สิ่งที่สงมาดวย

แนวทางการพิจารณาแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙)
------------------------๑. ความมุ$งหมาย
เพื่อใหการพิจารณาแกไขวัน เดือน ป-เกิด มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดมีความรู
ความเขาใจ สามารถปฏิ บั ติ ง านและตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานตาง ๆ ไดอยางครบถวนถู ก ตอง
รวมทั้งสามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกขาราชการในเรื่องเกี่ยวกับการขอแกไขวัน เดือน ป-เกิด ตามที่กําหนดไว
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน เดือน ป-เกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๘ (๑๒) บั ญ ญั ติ ใ ห ก.พ. มี อํ า นาจหนาที่ พิ จ ารณาจั ด ระบบทะเบี ย นประวั ติ
และแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ป-เกิด และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
มาตรา ๑๖ (๔) บั ญ ญั ติ ใ ห อ.ก.พ. กระทรวง มี อํ า นาจหนาที่ ป ฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเป@นไปตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
๒.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน เดือน ป-เกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๓ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปCดเผยขอมูลขาวสารมีอํานาจ
หนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณEคําสั่งมิใหเปCดเผยขอมูลขาวสาร หรือคําสั่งไมรับฟGงคําคัดคาน และคําสั่งไมแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
มาตรา ๓๗ วรรคสอง บัญญัติใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปCดเผยขอมูล
ขาวสารใหเป@นที่สุด
๒.๔ หนั งสื อสํ านั กงาน ก.พ. ที่ สร ๑๐๐๗/ว ๒๘ ลงวั นที่ ๑๕ กั นยายน ๒๕๑๘ เรื่ อง ก.พ. ๗
แบบใหมและแฟI มประวั ติ ขาราชการ ซึ่ งกํ า หนดใหใชแบบ ก.พ. ๗ ใหมสํ า หรับ ขาราชการพลเรื อนสามั ญ
แทนสมุดประวัติขาราชการเฉพาะผูซึ่งไดรับการบรรจุเขารับราชการตั้งแตวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๘ เป@นตนไป
โดย ก.พ. ๗ ของแตละคนทุกฉบับที่จัดทําขึ้น จะตองมีรายการทุกรายการตรงกัน ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ก.พ. ๗ ของขาราชการแตละฉบับ ใหถือวา ก.พ. ๗ ฉบับที่สงเก็บรักษาไว ณ สํานักงาน ก.พ. เป@น “ฉบับที่
ถูกตอง” นอกจากนี้ ก.พ. ๗ ดังกลาวยังไดกํ าหนดใหมีการลงรายการวั น เดือน ป-เกิด เพื่อใชเป@ นหลักฐาน
ในการควบคุมการเกษียณอายุราชการของขาราชการ
๒.๕ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การใชแบบ
ก.พ. ๗ ที่ปรั บปรุ งใหม ซึ่ งกํ าหนดใหใชแบบ ก.พ. ๗ ใหมสําหรั บขาราชการพลเรือนสามั ญ ซึ่งไดรับการบรรจุ
เขารับ ราชการตั้งแตวันที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ เป@น ตนไป นอกจากนี้ ก.พ. ๗ ดั งกลาวยังไดกํา หนดใหมี การ
ลงรายการวัน เดือน ป-เกิด เพื่อใชเป@นหลักฐานในการควบคุมการเกษียณอายุราชการของขาราชการ

๒
๓. ทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) กับวัน เดือน ปเกิด
ทะเบี ย นประวั ติ (ก.พ. ๗) มี ร ายการวั น เดื อ น ป- เ กิ ด ของขาราชการ เพื่ อ ใชเป@ น หลั กฐาน
ในการควบคุ มการเกษี ย ณอายุ ร าชการ เมื่ อสิ้ น ป- งบประมาณที่ มี อายุ ครบ ๖๐ ป- ดั งนั้ น วั น เดื อน ป- เ กิ ด
ของขาราชการจึงมีความสําคัญ กลาวคือ ขาราชการเมื่อเขาสูระบบราชการแลว จะตองเกษียณอายุราชการเมื่อ
อายุ ค รบ ๖๐ ป- ณ ป- ง บประมาณ หากมี ก ารลงรายการวั น เดื อ น ป- เ กิ ด ไมถู ก ตอง หรื อ มี ก ารพบ
หลั ก ฐานสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ วั น เดื อ น ป- เ กิ ด ในภายหลั ง ทํ า ใหวั น เดื อ น ป- เ กิ ด ที่ ล งไวเมื่ อ วั น แรกบรรจุ
เขารั บ ราชการไมถู ก ตอง จึ ง ตองมี ก ารขอแกไขวั น เดื อ น ป- เ กิ ด ใหถู ก ตองตามขอเท็ จ จริ ง และเพื่ อ ให
เป@ น ไปตามระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการแกไขวั น เดื อ น ป- เ กิ ด ในทะเบี ย นประวั ติ ข าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กําหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกลาว ดังนั้น การพิจารณาแกไขวัน เดือน ป-เกิด จึงตองพิจารณา
อยางรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบตอการเกษียณอายุราชการของขาราชการ
๔. การบังคับใชและอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน เดือน ป-เกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดเกี่ยวกับการบังคับใช และอํานาจหนาที่ในการดําเนินการแกไขวัน เดือน ป-เกิด ดังนี้
๔.๑ การบังคับใช กํา หนดใหใชบังคับ แกสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายอื่น หรือสวนราชการที่ไมมี
ฐานะเป@นกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเป@นอธิบดีหรือเทียบเทา ทั้งนี้ เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแล
ของฝRายบริหาร
๔.๒ อํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
๔.๒.๑ ผูขอแกไข มีหนาที่ดังนี้
(๑) ขาราชการผู ใดที่ ไ ดรั บ แจงบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ จ ะไดรั บ บํ า เหน็ จ
บํานาญเนื่องจากการเกษียณอายุในป-งบประมาณใดเห็นวา วัน เดือน ป-เกิดของตนที่ไดรับแจงนั้น ไมถูกตอง
และประสงคE จะแกไข ใหขาราชการผู นั้นยื่น คําขอแกไขวั น เดื อน ป- เกิดตามแบบทายระเบียบภายในเดือน
ธันวาคมของป-งบประมาณนั้น
(๒) ขาราชการผูใดประสงคEจะขอแกไขวัน เดือน ป-เกิดในทะเบียนประวัติ
(ก.พ.๗) ใหยื่ น คํ า ขอแกไขพรอมหลั กฐานตนฉบั บ สู ติบั ต รหรื อทะเบี ย นคนเกิ ด เพื่ อประกอบการพิ จ ารณา
ตอผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น โดยยื่ น คํ า ขอแกไขเมื่ อ ใดก็ ไ ด แตทั้ ง นี้ ต องไมชากวาเดื อ นธั น วาคม
ของป- ง บประมาณที่ ไ ดรั บ แจงบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ จ ะไดรั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญเนื่ อ งจากการเกษี ย ณอายุ
ในป-งบประมาณนั้น
๔.๒.๒ ส$วนราชการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ใหหัวหนาสวนราชการแจงใหขาราชการผู ไดรับการบรรจุและแตงตั้ ง
ทราบเกี่ ย วกั บ หลั กเกณฑEต ามระเบี ย บ และสิ ทธิ ที่จ ะตรวจสอบความถู กตองของวั น เดื อน ป- เ กิ ด ของตน
ที่ลงไวในทะเบียนประวัติ

๓
(๒) เมื่ อไดรั บคํ าขอแกไขวั น เดื อน ป- เกิ ด ใหผู บั งคั บบั ญชาตามลํ าดั บชั้ น
ตรวจสอบคําขอแกไขและหลักฐานโดยเร็ว หากเห็นวาคําขอแกไขหรือหลักฐานไมถูกตองครบถวน ใหแจงผูยื่น
คําขอแกไขใหจัดทําใหถูกตองครบถวน
(๓) ใหหั วหนาสวนราชการเสนอคํ าขอแกไขพรอมหลั กฐานตอเจาหนาที่
ควบคุ มเกษี ยณอายุ ราชการ (ก.พ.) หรื อผู ที่ เจาหนาที่ ควบคุ มเกษี ยณอายุ ราชการมอบหมาย (อ.ก.พ. กระทรวง)
ภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับคําขอแกไข โดยใหทําความเห็นประกอบการพิจารณาไปดวย
(๔) การดําเนินการ
๑) พิจารณาตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับคําขอแกไขวัน เดือน ป-เกิด
และเอกสารประกอบการพิจารณา
๒) จั ด ทํ า บั น ทึ ก พรอมความเห็ น นํ า เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
เพื่อพิจารณา กรณีที่ไม$มีผลต$อการเกษียณอายุราชการ
๓) จัดทําคําขอพรอมความเห็นสงให ก.พ. พิจารณา กรณีที่มีผล
ต$อการเกษียณอายุราชการ
๔.๒.๓ อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจหนาที่ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๒
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่ง ก.พ. ไดมีมติมอบหมายให อ.ก.พ. กระทรวงทําการแทน ก.พ. ในการพิจารณา
การขอแกไขวัน เดือน ป-เกิดกรณีที่ไมมีผลตอการเกษียณอายุราชการ
๔.๒.๔ ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณาคําขอแกไขวัน เดือน ป-เกิด กรณีที่มีผลตอการเกษียณอายุ
ราชการ
(๒) พิ จ ารณาคํ า ขอแกไขวั น เดื อ น ป- เ กิ ด และเอกสารประกอบ
การพิ จ ารณาโดยละเอี ย ด หากเห็ น วาขอมู ล ประกอบการพิ จ ารณาไมครบถวน อาจขอใหสวนราชการ
ขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูขอแกไข หรือตรวจสอบไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ เชน สํานักทะเบียนทองถิ่น หรือ
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เป@นตน
๕. หลักฐานประกอบการพิจารณาตามระเบียบ
ขาราชการผูใดประสงคEจะขอแกไขวัน เดือน ป-เกิดในทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) ใหยื่นคําขอแกไข
พรอมหลักฐานตนฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพื่อประกอบการพิจารณา
ในกรณี ที่เ ป@ นการพนวิสั ย ที่จ ะหาหลักฐานตนฉบับ สู ติบั ต รหรื อทะเบี ย นคนเกิ ด เพื่ อประกอบ
การพิจารณาได ใหสงหนังสือรับรองจากสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียน
คนเกิด ซึ่งแจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบาน
(๒) หลักฐานการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวัน เดือน ป-เกิดจากสถานศึกษาทุกแหงที่ผูนั้น
เคยศึกษา
(๓) หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผูยื่นคําขอเป@นขาราชการชาย ไดแก ใบสําคัญทหารกองเกิน
(แบบ สด.๙) หรือใบสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจําการ (แบบ สด.๓)
หรือสมุดประจําตัวทหารกองหนุน

๔
(๔) หลั ก ฐานทางราชการแสดงวั น เดื อ น ป- เ กิ ด ของพี่ น องรวมมารดา ในกรณี ที่ มี พี่ น อง
รวมมารดา
(๕) หลักฐานอื่นของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ป-เกิด โดยชัดแจง (ถามี)
หลักฐานดังกลาวขางตนใหใชตนฉบับ หากไมสามารถสงตนฉบับได ใหใชสําเนาซึ่งผูมีอํานาจ
หนาที่รับรองความถูกตองแทน
๖. ขั้นตอนการดําเนินการ
๖.๑ การพิจารณารับคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิด
ใหตรวจสอบรายละเอียดของคําขอแกไขวัน เดือน ป-เกิดวามีการลงรายการตามแบบคําขอ
และมีหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถวนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน เดือน ป-เกิด
ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม โดยรายละเอียดสําคัญที่ตองตรวจสอบมีดังนี้
(๑) การลงรายการชื่ อผู ขอแกไข ตองมีการระบุชื่ อ ชื่ อสกุ ล ตรงกั บ หลั กฐานที่ร ะบุไวใน
ทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลตองระบุชื่อหรือชื่อสกุลเดิมดวย
(๒) การลงรายการวั น เดื อน ปเกิ ด ตองมี การระบุ วั น เดื อน ป- เ กิ ด ตรงกั บ ที่ ร ะบุ ไวใน
หลั ก ฐาน ก.พ. ๗ ของสวนราชการ และของ ก.พ. หากเป@ น กรณี ที่ วั น เดื อ น ป- เ กิ ด ที่ ข อแกไขตรงกั บ
ก.พ. ๗ ของ ก.พ. แตไมตรงกั บ ก.พ. ๗ ของสวนราชการ ใหสวนราชการดํ า เนิ น การแกไขเอกสาร ก.พ. ๗
ของสวนราชการใหตรงกับ ก.พ. ๗ ของ ก.พ. หรือหากเป@นกรณีที่วัน เดือน ป-เกิดที่ขอแกไขไมตรงกับ ก.พ. ๗
ของ ก.พ. และของสวนราชการ แตเป@ น การขอแกไขใหตรงกั บ หลั ก ฐานที่ ส งมาประกอบการพิ จ ารณา
ใหดําเนินการพิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน เดือน ป-เกิด ในทะเบียนประวัติ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
(๓) การลงรายการสถานที่เกิด ตองมีการระบุสถานที่เกิดใหชัดเจน
(๔) การลงรายการวัน เดือน ปเกิดที่จะขอแกไข ตองมีการระบุวาขอแกไขเป@นวัน เดือน
ป-เกิดใด
(๕) การลงรายการแสดงการแนบหลั กฐานเพื่ อประกอบการพิ จ ารณา ตองมี การลง
ครบถวนทุกรายการ โดยรายการหลักฐานที่สําคัญมีดังนี้
(๕.๑) กรณี ใ ชสู ติ บั ต รหรื อ ทะเบี ย นคนเกิ ด เป9 น หลั กฐานประกอบการพิ จารณา
ตองระบุวาเป@นตนฉบับหรือสําเนา หากเป@นสําเนาจะตองมีการรับรองโดยผูมีอํานาจหนาที่ดวย
(๕.๒) กรณี ไม$ มี สู ติ บั ต รหรื อทะเบี ยนคนเกิ ดเป9 นหลั กฐานประกอบการพิ จารณา
ตองมีการระบุรายละเอียดหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) ใหระบุรายละเอียดหนั งสือรับรองแจงเหตุขัดของที่ไม$อาจหาสูติ บัตรหรื อ
ทะเบียนคนเกิดไดจากแหลงขอมูลใด ชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือรับรอง และสรุปสาเหตุที่ไมอาจหาไดไวดวย
พรอมทั้งตองมีหนังสือรับรองดังกลาวแนบมาประกอบการพิจารณาดวย
๒) ทะเบี ย นสํ า มะโนครั ว หรื อ สํ า เนาทะเบี ย นบาน ใหระบุ ว าเป@ น ตนฉบั บ
หรือสําเนา หากเป@นสําเนาจะตองมีการรับรองสําเนา พรอมทั้งตองมีหลักฐานแนบมาประกอบการพิจารณาดวย

๕
๓) หลักฐานการศึกษาที่แสดงวัน เดือน ปเกิด ใหระบุจํานวนสถานศึกษาทุกแหง
ที่ผูขอแกไขเคยศึกษา ซึ่งอาจตรวจสอบเพิ่มเติมจากหลักฐาน ก.พ. ๗ โดยลงรายการชื่อสถานศึกษา ชั้นที่เคยศึกษา
และป-ที่สําเร็จการศึกษา รวมทั้งตองระบุวาเป@นตนฉบับ หรือเป@นสําเนา หรือเป@นหนังสือรับรอง หากเป@นสําเนา
ตองมีการรับรองสําเนา พรอมทั้งตองมีหลักฐานแนบมาประกอบการพิจารณาดวย
๔) หลักฐานทางทหาร (กรณีผูขอแกไขเป9นชาย) ใหระบุวาเป@น ตนฉบับ หรือเป@น
สํ า เนา หรือ เป@น หนัง สือ รั บ รอง หากเป@ น สํ า เนาตองมี ก ารรั บ รองสํ า เนา พรอมทั้ งตองมี ห ลั กฐานแนบมา
ประกอบการพิจารณาดวย
๕) หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิดของพี่นองร$วมมารดา ในกรณี
ที่มีพี่นองรวมมารดา อาจตรวจสอบไดจากสําเนาทะเบียนบานฉบับกอนฉบับสมุดพก ใหระบุวาเป@นตนฉบับ
หรื อ เป@ น สํ า เนา หากเป@ น สํ า เนาตองมี ก ารรั บ รองสํ า เนา พรอมทั้ ง ตองมี ห ลั ก ฐานแนบมาประกอบ
การพิจารณาดวย
๖) หลักฐานอื่นของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปเกิด โดยชัดแจง (ถามี) ใหระบุ
วาเป@ น ตนฉบั บ หรื อ เป@ น สํ า เนา หากเป@ น สํ า เนาตองมี ก ารรั บ รองสํ า เนา พรอมทั้ ง ตองมี ห ลั ก ฐานแนบ
มาประกอบการพิจารณาดวย
(๖) การลงนามในคําขอแกไข หากมีการลงนามครบถวนแลว ใหรับคําขอแกไขไวพิจารณา
หากยังลงนามไมครบถวน ใหแจงผูขอแกไขดําเนินการใหครบถวนกอนรับคําขอแกไขไวพิจารณา
๖.๒ การพิจารณาความน$าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
๖.๒.๑ การพิจารณาความน$าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณา
การขอแกไข วัน เดือน ป-เกิด ตองพิจารณาหลักฐานที่ผูขอแกไขสงมาประกอบการ
พิจารณาตามระเบียบฯ หากเห็นวามีขอเคลือบแคลงสงสัยอาจตรวจสอบเพิ่มเติมไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
แตเนื่ องจากหลักฐานดังกลาวมาจากหลายแหลงที่ มา จึงตองมีแนวทางการพิจารณาหลั กฐานใหชั ดเจนและ
สอดคลองตรงกัน โดยตองพิจารณาวาเอกสารนั้นมีความนาเชื่อถือที่จะใชในการประกอบการตัดสินใจวาควรให
แกไขหรือไมแกไข เพื่อใหเกิดความชัดเจนถูกตองและเป@นธรรมแกราชการและตัวขาราชการ การที่จะพิจารณาวา
หลักฐานประกอบการพิจารณาที่สงมาประกอบการพิจารณานั้นมีความนาเชื่อถือไดหรือไมเพียงใดนั้น จึงตอง
พิจารณาจากองคEประกอบตาง ๆ เชน
(๑) แหลงที่ ม าของเอกสารวา เป@ น เอกสารที่ อ อกโดยหนวยงานราชการที่ มี
ความนาเชื่อถือหรือไม
(๒) หลักฐานที่เป@นตนฉบับจะมีความนาเชื่อถือมากกวาเอกสารที่เป@นสําเนา
(๓) หลักฐานที่มีความเกาแกที่สุดจะมีความนาเชื่อถือกวาหลักฐานที่จัดทําขึ้นในภายหลัง
(๔) ลักษณะและแบบของหลักฐาน ตองมีความสอดคลองกับชวงเวลา (วัน เดือน ปพ.ศ.) ที่ ห ลั ก ฐานนั้ น ไดจั ด ทํ า ขึ้ น เนื่ องจากเอกสารทางราชการจะมี การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบใหทั นยุ คสมั ย
ที่เปลี่ย นแปลงไป เชน สูติบัตร จะตองมีลักษณะและแบบของสูติบัตรตามแตละสมัยที่ไดมีการใชในชวงเวลา
นั้น ๆ รวมทั้งตองลงรายการทุกรายการไวโดยชัดแจง

๖
(๕) หลั กฐานที่ ไมมี ร องรอยการแกไข ขู ด ลบ ขี ด ฆา จะมี ความนาเชื่ อถื อกวา
เอกสารที่มีรองรอยการแกไข ขูด ลบ ขีด ฆา
ทั้งนี้ ตองพิจารณาในรายละเอียดเป@นรายกรณีตามขอเท็จจริงตามแตละกรณี
๖.๒.๒ การพิจารณารายละเอียดหลักฐานประกอบการพิจารณา
กรณี ที่ ผู ขอแกไข ไดจั ดสงเอกสารหลั กฐานมาครบถวนตามระเบี ยบฯ ใหพิ จ ารณา
ความนาเชื่อถือของเอกสารวาสอดคลองตรงกันหรือไม โดยมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
(๑) กรณีที่ส$งหลักฐานสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ใหพิจารณาดังนี้
พิจารณาลักษณะและแบบโดยรวมของสูติบัตรวามีความสอดคลองกับชวงเวลา
(วัน เดือน ป- พ.ศ.) ที่หลักฐานนั้นไดจัดทําขึ้นกับชวงเวลาการเกิดของผูขอแกไข มีการลงรายการครบถวน
ทุกรายการไวโดยชัดแจง ไมมีรอยขูด ลบ ขีด ฆา จนทําใหเป@นที่เคลือบแคลงสงสัย มีสีหมึก ตัวเลขหรือตัวอักษร
เหมือนกันทั้งฉบับ ระบุวัน เดือน ป-เกิด ชัดเจน ซึ่งอาจพิจารณาในรายละเอียดไดดังนี้
๑) ชื่อและชื่อสกุลที่ปรากฏในสูติบัตร ตองตรงกับชื่อและชื่อสกุลของผูขอแกไข
ที่ ปรากฏใน ก.พ.๗ หากไมตรงกั นหรื อไมปรากฏชื่ อผู ขอแกไขในสู ติ บั ตร จะตองมี หลั กฐานอื่ นมาประกอบ
การพิจารณาวาเป@ นบุ คคลคนเดียวกั น เชน ใบสําคัญการเปลี่ ยนชื่อ ชื่ อสกุล หนังสือรับ รองจากนายทะเบีย น
ราษฎร เป@นตน
๒) ชื่ อบิ ดาและมารดาในสู ติ บั ตรตองตรงกั บชื่ อที่ ปรากฏใน ก.พ.๗ หรื อหาก
ไมตรงกันจะตองมีหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณาวาเป@นบุคคลคนเดียวกัน เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่ อ
ชื่อสกุล หนังสือรับรองจากนายทะเบียนราษฎร เป@นตน
๓) ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบุวัน เดือน ป-เกิดตองชัดเจน ตองไมมีรอยขูด ลบ
ขีด ฆา จนทําใหเป@ นที่ เคลื อบแคลงสงสั ย หากมีความเคลื อบแคลงสงสั ย อาจตรวจสอบขอมูล ไปยั งสํา นั ก
ทะเบี ย นทองถิ่ น ซึ่ งเป@ นสวนราชการที่ มี หนาที่ เก็ บตนขั้ วสู ติ บั ตรหรื อทะเบี ยนคนเกิ ด เพื่ อใหชวยตรวจสอบ
เมื่อไดรับคํายืนยันวาถูกตองหรือไมถูกตองจากสวนราชการที่เป@นผูเก็บรักษาตนขั้วสูติบัตรแลวจึงดําเนินการ
วิเคราะหEหลักฐานจัดทําเป@นบันทึกเพื่อนําเสนอ อ.ก.พ.
(๒) กรณีที่ไม$มีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดมาประกอบการพิจารณา
ผูขอแกไขตองมีหนังสือรับรองจากสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บ
รั ก ษาสู ติ บั ต รหรื อ ทะเบี ย นคนเกิ ด แจงเหตุ ขั ด ของที่ ไ มอาจหาสู ติ บั ต รหรื อทะเบี ยนคนเกิ ดไดมาประกอบ
การพิจารณา และตองมีหลักฐานอื่นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน เดือน ป-เกิดในทะเบียน
ประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุกรายการ ทั้งนี้ หลักฐานตามระเบียบดังกลาว ตองใชหลักฐานที่เป@นตนฉบับ
หากไมสามารถสงตนฉบับไดใหใชสําเนาหลักฐานที่มีการรับรองความถูกตองโดยหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษา
ในกรณีที่ไมอาจสงหลักฐานตามที่กําหนดได ใหสงหนังสือรับรองจากสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บ
รักษาแจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาหลั กฐานดังกลาวไดมาประกอบการพิ จารณา โดยมีแนวทางการพิจารณา
ดังตอไปนี้
๑) หนั ง สื อ แจงเหตุ ขั ด ของที่ ไ มอาจหาสู ติ บั ต รหรื อทะเบี ย นคนเกิ ดไดจาก
สวนราชการหรือหนวยงานที่ มีหนาที่ เก็บ รักษา ในกรณีนี้ จะตองเป@นการรับรองโดยสํ านั กทะเบีย นทองถิ่ น
ที่ผูขอแกไขเกิด โดยอาจพิจารณาจากสําเนาทะเบียนบานประกอบ

๗
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๒.๑) การพิ จารณารู ปแบบโดยรวมของสํ าเนาทะเบียนบาน ตองมี ความ
สอดคลอง กับชวงเวลา (วัน เดือน ป- พ.ศ.) ที่หลักฐานนั้นไดจัดทําขึ้นกับชวงเวลาการเกิดของผูขอแกไขมีการลง
รายการครบถวนทุกรายการไวโดยชัดแจง ไมมีรอยขูด ลบ ขีด ฆา จนทําใหเป@นที่เคลือบแคลงสงสัย
สําเนาทะเบียนบานมีวิวัฒนาการของสําเนาทะเบียนบานเริ่มจัดทําขึ้น
เป@นฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการ
ปรับปรุงแกไขตามลําดับดังนี้ ทะเบียนบานฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๙ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๕ ทะเบียน
บานฉบับ พ.ศ. ๒๕๒๖ (ฉบับนี้มีการกําหนดเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก) ทะเบีย นบานฉบับ คอมพิว เตอรE
พ.ศ. ๒๕๓๑ และทะเบียนบานฉบับสมุดพก พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งเป@นฉบับที่ใชอยูในปGจจุบัน
๒.๒) การพิจารณาสําเนาทะเบียนบาน จะตองพิจารณาทุกฉบับใหสอดคลอง
ตรงกัน หากไมตรงกัน เกิดจุดตางที่ฉบับใด ชวงเวลาใด ใหพิจารณาจากรายการฉบับที่เกาสุดมาจนถึงฉบับ
ปGจจุบัน กรณีที่เป@นสําเนาทะเบียนบานฉบับกอนฉบับสมุดพกที่ใชอยูในปGจจุบัน จะมีการลงรายการทั้งบิดา มารดา
และพี่นองรวมมารดา โดยจะระบุวัน เดือน ป-เกิดของทุกคนไว ทําใหทราบวาผูนี้เกิดที่ใด ยายเขายายออกจาก
บานเลขที่ดังกลาวเมื่อใด มีบิดามารดา และพี่นองกี่คน ซึ่งจะสามารถสอบยันวาคําขอแกไขวัน เดือน ป-เกิดที่ไดกรอก
รายละเอียดไวถูกตองตรงกันหรือไม หากตรวจสอบสําเนาทะเบียนบานทุกฉบับแลวพบวาไมสอดคลองตรงกัน
ทุกฉบับอาจตรวจสอบเพิ่มเติมไปยังสํานักทะเบียนทองถิ่นที่ระบุตามทะเบียนบานแตละฉบับ ใหชวยพิจารณา
ตรวจสอบ พรอมทั้ งขอหลั กฐานเพิ่ มเติ มที่ เกี่ ยวของ กรณี นี้ อาจทํ าใหไดมาซึ่ งขอมู ลเพิ่ มเติ มสํ าหรั บใชในการ
ประกอบการพิจารณา
๓) หลักฐานการศึกษาอย$างใดอย$างหนึ่งที่แสดงวัน เดือน ปเกิดจากสถานศึกษา
ในประเทศที่ผูยื่นคําขอเคยศึกษา เชน ใบสุทธิ แบบกรอกคะแนนการวัดผลทางการศึกษา ประกาศนียบัตร เป@นตน
หลักฐานดังกลาวใหใชตนฉบับ ในกรณีที่ไมมีหรือไมอาจสงหลักฐานได ใหสงหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
นั้น ๆ ที่มีหนาที่เก็บรักษา แจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาหลักฐานดังกลาวไดมาประกอบการพิจารณา
๓.๑) การพิจารณาหลักฐานการศึกษา ทําใหสามารถทราบไดวาผูขอแกไข
เคยศึ กษาที่ ใดบางโดยพิ จ ารณาจากคํ า ขอแกไขหรื อ จากหลั ก ฐาน ก.พ. ๗ ซึ่ ง จะมี ก ารลงรายการประวั ติ
การศึกษาไว หากผูขอแกไขสงมาไมครบ อาจขอเพิ่มเติมหรือตรวจสอบเพิ่มเติมไปยังสถานศึกษาแตละแหง
ที่ผูขอแกไขไดเคยศึกษา
๓.๒) การพิจารณาวิเคราะหEหลักฐาน หากหลักฐานการศึกษาดังกลาวระบุ
วันเดือน ป-เกิ ดตรงกั บที่ขอแกไขทุ กฉบับ ก็อาจพิจารณาอนุมัติใหแกไขได แตหากไมสอดคลองตรงกัน ก็อาจ
พิจารณาไมอนุมัติใหแกไข
๔) หลักฐานทางทหาร ในกรณีที่ผูยื่นคําขอแกไขเป@นขาราชการชาย ซึ่งจะตอง
มีการสงหลักฐานทางทหารมาประกอบการพิจารณา อาจพิจารณาจากหลักฐานใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. ๙)
หรือใบสํ าคัญทหารกองหนุ น (แบบ สด. ๘) หรือทะเบี ยนทหารกองประจําการ (แบบ สด. ๓) หรือสมุดประจําตั ว
ทหารกองหนุน โดยจะตองพิจารณาวาวัน เดือน ป-เกิดตรงกับที่ขอแกไขหรือไม

๘
๕) หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิดของพี่นองร$วมมารดา (ถามี)
ในการพิจารณาอาจพิจารณาจากแบบคําขอแกไขที่ผูขอแกไขกรอกรายละเอียดไว หรือพิจารณาจากสําเนา
ทะเบียนบานฉบับกอนฉบับสมุดพก พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งจะมีรายชื่อของทุกคนที่อาศัยอยูในบานเลขที่นั้น หากไมมี
อาจแจงใหผูขอแกไขทําหนังสือยืนยันเพื่อประกอบการพิจารณา
๖) หลักฐานอื่นของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ป-เกิด โดยชัดแจง (ถามี)
ทั้งนี้ หลักฐานทุกฉบับตองระบุวัน เดือน ป-เกิดตรงกัน และตรงกับที่ขอแกไข โดยไมมีการขูด ลบ
ขีด ฆา จนทําใหเป@นที่เคลือบแคลงสงสัย เชน รอยลบ ขูด ขีด ฆา หรือมีสีหมึกที่แตกตางกัน เป@นตน รูปแบบของ
หลักฐานตองเป@นแบบที่ตรงหรือใกลเคี ยงกับลักษณะและแบบที่จัดทํ าในชวงป- เกิดของผูขอแกไข และตอง
ตรงกั น ทุ ก ฉบั บ ตั ว เลขหรื อ ตั ว อั ก ษรตองเหมื อ นกั น ทั้ ง ฉบั บ ระบุ วั น เดื อ น ป- เ กิ ด ที่ ชั ด เจน หากไมตรง
ตองวิเคราะหEความนาเชื่อถือของเอกสารวาเอกสารชิ้นใดบางที่มีความนาเชื่อถือ
๖.๓ การวิเคราะห=และการจัดทําวาระการพิจารณา
๖.๓.๑. กรณีที่มีผลต$อการเกษียณอายุราชการ
ใหดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ความเห็ น และจั ด สงคํ า ขอแกไขพรอมขอมู ล และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวของไปยังสํานักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณา หาก ก.พ. พิจารณามีมติประการใดแลว
ใหดําเนินการไปตามมติ ก.พ.
๖.๓.๒. กรณีที่ไม$มีผลต$อการเกษียณอายุราชการ
ใหดําเนินการจัดทําวาระการพิจารณาเพื่อนําเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง โดยจัดทํา
บันทึกเสนอรายละเอียดคําขอขอมูลพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวของ ขอกฎหมาย และการวิเคราะหE
รายละเอี ยดที่ แสดงใหเห็ นถึ งความนาเชื่ อถื อ ความถู กตอง หรื อความขั ด แยงของขอมู ล ของหลั ก ฐานตาง ๆ
ทุ ก ฉบั บ ที่ ใ ชประกอบการพิ จ ารณา มี การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของเรื่ อ งใหชั ด เจนและมี เ หตุ ผ ลประกอบ
ประเด็ น ที่ ขออนุ มัติ มีความกระชั บ และเขาใจไดงาย สรุ ป เรื่ องใหกระชั บ ตรงตามประเด็ น รอยเรี ย งไปตาม
หลักเกณฑEที่กําหนด พรอมทั้งขอเสนอในการพิจารณา หากเสนอวาเห็นควรอนุมัติหรือไมอนุมัติ ตองใหเหตุผล
ประกอบที่ชัดเจน ดวยเหตุผลใดและพิจารณาจากหลักฐานใด โดยชี้ใหเห็นถึงความสอดคลองหรือความขัดแยงกัน
ของหลักฐานตาง ๆ ที่ผูขอแกไขสงมาประกอบการพิจารณา รวมทั้งหลักฐานที่เจาหนาที่ไดจากการตรวจสอบ
เพิ่มเติม นอกจากนี้ ตองมีการชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับน้ําหนักความนาเชื่อถือของหลักฐานตาง ๆ เชน หลักฐานสําเนา
ทะเบียนบานฉบับที่เกาสุดยอมมีน้ําหนักความนาเชื่อถือกวาฉบับตอมา แหลงที่มาของเอกสารก็ถือวามีสวนสําคัญ
ที่ ช วยในการวิ เคราะหE ความนาเชื่ อถื อของหลั กฐาน การวิ เคราะหE ข อมู ลวั น เดื อน ป- เกิ ดของผู ที่ เป@ นพี่ น อง
รวมมารดาเดี ยวกัน หากอายุใกลเคียงกัน ตองพิ จารณาความเป@นไปไดของระยะเวลาการตั้งครรภEของมารดา
เป@นตน ทั้งนี้ เพื่อเป@ นขอมูล ประกอบการพิ จารณาของ อ.ก.พ. พรอมทั้งตองมีการอางอิงเอกสารประกอบ
การพิจารณาดวย
ตัวอยางเชน นาย ก ขอแกไขวัน เดือน ป-เกิด จากเกิดวันที่ ๑ กุมภาพันธE ๒๕๐๕
เป@ นเกิ ดวั นที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๐๖ แตเมื่ อพิ จารณาวั น เดื อน ป- เกิ ดของนาย ข ที่ เป@ นนองชาย ซึ่ งระบุ ว าเกิ ดวั นที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ จึงเป@นไปไมไดเลยที่นาย ก จะเกิดป-เดียวกับนองชาย เป@นตน กรณีจึงไมอาจพิจารณา
อนุมัติใหแกไขวัน เดือน ป-เกิดได

๙
๖.๔ การดําเนินการเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแลว
เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติหรือไมอนุมัติใหแกไขวัน เดือน ป-เกิดแลว
ใหดําเนินการ ดังนี้
๑. ใหดํา เนิ น การลงรายการใน ก.พ. ๗ ใหเป9 น ไปตามมติ อ.ก.พ. ใหตรงกัน ทุ ก ฉบั บ
พรอมระบุ ร ายละเอี ย ดการอนุ มัติ ใหแกไขหรื อการไมอนุ มัติใ หแกไขไวดวย เชน การประชุ ม ครั้ ง ที่ . ..../...
วันที่..เดือน.............. พ.ศ. .... วาระการประชุมที่ ..... และมติที่ประชุม........... เป@นตน
(๑) หากมีมติอนุมัติใหแกไข ใหทําการแกไขรายการวัน เดือน ป-เกิดใหตรงกับที่ขอแกไข
(๒) หากมีมติไมอนุมัติใหแกไข ใหทําการลงรายการใน ก.พ. ๗ วาขาราชการผูนี้ไดเคย
ขอแกไข วัน เดือน ป-เกิดแลว แต อ.ก.พ. มีมติไมอนุมัติใหแกไข
๒. แจงใหผู ขอแกไขทราบ รวมทั้ ง แจงสิ ทธิ ในการอุ ท ธรณE ต ามกฎหมายวาดวยขอมู ล
ขาวสารของราชการ หากคณะกรรมการวินิจฉัยการเปCดเผยขอมูลขาวสารมีคําวินิจฉัยเป@นประการใดแลว ใหหัวหนา
สวนราชการที่ ครอบครองทะเบี ยนประวัติ ปฏิบั ติใหเป@นไปตามนั้น พรอมทั้ งลงรายการใน ก.พ. ๗ ทั้งกรณี
ที่อนุมัติใหแกไขและกรณีที่ไมอนุมัติใหแกไข
๓. รายงาน ก.พ. เพื ่อแกไขหรือลงรายการใน ก.พ. ๗ ที่ เก็ บรั กษาไว ณ สํ า นักงาน ก.พ.
ทั้งกรณีที่อนุมัติใหแกไขและกรณีที่ไมอนุมัติใหแกไข ภายใน ๑๕ วัน
…………………………………

ประมวลคําถามคําตอบ
๑.

คําถาม ขาราชการที่ประสงคจะขอแกไขวัน เดือน ป#เกิด จะดําเนินการไดเมื่อใด
คําตอบ เมื่ อ ใดก็ ไ ดที่ พ บวาวั น เดื อ น ปเกิ ด ไมถู ก ตอง แตทั้ ง นี้ ต องไมเกิ น เดื อ นธั น วาคม
ของปงบประมาณที่ ไ ดรั บ แจงบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ จ ะไดรั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญเนื่ อ งจาก
การเกษียณอายุ

๒.

คําถาม ขาราชการที่ประสงคจะขอแกไขวัน เดือน ป#เกิด ตองดําเนินการอย(างไร
คําตอบ ใหยื่ น คํ า ขอแกไขตามแบบคํ า ขอแกไขวั น เดื อ น ปเกิ ด (ที่ แ นบทายระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘)
พรอมหลักฐานตนฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด หากไมสามารถสงตนฉบับได ใหใชสําเนา
ซึ่งผูมีอํานาจหนาที่รับรองความถูกตองแทน (มิใชเจาตัวผูขอแกไขวัน เดือน ปเกิด เป<นผู
รับรองเอง)

๓.

คําถาม กรณีที่ขาราชการประสงคจะขอแกไขวั น เดือน ป#เกิด ไม(สามารถหาหลักฐานตนฉบั บ
สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดมาประกอบการพิจารณาแกไขวัน เดือน ป#เกิด ได จะตอง
ดําเนินการอย(างไร
คําตอบ ใหขาราชการผูนั้นสงหนังสือรับรองจากสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาสูติ
บั ต รหรื อ ทะเบี ย นคนเกิ ด ซึ่ ง แจงเหตุ ขั ด ของที่ ไ มอาจหาสู ติ บั ต รหรื อ ทะเบี ย นคนเกิ ด ได
พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑. ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบาน
๒. หลักฐานการศึกษาที่แสดงวัน เดือน ปเกิดจากสถานศึกษาทุกแหงที่ผูนั้นเคยศึกษา
๓. หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผูยื่นคําขอเป<นขาราชการชาย
๔. หลักฐานแสดงวัน เดือน ปเกิดของพี่นองรวมมารดา ในกรณีที่มีพี่นองรวมมารดา
๕. หลักฐานอื่นของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปเกิด โดยชัดแจง (ถามี)
หลักฐานขางตนใหใชตนฉบับ หากไมสามารถสงตนฉบับได ใหใชสําเนาซึ่งผูมีอํานาจ
หนาที่รับรองความถูกตองแทน (มิใชเจาตัวผูขอแกไขวัน เดือน ปเกิด เป<นผูรับรอง)

๔.

คําถาม ส(วนราชการหรือหน(วยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาหลักฐานต(าง ๆ ตามระเบียบมีที่ใดบาง
คําตอบ

(๑) หลั ก ฐานสู ติ บั ต รหรื อ ทะเบี ย นคนเกิ ด และสํ า เนาทะเบี ย นบาน หนวยงานที่ มี
หนาที่เก็บรักษาหลักฐาน คือ สํานักทะเบียนทองถิ่น หรืออําเภอหรือเขตที่ผูขอแกไขเกิดหรือมีชื่อ
ในทะเบียนบานที่ผูขอแกไขเคยอาศัย หรือสํานักทะเบียนราษฎร เชน
๑. นางสาว ก. เกิดที่บานเลขที่ ๑ ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
หนังสือรับรองตองออกโดยนายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลแสวงหา หรืออําเภอแสวงหา

๑๑
๒. นาย ข เกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ หนังสือรับรองตองออก
โดยนายทะเบียนสํานักงานเขตพญาไท
(๒) หลักฐานการศึกษา หนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาหลักฐาน คือ สถานศึกษาทุกแหง
ที่ผูขอแกไขเคยศึกษา เชน นางสาว ก. เคยศึกษาสําเร็จ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖จาก
โรงเรียนอนุบาลแสวงหา จังหวัดอางทอง หนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาหลักฐาน คือ โรงเรียน
อนุบาลแสวงหา เป<นตน
(๓) หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผูยื่นคําขอเป<นขาราชการชาย หนวยงานที่มีหนาที่เก็บ
รักษาหลักฐาน คือ สัสดีอําเภอ เชน นาย ข เกิดที่อําเภอเมือง จังหวัดแพร หนวยงานที่มี
หนาที่เก็บรักษาหลักฐาน คือสัสดีอําเภอเมือง จังหวัดแพร เป<นตน
(๔) หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิด พี่นองรวมมารดา (ในกรณีที่มีพี่นอง
รวมมารดา) หากสงหลักฐานสําเนาทะเบียนบาน หรือบัตรประจําตัวประชาชน หนวยงานที่มี
หนาที่ เ ก็ บ รั กษาหลั ก ฐาน.คื อสํ า นั ก ทะเบี ย นทองถิ่ น .หรื อสํ า นั กทะเบี ย นราษฎร เป< น ตน
(พิจารณาตามหลักฐานที่จัดสงมา)
๕.

คําถาม กรณีส(วนราชการไดรับคําขอแกไขวัน เดือน ป#เกิด จากขาราชการผูประสงคจะขอแกไข
จะตองดําเนินการอย(างไร
คําตอบ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดของแบบคําขอการแกไขวัน เดือน ปเกิด วามีการลงรายการ
และหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาครบถวนตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวย
การแกไข วันเดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ หากครบถวนถูกตอง
จึงรับคําขอแกไข หากไมครบถวนถูกตอง แจงใหผูขอแกไขดําเนินการใหถูกตอง จึงรับคําขอ
แกไข
(๒) สอบถามขอมู ล วั น เดื อ น ปเกิ ด ของขาราชการผู นั้ น ไปยั ง สํ า นั ก งาน ก.พ. วา
ใน ก.พ. ๗ ฉบับที่เก็บรักษาไวที่สํานักงาน ก.พ.มีขอเท็จจริ งเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิดเป< น
อยางไร เนื่ องจาก ก.พ. ๗ ที่ สวนราชการตาง ๆ สงไปเก็ บ รั กษาไวที่สํ า นั กงาน ก.พ. นั้ น
ขาราชการผูเป<นเจาของ ก.พ. ๗ เป<นผูจัดทําขึ้นเอง ซึ่งผานการตรวจสอบจากทางราชการ
และหัวหนาสวนราชการไดลงลายมือชื่อกํากับไวดวย นับวาเป<นเอกสารหลักฐานที่ถูกตอง
ของทางราชการ จึงถือวัน เดือน ปเกิดของขาราชการพลเรือนที่ลงไวใน ก.พ. ๗ ฉบับที่สงไป
เก็ บ รั กษาไวที่ สํา นั กงาน ก.พ. เป< น วัน เดื อน ปเกิด ที่ ถูกตอง ใหถื อเป< นหลั กฐานสํ า หรั บ
การนับอายุของบุคคลในการรับราชการ และใชเป<นหลักฐานในการควบคุมเกษียณอายุหาก
จะมีการแกไขตองดําเนินการขอแกไขตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน
เดือน ปเกิด พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๒
(๓) ตรวจสอบความนาเชื่อถือของเอกสารหลักฐานตาง ๆ หากหลักฐานมีขอเคลือบ
แคลงสงสัย อาจตรวจสอบเพิ่มเติมไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ เชนสํานักทะเบียนทองถิ่น
หรือสํานักทะเบียนกลาง เป<นตน
(๔) พิจารณาคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิด
กรณีมีผลต(อการเกษียณอายุราชการใหดําเนินการจัดทําความเห็นและจัดสงคํา
ขอแกไขพรอมขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวของไปยัง ก.พ. เพื่อพิจารณา
หากพิจารณาแลวมีมติประการใดแลวใหดําเนินการไปตามมตินั้น
กรณีที่ไม(มีผลต(อการเกษียณอายุราชการใหดําเนินการจัดทําวาระการพิจารณา
เพื่อนําเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง โดยจัดทําบันทึกเสนอรายละเอียดคําขอ ขอมูลพรอมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หากพิจารณาแลวมีมติประการใดแลวใหดําเนินการไปตามมตินั้น
๖.

คําถาม การแกไขวัน เดือน ป#เกิดอย(างไร ที่จะถือเป8นการแกไขเอกสารปกติของส(วนราชการ
คําตอบ

กรณี ที่ปรากฏขอเท็จ จริงชัดแจงเกี่ยวกับวัน เดื อน ปเกิ ด ใน ก.พ. ๗ ฉบั บที่ เก็บรักษาไว
สวนราชการไมถู ก ตอง ซึ่ งไมตรงกั บ ขอเท็ จ จริ ง และไมตรงกั บ ก.พ. ๗ ที่ เ ก็ บ รั กษาไวที่
สํานักงาน ก.พ. อาจเป<นเพราะมีการกรอกรายละเอียดผิดพลาดไป สวนราชการดําเนินการ
แกไขเอกสารตามปกติ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการ มิ ใชเป< น การดํ า เนิ น การแกไขตามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ตัวอย(าง กรณี นางสาว ก เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ หลักฐานระบุตัวตน
ประกอบการบรรจุเขารับราชการ เชน สําเนาทะเบียนบาน หลักฐานการศึกษา เป<นตน ระบุ
วานางสาว ก เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ไดมารายงานตัวเพื่อบรรจุเขารับราชการ
ในวั น ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘ แตไดลงรายการวั น เดื อ น ปเกิ ด ใน ก.พ. ๗
ของสวนราชการวาเกิด วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ระบุรายการวัน เดือน ปเกิดใน ก.พ. ๗
ของสํ า นั กงาน ก.พ. วั น ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ตรงกั บ หลั กฐานระบุ ตั ว ตน กรณี
ดังกลาวอาจเกิดความผิดพลาดได เนื่องจากความคุนชินกับป พ.ศ. ปJจจุบัน ทําใหลงรายการ
วัน เดือน ปเกิดใน ก.พ. ๗ ของสวนราชการผิดไปจากขอเท็จจริง เมื่อปรากฏแนชัดวาลง
รายการผิด สวนราชการดําเนินการแกไขเอกสารตามปกติใหตรงกับขอเท็จจริง และตรงกับ
ก.พ. ๗ ของสํานักงาน ก.พ.

๗.

คําถาม เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงไดพิจารณาและมีมติการแกไขวัน เดือน ป#เกิดแลว ส(วนราชการ
จะตองดําเนินการต(อ อย(างไร
คําตอบ กรณี อ.ก.พ. กระทรวงมีมติอนุมัติหรือไมอนุมัติใหแกไขวัน เดือน ปเกิด ใหดําเนินการดังนี้
(๑) สวนราชการดําเนินการลงรายการใน ก.พ. ๗ ใหเป<นไปตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง
ใหตรงกันทุกฉบับพรอมระบุรายละเอียดการอนุมัติใหแกไขหรือการไมอนุมัติใหแกไขไวดวย

๑๓
(๒) แจงใหผู ขอแกไขทราบผลการพิ จ ารณา หากมี มติ ไมอนุ มั ติ ต องแจงสิ ทธิ ในการ
อุทธรณKตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ วายังมีสิทธิอุทธรณKเรื่องดังกลาวตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปLดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่ง
ไมยินยอมใหแกไขวัน เดือน ปเกิด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หากคณะกรรมการวินิ จฉัย การเปL ดเผยขอมูล ขาวสาร
มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย เป< น ประการใดแลว ใหหั ว หนาสวนราชการที่ ค รอบครองทะเบี ย นประวั ติ
ขาราชการปฏิบัติใหเป<นไปตามนั้น
(๓) พรอมทั้งลงรายการใน ก.พ. ๗ ทั้งกรณีที่อนุมัติใหแกไขและกรณีที่ไมอนุมัติใหแกไข
(๔) รายงาน ก.พ. ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแตงตั้ง
การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น ทะเบี ย นประวั ติ ข องขาราชการพลเรื อ น และการปฏิ บั ติ การอื่ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อแกไขหรือลงรายการใน ก.พ. ๗ ที่เก็บรักษาไว ณ สํานักงาน ก.พ. ทั้งกรณี
ที่อนุมัติใหแกไขและกรณีที่ไมอนุมัติใหแกไข ภายใน ๑๕ วัน
๘. คําถาม ผูที่เคยขอแกไขวัน เดือน ป#เกิดต(อเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุมาแลว โดยในการพิจารณา
ไดมีมติไม(อนุมัติใหแกไข จะขอแกไขไดอีกหรือไม(
คําตอบ โดยหลักแลวไมสามารถแกไขไดอีก แตผูขอแกไขอาจดําเนินการตามขอ ๑๒ ของระเบียบ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการแกไขวั น เดื อ น ปเกิ ด ในทะเบี ย นประวั ติ ข าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได กลาวคือ สามารถใชสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยยื่นเรื่องพรอมหลักฐาน และมติที่เคยพิจารณา ไปยังคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปLดเผยขอมูลขาวสารเพื่อพิจารณา
๙.

คําถาม ผูที่ พนจากราชการไปแลวจะยื่ นขอแกไขวัน เดื อน ป# เกิ ด ในทะเบี ยนประวัติ ไ ดหรือไม(
หากยื่นไดจะตองยื่นที่ใด
คําตอบ สามารถยื่นได โดยยื่นคําขอแกไขพรอมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามระเบียบ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการแกไขวั น เดื อ น ปเกิ ด ในทะเบี ย นประวั ติ ข าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดที่สวนราชการที่ขาราชการผูนั้นพนจากราชการ และสวนราชการนั้นตอง
ดําเนินการจัดสงคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดพรอมจัดทําความเห็นและจัดสงคําขอแกไขไปยัง
สํานักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณา หากพิจารณาแลวมีมติประการใดแลวใหดําเนินการไปตาม
มตินั้น

๑๐. คําถาม ขอควรระวัง การลง ก.พ. ๗ อย(างไรไม(ใหวัน เดือน ป#เกิด ผิดพลาด
(๑) แจงใหขาราชการผูบรรจุใหมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑKตามระเบียบวาดวยการแกไข
วัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๔
(๒) ใหขาราชการผู บรรจุ เ ขารั บ ราชการผู เป< น เจาของ ก.พ. ๗ เป< น ผู ลงรายการใน
ก.พ. ๗ เอง มิใชเจาหนาที่ของสวนราชการเป<นผูลงรายการให
(๓) ตรวจสอบรายการวัน เดือน ปเกิดใน ก.พ. ๗ ที่ขาราชการผูบรรจุใหมลงรายการไว
ใหตรงกับหลักฐานแสดงตัวตนที่นํามาแสดงในการสมัครเขารับราชการ เชนบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน และหลักฐานการศึกษา เป<นตน หากไมตรงกันใหดําเนินการแกไขให
ถูกตองตั้งแตแรกบรรจุ
....................................

ประมวลคําถามคําถามตอบ
๑. คําถาม :
คําตอบ :

๒. คําถาม

คําตอบ
๓. คําถาม
คําตอบ

๔. คําถาม
คําตอบ

ขาราชการประสงคจะขอแกไขวัน เดือน ป!เกิด ไดเมื่อใด
เมื่อใดก็ไดพบวาวัน เดือน ปเกิด ผิดจากขอเท็จจริง แตตองไมเกินเดือนธันวาคม
ของปงบประมาณที่ไดรับแจงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญ
เนื่องจากการเกษียณอายุ
:
ขาราชการประสงคจะขอแกไขวัน เดือน ป!เกิด หากพนวิสัยที่จะหาหลักฐาน
ตนฉบับสูติบัตร และไม.อาจหาเอกสารตามระเบียบบางอย.างจะดําเนินการ
อย.างไร
:
ใหขาราชการจัดสงหนังสือรับรองจากสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่
เก็บรักษาหลักฐานตาง ๆ ตามระเบียบมาประกอบการพิจารณา
:
ขาราชการผูประสงคจะขอแกไขวัน เดือน ป!เกิด ตองยื่นอย.างไร
: ใหยื่นคําขอแกไขตามแบบคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิด พรอมหลักฐานตนฉบับ
สู ติ บั ต รหรื อ ทะเบีย นคนเกิด หากไมสามารถสงตนฉบับ ไดใหใชสํ า เนา
ซึ่ ง ผู มี อํ า นาจหนาที่ รั บ รองความถู ก ตองแทน (มิ ใ ชเจาตั ว ผู ขอแกไขวั น เดื อ น
ปเกิด เป5นผูรับรองเอง)
:
หลักฐานประกอบการพิจารณาแกไขวัน เดือน ป!เกิด กรณีพนวิสัยที่จะหา
หลักฐานสูติบัตรมาประกอบการพิจารณา
:
กรณีพนวิสัยที่จะหาหลักฐานสูติบัตรมาหรือทะเบียนคนเกิดมาประกอบการ
พิจารณาไดใหส.งหนังสือรับรองจากสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่
เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ซึ่งแจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาสูติบัตร
หรือทะเบียนคนเกิดได พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑. ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบาน
๒. หลักฐานการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวัน เดือน ปเกิดจากสถานศึกษาทุกแหงที่
ผูนั้นเคยศึกษา
๓. หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผูยื่นคําขอเป5นขาราชการชาย
๔. หลักฐานแสดงวัน เดือน ปเกิดของพี่นองรวมมารดา ในกรณีที่มีพี่นองรวมมารดา
๕. หลักฐานอื่นของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปเกิด โดยชัดแจง (ถามี)
หากไมสามารถสงตนฉบับ ไดใหใชสํ า เนาซึ่ ง ผู มี อํ า นาจหนาที่ รั บ รอง
ความถูกตองแทน (มิใชเจาตัวผูขอแกไขวัน เดือน ปเกิด เป5นผูรับรอง)

๒
๕. คําถาม
คําตอบ :

:

ส.วนราชการหรือหน.วยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาหลักฐานต.าง ๆ ตามระเบียบ
มีที่ใดบาง
(๑) กรณีหลักฐานสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด และสําเนาทะเบียนบาน

๖. คําถาม
คําตอบ

๗. คําถาม
คําตอบ
๘. คําถาม
คําตอบ

หนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาหลักฐาน คือสํานักทะเบียนทองถิ่น หรือ
อําเภอหรือเขตที่ผูขอแกไขเกิด หรือสํานักทะเบียนราษฎร เชน
๑. นางสาว ก. เกิดที่บานเลขที่ ๑ ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา
จังหวัดอางทอง หนังสือรับรองตองออกโดย นายทะเบียนทองถิ่นเทศบาล
ตําบลแสวงหา หรืออําเภอแสวงหา
๒. นาย ข เกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพ หนังสือ
รับรองตองออกโดย นายทะเบียนสํานักงานเขตพญาไทย เป5นตน
(๒) หลักฐานการศึกษา
หนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาหลักฐาน คือสถานศึกษาทุกแหงที่ผูขอ
แกไขเคยศึกษา เชน
นางสาว ก. เคยศึกษาสําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จากโรงเรียน
อนุบาลแสวงหา จังหวัดอางทอง หนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาหลักฐานคือ
โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
:
ผูเคยขอแกไขวัน เดือน ป!เกิดต.อเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุมาแลวและ
มีมติไม.อนุมัติใหแกไข จะขอแกไขไดอีกหรือไม.
:
ไมสามารถกระทําได แตผูขอแกไขอาจดําเนินการตามระเบียบวาดวยการแกไข
วัน เดือน ปเกิด ตามขอ ๑๒ กลาวคือใชสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ โดยยื่นเรื่องพรอมหลักฐาน และมติที่เคยพิจารณา ไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปCดเผยขอมูลขาวสารเพื่อพิจารณา
:
กรณีผูพนจากราชการไปแลว จะขอแกไขวัน เดือน ป!เกิดในทะเบียนประวัติ
จะยื่นขอแกไขไดหรือไม. หากยื่นไดยื่นที่ใด
:
ยื่ นได โดยยื่ นที่ หน วยงานที่ ครอบครองทะเบี ยนประวั ติ ของผู ขอแก ไข
โดยสวนราชการนั้นดําเนินการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
:
การแกไขวัน เดือน ป!เกิดอย.างไร ที่ถือเป?นการแกไขเอกสารปกติของสวน
ราชการ
: กรณีวัน เดือน ปเกิด ใน ก.พ. ๗ ฉบับที่เก็บรักษาไวที่สํานักงาน ก.พ. หากปรากฏ
ขอเท็ จ จริ งชั ด แจงวาทะเบี ย นประวั ติ นั้ น ไมถู กตองเพราะไดมี การกรอก
รายละเอี ย ดผิ ด พลาดไป และสวนราชการประสงคF จ ะขอแกไขใหถูกตอง
ก็สามารถสงเรื่องไปยังสํานักงาน ก.พ. ได โดยสวนราชการจะตองมีหลักฐาน
เอกสารที่เกี่ยวของยืนยันความถูกตอง โดยถือเป5นการขอแกไขเอกสารตามปกติ
ในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการที่จะพึงติดตอทําความตกลงกันมิใช
มิใชเป5นการดําเนินการแกไขตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ขอแกไขวัน เดือน เปCดในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตัวอยางเชน
นางสาว ก. เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หลักฐานประกอบ
การบรรจุเขารับราชการเชน สําเนาทะเบียนบาน หลักฐานการศึกษาเป5นตน
ระบุวานางสาว ก. เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดมารายงานตัวเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดกรอกรายการ

วัน เดือน ปเกิด ใน ก.พ. ๗ ระบุวาเกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ กรณีดังกลาว
อาจผิดพลาดจากการคุนชินกับป พ.ศ. ปJจจุบัน กรณีจึงอาจเป5นการขอแกไข
เอกสาร
....................................

สารบัญภาคผนวก
๑. แผนภูมิการแกไขวัน เดือน ปเกิด
๒. ตัวอยางแบบตรวจสอบการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ
๓. ตัวอยางวาระพิจารณานําเสนอ อ.ก.พ.
๔. ตัวอยางรูปแบบหนังสือขอความอนุเคราะหFตรวจสอบความนาเชื่อถือของเอกสาร
๔.๑ ตัวอยางหนังสือตรวจสอบหลักฐานสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด และ
หลักฐานสําเนาทะเบียนบาน
๔.๒ ตัวอยางหนังสือตรวจสอบหลักฐานการศึกษา
๕. ตัวอยางหนังสือแจงมติสวนราชการ
๖. ตัวอยางสูติบัตร
๗. ตัวอยางสําเนาทะเบียนบาน

(๑)
(๒)
(๓)
(๔.๑)
(๔.๒)
(๕)
(๖)
(๗)

(๑)

ขั้นตอนการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ
สวนราชการตรวจสอบ
คําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดและเอกสารประกอบการพิจารณา

ครบถวน

กรณีที่ไมมีผลตอการเกษียณอายุราชการ
พิจารณาความนาเชื่อถือ
ของเอกสารประกอบการพิจารณา
นาเชื่อถือ
จัดทําบันทึกการวิเคราะห
ประกอบการพิจารณา
และนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง

ไมนา เชื่อถือ
จัดทําหนังสือตรวจสอบ
ไปยังหนวยงานผูมีอํานาจ
หนาที่เก็บรักษาหลักฐาน

ไมครบถวน

แจงผูขอแกไข
ใหดําเนินการใหครบถวน

กรณีที่มีผลตอการเกษียณอายุราชการ
สง สํานักงาน ก.พ. พิจารณา
สํานักงาน ก.พ. พิจารณาความนาเชื่อถือ
ของเอกสารประกอบการพิจารณา

นําเสนอ ก.พ.
อนุมัติ /ไมอนุมัติ

อนุมัติ /ไมอนุมัติ
แจงสวนราชการ
สวนราชการแจงผูขอแกไข
แกไข ก.พ. ๗
ของสวนราชการ

รายงาน ก.พ. เพื่อ
แกไข ก.พ. ๗ ก.พ.

แจงสวนราชการ
ผูขอแกไข

แกไข ก.พ. ๗
ของ ก.พ.

(๒)

ตัวอยาง
แบบตรวจสอบการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ
ชื่อ.................................................ตําแหนง....................................กรม.............................................................
วัน เดือน ปเกิดที่ระบุไวใน ก.พ. ๗.......................................ขอแกไขเป'น.......................................................
วันบรรจุ.................................................วันครบเกษียณ...................................................................................
หลักฐานประกอบการพิจารณา

ระบุวาเกิด

ตรงกับที่
ขอแกไข

ไมตรงกับ
ที่ขอแกไข

หมายเหตุ

๑. สูติบัตร
๒. ทะเบียนสํามะโนครัวหรือทะเบียนบาน

๓. หลักฐานการศึกษา

๔. หลักฐานทางทหาร
๕. หลักฐานวัน เดือน ป(เกิดของพี่นองร,วมมารดา

๖.หลักฐานอื่น ๆ

ขอวิเคราะห- ........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอเสนอ

เห็นควรอนุมัติ
เห็นควรไมอนุมัติ
(ลงชื่อ).............................................(ผูตรวจสอบ)
(..............................................)
(ตําแหน,ง) หัวหนาหน,วยงานการเจาหนาที่/
ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่
(วันที่)............/.............../.............

(๓)
-ตัวอยาง(กรณีสงสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิดมาประกอบการพิจารณา)

วาระพิจารณาเรื่องที่ ..........
เรื่อง กรม.................ขอแก%ไขวัน เดือน ป'เกิดในทะเบียนประวัติข%าราชการ (ก.พ.๗)
ของ .............................
--------------------------------๑. ที่มา
สํานักงาน/สํานัก/กรม............................ ขอให สํานักงานปลัดกระทรวง................พิจารณาแกไขวัน
เดือน ป!เกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ. ๗) ของนาย/นาง/นางสาว......................ตําแหน*ง..................
กรม......................จากเกิดวันที่ ... เดือน........ พ.ศ. ๒๕... เป/นวันที่ ... เดือน............. พ.ศ. ๒๕...... ไม*มีผลต*อ
การเกษียณอายุราชการ

๒. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข%อง
๒.๑ ระเบี ย บสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ว*า ดวยการแกไขวัน เดือน ป! เกิ ดในทะเบี ยนประวั ติ ขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๙ กําหนดว*า ขาราชการผูใดประสงค:จะขอแกไขวัน เดือน ป!เกิดในทะเบียนประวัติ ใหยื่น
คําขอแกไขพรอมหลักฐานตนฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพื่อประกอบการพิจารณาต*อผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น โดยยื่นคําขอแกไขเมื่อใดก็ได ทั้งนี้ตองไม*ชาไปกว*าที่กําหนดเวลาตามขอ ๘
(ระบุขอที่ตรงกับการพิจารณา)
๒.๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ... ลงวันที่ ... เดือน ............ ๒๕๕๙ เรื่อง การแกไขวัน เดือน
ป!เกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ

๓. หลักฐานประกอบการพิจารณาตามระเบียบ
หลักฐานประกอบการ
พิจารณาตาม
ระเบียบ
สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
๑.๑ กรณีมีสูติบัตร
สํ า นั ก ทะเบี ย นทองถิ่ น ที่ ....
ลงวันที่........
(เอกสารหมายเลข .............)

หลักฐานที่สงมาประกอบ
การพิจารณา
ระบุวา ตรงกับที่ ไมตรงกับ
เกิด ขอแก%ไข ที่ขอแก%ไข

ไมมี
หรือ
ไมอาจ
หาได%

หลักฐานที่เจ%าหน%าที่ตรวจสอบ ไมมี
เพิ่มเติม
หรือ
ระบุวา ตรงกับที่ ไมตรงกับ ไมอาจ
เกิด ขอแก%ไข ที่ขอแก%ไข หาได%

๒
หลักฐานประกอบการ
พิจารณาตาม
ระเบียบ
๑.๒ กรณีไมมีสูติบัตร
หนังสืออําเภอ..../สํานักทะเบียน
ทองถิ่น........ที่ ....ลงวันที่........
รับรองสถานที่เกิด และวัน เดือน
ป!เกิด แจงเหตุขัดของที่มิอาจ
หาหลักฐาน รับรองโดย..........
(เอกสารหมายเลข .............)
๒. ทะเบียนบ%าน
๑) สําเนาทะเบียนบานเลขที่
... หมู*ที่ ... ตําบล... อําเภอ....
จังหวัด.... /หนังสือรับรอง
(เอกสารหมายเลข...)
๒) สําเนาทะเบียนบานเลขที่
.. หมู*ที่ .. ตําบล... อําเภอ....
จังหวัด.... /หนังสือรับรอง
(เอกสารหมายเลข...)
๓) สําเนาทะเบียนบานเลขที่
... หมู*ที่ .. ตําบล... อําเภอ....
จังหวัด.... /หนังสือรับรอง
(เอกสารหมายเลข...)
๓.หลักฐานการศึกษา
๑) ประกาศนียบัตร/สําเนา/
ใบสุทธิ/สําเนา ระดับประถม
ศึกษาโรงเรียน.....................
(เอกสารหมายเลข...........)
๒) ประกาศนียบัตร/สําเนา
โรงเรียน/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข ...........)
(ทุกแห*งที่ผูขอแกไขเคยศึกษา)

หลักฐานที่สงมาประกอบ
ไมมี หลักฐานที่เจ%าหน%าที่ตรวจสอบ ไมมี
การพิจารณา
หรือ
เพิ่มเติม
หรือ
ระบุวา ตรงกับที่ ไมตรงกับ ไมอาจ ระบุวา ตรงกับที่ ไมตรงกับ ไมอาจ
เกิด
ขอแก%ไข ที่ขอแก%ไข หาได% เกิด ขอแก%ไข ที่ขอแก%ไข หาได%

๓
หลักฐานประกอบการ
พิจารณาตาม
ระเบียบ

หลักฐานที่สงมาประกอบ
ไมมี หลักฐานที่เจ%าหน%าที่ตรวจสอบ
การพิจารณา
หรือ
เพิ่มเติม
ระบุวา ตรงกับที่ ไมตรงกับ ไมอาจ ระบุวา ตรงกับที่ ไมตรงกับที่
เกิด
ขอแก%ไข ที่ขอแก%ไข หาได% เกิด ขอแก%ไข ขอแก%ไข

๔.หลักฐานทางทหาร
(เฉพาะขาราชการชาย)
-ใบสําคัญทหารกองหนุน
(แบบ สด.๘)/
-ใบสําคัญทหารกองเกิน
(แบบ สด.๙)/
-ทะเบียนทหารกอง
ประจําการ (แบบ สด.๓)
-สมุดประจําตัวทหารกองหนุน
(เอกสารหมายเลข.........)
๕. วั น เดื อ น ป' เ กิ ด ของ
พี่น%องรวมมารดา (ถ%ามี)
๑. ........................................
(เอกสารหมายเลข..........)
๒............................................
(เอกสารหมายเลข..........)
ฯลฯ
๖. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
เช*น บัตรประจําตัวประชาชน
(เอกสารหมายเลข..........)

๔. การวิเคราะห:ของเจ%าหน%าที่
ผูขอแกไขนาย/นาง/นางสาว.......................ไดยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ป!เกิด เมื่อวันที่ .................
ซึ่ง (ส*วนราชการ) ...................... ไดส*งคําขอมายัง (ส*วนราชการ ......... เมื่อวันที่...... เดือน ................ พ.ศ.
๒๕๕.. (วันที่รับคําขอ) โดยยื่นคําขอแกไขพรอมหลักฐานตนฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดเพื่อประกอบการ
พิจารณาต*อผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และยื่นคําขอภายในกําหนดเวลาตามระเบียบ ประกอบกับไม*เคยยื่น
ขอแกไขวัน เดือน ป!เกิดมาก*อน จึงมีสิทธิ์ยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ป!เกิด

ไมมี
หรือ
ไมอาจ
หาได%

๔
กรณีนี้ผูขอแกไข (นาย/นาง/นางสาว.......................).ไดส*งตนฉบับสูติบัตรมาประกอบการ
พิจารณา ระบุชื่อผูเกิด ................ชื่อสกุล....................... เกิดวันที่........เดือน............ พ.ศ. .... (ผูขอแกไขไดส*ง
ภาพถ*ายสูติบัตรซึ่งรับรองสําเนาโดย (ชื่อนายทะเบียนผูลงนาม)............................มาประกอบการพิจารณา)
เจาหนาที่ไดวิเคราะห:ความน*าเชื่อถือของสูติบัตร (กรณีมีความเคลือบแคลงสงสัยที่ตองตรวจสอบเพิ่มเติมให
ระบุขอความ “และที่เจาหนาที่ตรวจสอบเพิ่มเติม” ดังนี้
๔.๑ กรณีสงสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดมาประกอบการพิจารณา
สูติบัตร ระบุชื่อผูเกิด...................ชื่อสกุล................เกิดวันที่........เดือน...........พ.ศ. ....
(เอกสารแนบ.....) ตรงกับที่ขอแกไข ลักษณะและแบบของสูติบั ตรตรงหรือใกลเคียงกับรูป แบบแต*ละสมั ย
ในช*วงป!เกิดหรือใกลเคียง สภาพสูติบัตรไม*มีรอยแกไข รอยขีด ฆ*า ขูดลบ หรือเพิ่มเติมแต*อย*างใด อันทําใหเป/น
ที่สงสัยหรือขาดความน*าเชื่อถือ ลักษณะสีของหมึกสม่ําเสมอเป/นสีเดียวกันทั้งฉบับ ลงรายการไวชัดแจง ระบุ
ชื่อสกุลของบิดา มารดา ตรงกับหลักฐานใน ก.พ. ๗ (กรณีมีความเคลือบแคลงสงสัยที่ตองตรวจสอบเพิ่มเติม
ไปยังหน*วยงานที่เกี่ยวของ ใหระบุ “รวมทั้งที่ตรวจสอบเพิ่มเติมไปยัง......................” พิจารณาวิเคราะห:ไปตาม
หลักฐานที่ไดรับจากการตรวจสอบเพิ่มเติม วิเคราะห:ควบคู*กับหลักฐานสูติบัตรที่ส*งมาประกอบการพิจารณา)
ระบุว*า นาย/นาง/นางสาว.........................ชื่อสกุล...................... เกิดวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ. ....
ตรงกับที่ขอแกไข ดังนั้น จึงน*าเชื่อไดว*าเป/นสูติบัตรของนาย/นาง/นางสาว..................ชื่อสกุล.....................
จริง และขาราชการผูนี้เกิดวันที่ ............เดือน .................... พ.ศ. .... จริง จึงเห็นควรอนุมัติใหแกไขวัน เดือน
ป!เกิดของนาย/นาง/นางสาว.............................. จากเกิดวันที่.....เดือน ................พ.ศ. .... ได
๔.๒ กรณีสงหลักฐานอื่น ๆ ตามระเบียบมาประกอบการพิจารณา
(๑) สําเนาสูติบัตรที่ส*งมาประกอบการพิจารณา รับรองสําเนาโดย.............................
จากสํานักทะเบียนทองถิ่น................. ระบุชื่อผูเกิด...................ชื่อสกุล................เกิดวันที่........เดือน...........
พ.ศ. .... (เอกสารแนบ.....) ตรงกับ ที่ ขอแกไข ลั กษณะและแบบของสูติ บั ตรตรงหรือใกลเคีย งกับ รู ปแบบ
แต*ละสมัย ในช*วงป!เกิดหรือใกลเคียง สภาพสูติบัตรไม*มีรอยแกไข รอยขีด ฆ*า ขูดลบ หรือเพิ่มเติมแต*อย*างใด
อันทําใหเป/นที่สงสัยหรือขาดความน*าเชื่อถือ (กรณีมีความเคลือบแคลงสงสัยที่ตองตรวจสอบเพิ่มเติมไปยัง
หน*วยงานที่เกี่ยวของ ใหระบุ “รวมทั้งที่ตรวจสอบเพิ่มเติมไปยัง........................” พิจารณาวิเคราะห:ไปตาม
หลักฐานที่ไดรับจากการตรวจสอบเพิ่มเติม วิเคราะห:ควบคู*กับหลักฐานสูติบัตรที่ส*งมาประกอบการพิจารณา)
ระบุว*า นาย/นาง/นางสาว................................เกิดวันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. .... ตรงกับที่ขอแกไข
รวมทั้งนายทะเบียนทองถิ่นไดรับรองสําเนาสูติบัตรดังกล*าว ดังนั้น จึงน*าเชื่อไดว*านาย/นาง/นางสาว....................
เกิดวันที่ ....เดือน ............พ.ศ. .... จริง จึงเห็นควรอนุมัติใหแกไขวัน เดือน ป!เกิดของนาย/นาง/นางสาว.......
จากเกิดวันที่........เดือน ................พ.ศ. .... ได
(๒) สําเนาทะเบียนบาน..................................................................................................
(๓) หลักฐานการศึกษา..................................................................................................
(๔) หลักฐานทางทหาร (กรณีขาราชการชาย) .............................................................
(๕) หลักฐานพี่นองร*วมมารดา......................................................................................
(๖) หลักฐานอื่น ๆ .......................................................................................................

๕

๕. ประเด็นการพิจารณา
จึงเห็นควรอนุมัติ/ไม*อนุมัติใหแกไขวัน เดือน ป!เกิด ใน ก.พ. ๗ ของนาย/นาง/นางสาว..........
จากเกิดวันที่... เดือน.....................พ.ศ. .... เป/นเกิดวันที่........ เดือน.................พ.ศ. .... หรือไม* หรือจะ
เห็นสมควรประการใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................

-ตัวอยาง-

(๔.๑)

ส*วนราชการ………………………………..
ถนน………..........จังหวัด……….......

ที่ xx ........../......

เดือน............ ๒๕...
เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจสอบวัน เดือน ปเกิด ของ..........
เรียน ผู#อํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง/นายอําเภอ.......... จังหวัด /สํานักทะเบียน
ท#องถิ่น........อําเภอ..../จังหวัด.....
ด#วย (ส*วนราชการ).................... มีกรณีจะต#องพิจารณาเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิดในทะเบียน
ประวัติข#าราชการของ................... เลขประจําตัวประชาชน ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐ ข#าราชการพลเรือนสามัญ
บิดาชื่อ.................. มารดาชื่อ ......................... ซึ่งได#ยื่นคําขอแก#ไขวัน เดือน ปเกิด จากเกิดวันที่ .............
เดือน............... ๒๕... เป7นเกิดวันที่ ......... เดือน................... ๒๕.... โดยประวัติของข#าราชการผู#นี้ระบุว*า เคยอาศัยอยู*
บ#านเลขที่ ....... หมู* .........ตําบล....................... อําเภอ........................... จังหวัด..........................
โดยที่การพิจารณาเรื่องดังกล*าว จําเป7นต#องมีความละเอียดรอบคอบเป7นอย*างมากเพื่อความ
เป7นธรรมแก*ราชการและตัวข#าราชการเอง (ส*วนราชการ)..................จึงขอความอนุเคราะหได#โปรดตรวจสอบ
จากฐานข#อมูลทะเบียนราษฎร ดังนี้
๑ . สํ า เนาทะเบี ย นบ# า นที่ ผู# นี้ เคยอาศั ย อยู* ฉบั บ ป พ.ศ. .... และฉบั บ ป พ.ศ. อื่ น ๆ
ที่สํานักบริหารการทะเบียนเก็บรักษาไว# ระบุว*าผู#นี้เกิดวัน เดือน ปใด
๒. มี ก ารขอแก# ไ ขวั น เดื อ น ปเกิ ด ของข# า ราชการผู# นี้ ใ นทะเบี ย นบ# า นหรื อ ไม* หากเคย
ก็ขอทราบว*าแก#ไขตั้งแต*เมื่อใด และใช#หลักฐานใดประกอบการขอแก#ไข
๓. ก* อนที่ ข# าราชการผู# นี้ จะย# ายมาอาศั ยอยู* บ# านเลขที่ ดั งกล* าว เคยอาศั ยอยู* บ# านเลขที่ ใด
มาก*อนบ#าง
๔. จากหลักฐานข#อมูลทะเบียนราษฎร ขอทราบว*าข#าราชการผู#นี้มีพี่น#องร*วมมารดาหรือไม*
หากมี ขอทราบวัน เดือน ปเกิด ของบุคคลดังกล*าวเพื่อประกอบการพิจารณาด#วย
จึงเรียนมาเพื่อขอได#โปรดอนุเคราะหตรวจสอบแล#วแจ#งผล พร#อมทั้งส*งภาพถ*ายเอกสารต*าง ๆ
ตาม ๑ ถึ ง ๔ หรื อหลั กฐานอื่ นใดที่ จะเป7 นประโยชนในการพิ จารณาเรื่ องนี้ ให# แก* ............. เพื่ อประกอบ
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

-ตัวอยาง-

ที่ xx . ......... /...........

เรื่อง

(๔.๒)

ส.วนราชการ ………………………………..
ถนน………..........จังหวัด……….......
...................................
เดือน.................๑๐๒๕.....

ขอความอนุเคราะหตรวจสอบ วัน เดือน ปเกิดในหลักฐานการศึกษาของ .........................

เรียน ผู)อํานวยการเขตการศึกษา....../ผู)อํานวยการโรงเรียน.................
ด)วย (ส.วนราชการ)........................ มีกรณีจะต)องพิจารณาเกี่ยวกับ วัน เดือน ปเกิด
ในทะเบียนประวัติข)าราชการของ................ข)าราชการพลเรือนสามัญ บิดาชื่อ............ มารดาชื่อ............
โดยประวัติของข)าราชการผู)นี้ระบุว.าสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ........... จากโรงเรียน............
เมื่อประมาณป พ.ศ. .......
โดยที่ การพิ จ ารณาเรื่ องดั งกล. า ว จํ า เป8 น ต) องมี ความละเอี ย ดรอบคอบเป8 น อย. า งมาก
เพื่อความเป8นธรรมทั้งแก.ราชการและตัวข)าราชการเอง (ส.วนราชการ)..............จึงขอความอนุเคราะหได)โปรด
ตรวจสอบจากหลักฐานการศึกษาต.าง ๆ ที่เก็บรักษาไว) ณ โรงเรียน/...../วิทยาลัย.../มหาวิทยาลัย...............
ว.า.................. เกิดวัน เดือน ปใด แล)วแจ)งผลการตรวจสอบพร)อมทั้งส.งภาพถ.ายหลักฐานการศึกษา
ดั ง กล. า ว ที่ แ สดงวั น เดื อ น ปเกิ ด หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดที่ จ ะเป8 น ประโยชนในการพิ จ ารณาเรื่ อ งนี้ ใ ห)
(ส.วนราชการ)....................... เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการต.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

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด
ในทะเบียนประวัติขาราชการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด
ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการแก ไ ขวั น เดื อ น ป เ กิ ด
ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใ หใ ชบังคับแกสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายอื่น หรือสวนราชการที่ไมมี
ฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา ทั้งนี้ เทาที่อยูใ นบังคับบัญชาหรือ
ในกํากับดูแลของฝายบริหาร
สําหรับ ราชการสว นท องถิ่น องคก รอิ สระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หนว ยงานอื่น ซึ่ง มิไ ดสั งกั ด
ฝายบริหาร อาจนําระเบียบนี้ไปใชไดโดยอนุโลม
ขอ ๕ เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการประเภทใด มีความจําเปนตองกําหนด
วิธีปฏิบัติในการแกไขวัน เดือน ปเกิด นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลง
กับผูรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๖ ในระเบียบนี้
“ทะเบียนประวัติ” หมายความวา หลักฐานแสดงประวัติการรับราชการของขาราชการ
ฉบับที่เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุเก็บรักษาหรือกําหนดใหใชเปนหลักฐานสําหรับควบคุมเกษียณอายุ
ของขาราชการ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการที่อยูในบังคับบัญชาของสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยการปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว าดวยระเบียบบริหารราชการแผน ดิ น และ
กฎหมายอื่น หรือสวนราชการที่ไมมีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา
ทั้งนี้ เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเทียบเทาอธิบดี ทั้งนี้ เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร
“เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุ” หมายความวา เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ และตามกฎหมายอื่น
ขอ ๗ ขาราชการผูใดไดรับการบรรจุแตงตั้งนับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหหัวหนา
สวนราชการแจงใหขาราชการผูนั้นทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑตามระเบียบนี้ แตถาขาราชการผูใดไดรับ
การบรรจุแ ตงตั้งกอนระเบียบนี้มีผ ลใชบังคับ ใหหัวหนาสวนราชการแจงใหขาราชการผูนั้น ทราบ
ถึงสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกตองของวัน เดือน ปเกิดของตนที่ลงไวในทะเบียนประวัติตามระเบียบนี้
ขอ ๘ ขาราชการผูใ ดที่ไดรับ แจงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญเนื่องจาก
การเกษียณอายุในปงบประมาณใดเห็นวา วัน เดือน ปเกิดของตนตามที่ไดรับแจงนั้น ไมถูกตองและ
ประสงคจะขอแกไข ใหขาราชการผูนั้นยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดตามแบบทายระเบียบนี้ภายใน
เดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น
ขอ ๙ ขาราชการผูใดประสงคจะขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ใหยื่นคําขอ
แกไขพรอมหลักฐานตนฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพื่อประกอบการพิจารณาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น โดยยื่นคําขอแกไขเมื่อใดก็ได แตทั้งนี้ตองไมชาไปกวากําหนดเวลาตามขอ ๘
ในกรณี ที่ เ ป น การพ น วิ สั ย ที่ จ ะหาหลั ก ฐานตามวรรคหนึ่ ง ได ให ส ง หนั ง สื อ รั บ รองจาก
สวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ซึ่งแจงเหตุขัดของที่ไมอาจ
หาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบาน
(๒) หลักฐานการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวัน เดือน ปเกิดจากสถานศึกษาทุกแหง
ที่ผูนั้นเคยศึกษา

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๓) หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปนขาราชการชาย 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 ใหแจงผูยื่นคําขอแกไข
ใหจัดทําใหถูกตองครบถวน
ใหหั วหน าสว นราชการเสนอคํา ขอแกไ ขพร อมหลัก ฐานตอเจา หนา ที่ควบคุ มเกษียณอายุ
ภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับคําขอแกไข โดยใหทําความเห็นประกอบการพิจารณาไปดวย
ขอ ๑๑ ใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุพิจารณาคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดโดยเร็ว และ
สงผลการพิจารณาใหหัวหนาสวนราชการแจงใหขาราชการผูขอแกไขวัน เดือน ปเกิดทราบโดยพลัน
คําวินิจฉัยของเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ขาราชการขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ซึ่งเปนการใชสิทธิ
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ใหดําเนินการตามกฎหมายนั้น และเมื่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีคําวินิจฉัยเปนประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการที่ครอบครอง
ทะเบียนประวัติปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ขาราชการผูใดพนจากราชการไปแลว ขอแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติ
หากทะเบียนประวัติของผูนั้นอยูในความครอบครองของสวนราชการใด ใหสวนราชการนั้นดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ โดยใหผูประสงคจะขอแกไขยื่นคําขอแกไขพรอมเอกสาร
หลักฐานตามขอ ๙ เพื่อประกอบการพิจารณา

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

หนา ๘
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 โดยใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุเปน ผูเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

แบบคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิด
………………………………..
(เขียนที่)......................................
วันที่........... เดือน.........................พ.ศ. ..............
เรื่อง.......................................................
(คําขึ้นตน)..............................................
ขาพเจา ...................................................................... ตามหลักฐานในทะเบียนประวัติ
เกิดวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ....... สถานที่เกิด …………………..…………..(ระบุสถานที่เกิด)
เลขที่ ……… หมูท ี่ ……… ถนน ……………………….……………….. ตําบล/แขวง ………………………………………….……..
อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด......................…….........................
ประเทศ................................................(ใหระบุชื่อประเทศในกรณีผูยื่นคําขอเกิดในตางประเทศ)
ปจจุบันดํารงตําแหนง/ดํารงตําแหนงครั้งสุดทาย …....................................................................
สังกัด...................................................................(ใหระบุ กอง กรม หรือหนวยงานอื่นที่สังกัด)
มีความประสงคขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ใหเปนเกิดวันที่ ........ เดือน .................
พ.ศ. .......... โดยไดแนบหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย ตามรายการดังนี้
กรณีใชสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
สูติบัตร
{ ตนฉบับ
ทะเบียนคนเกิด
{ ตนฉบับ

{ สําเนา
{ สําเนา

กรณีไมมีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
1. หนังสือรับรองแจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดไดจาก .............................
.................................................................................................................................…
(ระบุชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ซึ่งเปนผูรับรอง)
2. ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบาน
ทะเบียนสํามะโนครัว { ตนฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน
{ ตนฉบับ

{ สําเนา
{ สําเนา

3. หลักฐานการศึกษาที่แสดงวัน เดือน ปเกิด จํานวน.............แหง
(1) สถานศึกษาครั้งแรก (โรงเรียน)...........................................................................
ชัน้ ที่ศึกษา............................. { ตนฉบับ { สําเนา { หนังสือรับรอง
(2) สถานศึกษาครั้งที่สอง (โรงเรียน).........................................................................
ชัน้ ที่ศึกษา............................. { ตนฉบับ { สําเนา { หนังสือรับรอง
ฯลฯ

-24. หลักฐานทางทหาร
ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
ใบสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8)
ทะเบียนทหารกองประจําการ (แบบ สด.3)
สมุดประจําตัวทหารกองหนุน

{ ตนฉบับ
{ ตนฉบับ
{ ตนฉบับ
{ ตนฉบับ

{ สําเนา
{ สําเนา
{ สําเนา
{ สําเนา

5. หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิด ของพี่นองรวมมารดา
(1) .......................................................................………… { ตนฉบับ
(2) ..............................……………............................…......... { ตนฉบับ
(3) ...........................…………..................................…........ { ตนฉบับ

{ หนังสือรับรอง
{ หนังสือรับรอง
{ หนังสือรับรอง
{ หนังสือรับรอง
{ สําเนา
{ สําเนา
{ สําเนา

ฯลฯ
6. หลักฐานอื่นของทางราชการ
(1) .......................................................................………… { ตนฉบับ
(2) ..............................……………............................…......... { ตนฉบับ
(3) ...........................…………..................................…........ { ตนฉบับ

{ สําเนา
{ สําเนา
{ สําเนา

ฯลฯ
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารทีแ่ นบเปนหลักฐานที่ถกู ตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ

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

หมายเหตุ

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

