เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ 
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  และตามกฎหมายอื่น 

ขอ ๗ ขาราชการผูใดไดรับการบรรจุแตงต้ังนับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  ใหหัวหนา
สวนราชการแจงใหขาราชการผูนั้นทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑตามระเบียบนี้  แตถาขาราชการผูใดไดรับ
การบรรจุแตงต้ังกอนระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  ใหหัวหนาสวนราชการแจงใหขาราชการผูนั้นทราบ 
ถึงสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกตองของวัน  เดือน  ปเกิดของตนที่ลงไวในทะเบียนประวัติตามระเบียบนี้ 

ขอ ๘ ขาราชการผูใดที่ไดรับแจงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญเนื่องจาก 
การเกษียณอายุในปงบประมาณใดเห็นวา  วัน  เดือน  ปเกิดของตนตามที่ไดรับแจงนั้น  ไมถูกตองและ
ประสงคจะขอแกไข  ใหขาราชการผูนั้นย่ืนคําขอแกไขวัน  เดือน  ปเกิดตามแบบทายระเบียบนี้ภายใน
เดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น 

ขอ ๙ ขาราชการผูใดประสงคจะขอแกไขวัน  เดือน  ปเกิดในทะเบียนประวัติ  ใหย่ืนคําขอ
แกไขพรอมหลักฐานตนฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด  เพื่อประกอบการพิจารณาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น  โดยย่ืนคําขอแกไขเมื่อใดก็ได  แตทั้งนี้ตองไมชาไปกวากําหนดเวลาตามขอ  ๘ 

ในกรณีที่ เปนการพนวิสัยที่จะหาหลักฐานตามวรรคหนึ่งได  ใหสงหนังสือรับรองจาก 
สวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด  ซ่ึงแจงเหตุขัดของที่ไมอาจ
หาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได  พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบาน 
(๒) หลักฐานการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวัน  เดือน  ปเกิดจากสถานศึกษาทุกแหง 

ที่ผูนั้นเคยศึกษา 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผูย่ืนคําขอเปนขาราชการชาย  ไดแก  ใบสําคัญทหารกองเกิน  
(แบบ  สด. ๙)  หรือใบสําคัญทหารกองหนุน  (แบบ  สด. ๘)  หรือทะเบียนทหารกองประจําการ  (แบบ  สด. ๓)  
หรือสมุดประจําตัวทหารกองหนุน 

(๔) หลักฐานทางราชการแสดงวัน  เดือน  ปเกิดของพี่นองรวมมารดา  ในกรณีที่มีพี่นองรวม
มารดา 

(๕) หลักฐานอื่นของทางราชการที่ระบุวัน  เดือน  ปเกิด  โดยชัดแจง  (ถามี) 
หลักฐานตามวรรคสองใหใชตนฉบับ  หากไมสามารถสงตนฉบับไดใหใชสําเนาซึ่งผูมีอํานาจ

หนาที่รับรองความถูกตองแทน 
ในกรณีที่ไมอาจสงหลักฐานตามวรรคสอง  (๒)  หรือ  (๓)  ได  ใหสงหนังสือรับรองจาก 

สวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษา  แจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาหลักฐานดังกลาวได 
ขอ ๑๐ เมื่อผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นไดรับคําขอแกไขตามขอ  ๙  แลว  ใหตรวจสอบคําขอ

แกไขและหลักฐานโดยเร็ว หากเห็นวาคําขอแกไขหรือหลักฐานไมถูกตองครบถวน  ใหแจงผูย่ืนคําขอแกไข
ใหจัดทําใหถูกตองครบถวน 

ใหหัวหนาสวนราชการเสนอคําขอแกไขพรอมหลักฐานตอเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุ 
ภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับคําขอแกไข  โดยใหทําความเห็นประกอบการพิจารณาไปดวย 

ขอ ๑๑ ใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุพิจารณาคําขอแกไขวัน  เดือน  ปเกิดโดยเร็ว  และ
สงผลการพิจารณาใหหัวหนาสวนราชการแจงใหขาราชการผูขอแกไขวัน  เดือน  ปเกิดทราบโดยพลัน 

คําวินิจฉัยของเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุใหถือเปนที่สุด 
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ขาราชการขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ซ่ึงเปนการใชสิทธิ

ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  ใหดําเนินการตามกฎหมายนั้น  และเมื่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีคําวินิจฉัยเปนประการใดแลว  ใหหัวหนาสวนราชการที่ครอบครอง
ทะเบียนประวัติปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ขาราชการผูใดพนจากราชการไปแลว  ขอแกไขวัน  เดือน  ปเกิด  ในทะเบียนประวัติ 
หากทะเบียนประวัติของผูนั้นอยูในความครอบครองของสวนราชการใด  ใหสวนราชการนั้นดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  โดยใหผูประสงคจะขอแกไขย่ืนคําขอแกไขพรอมเอกสาร
หลักฐานตามขอ  ๙  เพื่อประกอบการพจิารณา 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๔ บรรดาการดําเนินการใดที่ไดดําเนินการไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย
การแกไขวัน  เดือน  ปเกิด  ในทะเบียนประวัติขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๗  กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  
ใหถือวาเปนการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ขอ ๑๕ ใหประธาน  ก.พ.  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  โดยใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุเปนผูเสนอความเห็น 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



แบบคํ าขอแกไขวัน เดือน ปเกิด
………………………………..

(เขียนที่)......................................
วันที่........... เดือน.........................พ.ศ. ..............

เร่ือง.......................................................
(คํ าขึ้นตน)..............................................

ขาพเจา ...................................................................... ตามหลกัฐานในทะเบียนประวัติ
เกิดวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ....... สถานที่เกิด …………………..…………..(ระบุสถานที่เกิด)
เลขที ่……… หมูที ่……… ถนน ……………………….……………….. ต ําบล/แขวง ………………………………………….……..
อํ าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด......................…….........................
ประเทศ................................................(ใหระบุช่ือประเทศในกรณีผูย่ืนคํ าขอเกิดในตางประเทศ)
ปจจุบันดํ ารงตํ าแหนง/ด ํารงตํ าแหนงครั้งสุดทาย …....................................................................
สังกัด...................................................................(ใหระบุ กอง กรม หรือหนวยงานอื่นที่สังกัด)
มคีวามประสงคขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ใหเปนเกิดวันที่ ........ เดือน .................
พ.ศ. .......... โดยไดแนบหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย ตามรายการดังนี้

กรณีใชสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
สูติบัตร  ตนฉบับ  สํ าเนา
ทะเบียนคนเกิด  ตนฉบับ  สํ าเนา

กรณีไมมีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
1. หนงัสือรับรองแจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดไดจาก .............................
    .................................................................................................................................…
   (ระบช่ืุอสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ซึ่งเปนผูรับรอง)

2. ทะเบียนสํ ามะโนครัวหรือสํ าเนาทะเบียนบาน
ทะเบียนสํ ามะโนครัว  ตนฉบับ  สํ าเนา
สํ าเนาทะเบียนบาน  ตนฉบับ  สํ าเนา

3. หลักฐานการศึกษาที่แสดงวัน เดือน ปเกิด  จํ านวน.............แหง
(1) สถานศึกษาครั้งแรก (โรงเรียน)...........................................................................
      ช้ันที่ศึกษา.............................  ตนฉบับ     สํ าเนา     หนังสือรับรอง
(2) สถานศึกษาครั้งที่สอง (โรงเรียน).........................................................................
      ช้ันที่ศึกษา.............................  ตนฉบับ     สํ าเนา     หนังสือรับรอง

ฯลฯ
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4. หลักฐานทางทหาร
    ใบส ําคญัทหารกองเกนิ (แบบ สด.9)  ตนฉบบั  สํ าเนา     หนงัสือรับรอง
    ใบส ําคญัทหารกองหนนุ (แบบ สด.8)  ตนฉบบั  สํ าเนา     หนงัสือรับรอง
    ทะเบยีนทหารกองประจ ําการ (แบบ สด.3)  ตนฉบบั  สํ าเนา     หนงัสือรับรอง
    สมดุประจ ําตวัทหารกองหนนุ  ตนฉบบั  สํ าเนา     หนงัสือรับรอง

5. หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิด ของพี่นองรวมมารดา
    (1) .......................................................................…………  ตนฉบับ  สํ าเนา
    (2) ..............................……………............................….........  ตนฉบบั  สํ าเนา
    (3) ...........................…………..................................…........  ตนฉบบั  สํ าเนา

ฯลฯ

6. หลักฐานอื่นของทางราชการ
    (1) .......................................................................…………  ตนฉบับ  สํ าเนา
    (2) ..............................……………............................….........  ตนฉบบั  สํ าเนา
    (3) ...........................…………..................................…........  ตนฉบบั  สํ าเนา

ฯลฯ

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารทีแ่นบเปนหลกัฐานที่ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ

(ลงช่ือ) ............................................. ผูย่ืนคํ าขอ
               (.............................................)

หมายเหตุ  (1) ใหเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณครบถวน
   (2) ใหใสเครื่องหมาย √  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ




