
ที่  นร  1006/ว 11   สํ านักงาน  ก.พ.
  ถนนพิษณุโลก  กทม.10300

17 พฤษภาคม  2547
เรื่อง การแกไขวัน เดอืน ปเกิดในทะเบยีนประวัตขิาราชการ
เรียน (เวียนกระทรวง)
อางถึง  หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นว 7/2505  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2505
ส่ิงที่สงมาดวย  แบบตรวจสอบการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ

โดยทีพ่ระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 8 (14)  บัญญัติ
ให ก.พ. มีอํ านาจหนาที่ในการพิจารณาแกไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน เดือน ปเกิดของขาราชการ
พลเรอืน และมาตรา 15 (7)  บัญญัติให  อ.ก.พ. กระทรวงมีอํ านาจหนาที่ชวย  ก.พ. ปฏิบัติการใหเปน
ไปตามพระราชบัญญัติน้ีตามท่ี  ก.พ. มอบหมาย

เพือ่ใหการพิจารณาแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติของขาราชการ มคีวาม
รวดเรว็ รวมท้ังเปนการเสรมิสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกระทรวงซ่ึงตอง
รบัผดิชอบในการกํ าหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง  ก.พ. จึงมีมติ      
ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง  และมอบหมายให อ.ก.พ.สํ านักนายกรัฐมนตรี   
อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ  อ.ก.พ.ทํ าหนาที่ อ.ก.พ.กระทรวง  ทํ าการแทน ก.พ. ในการพิจารณาการขอ
แกไขวัน เดอืน ปเกิดในทะเบียนประวัติของขาราชการในสังกัด เฉพาะกรณีที่ไมมีผลกระทบตอการ
เกษียณอายขุองขาราชการดังกลาว  ตามแนวทางดังน้ี

1.  กรณมีตีนฉบับสูติบัตร หรือสํ าเนาซ่ึงรับรองความถูกตองจากผูมีอํ านาจหนาที่
ใหพิจารณาความนาเชื่อถือของสูติบัตร ดังน้ี

1.1  ชื่อ และชื่อสกุลที่ปรากฏในสูติบัตรตองตรงกับชื่อ และชื่อสกุลของ
ผูขอแกไข หากไมตรงกัน หรอืไมปรากฏชื่อผูขอแกไขในสูติบัตร จะตองมีหลักฐานอื่นมาประกอบ
การพิจารณาวาเปนบุคคลคนเดียวกัน เชน ใบสํ าคัญการเปล่ียนชื่อ ชื่อสกุล หนังสือรับรองจาก      
นายทะเบียนราษฎร  เปนตน

1.2  ชือ่บดิาและมารดาในสูตบิตัรตองตรงกับชือ่ทีป่รากฏใน ก.พ.7  หรอืหาก
ไมตรงกันจะตองมีหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณาวาเปนบุคคลคนเดียวกัน  เชน  ใบสํ าคัญการ
เปล่ียนชื่อ  ชือ่สกุล  หนังสือรับรองจากนายทะเบียนราษฎร เปนตน

1.3  ตวัเลขหรือตัวอักษรท่ีระบุวัน เดือน ปเกิดตองชัดเจน
1.4  หลักฐานตามขอ 1.1  และ 1.2  ตองไมมีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆา  จนทํ าให

เปนที่เคลือบแคลงสงสัย
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2.  กรณไีมมีสูติบัตร ตองมีหนังสือรับรองจากสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่
เก็บรกัษาสูตบิตัรหรือทะเบียนคนเกิด ซ่ึงแจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได
และตองมีหลักฐานอื่นตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียน
ประวัติขาราชการ พ.ศ. 2527 ทุกรายการ ดงัตอไปน้ี

2.1 ทะเบยีนสํ ามะโนครัวหรือทะเบียนบาน
2.2 หลักฐานการศึกษาอยางใดอยางหน่ึงที่แสดงวัน เดือน ปเกิด จาก
สถานศึกษาในประเทศทุกแหงที่ผูยื่นคํ าขอเคยศึกษา

2.3 หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผูยื่นคํ าขอเปนขาราชการชาย ไดแก
ใบสํ าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) หรือใบสํ าคัญทหารกองหนุน
(แบบ สด. 8) หรือทะเบยีนทหารกองประจํ าการ (แบบ สด. 3)  หรอืสมดุ
ประจํ าตวัทหารกองหนุน

2.4  หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิดของพี่นองรวมมารดา (ถามี)
2.5  หลักฐานอื่นของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปเกิด โดยชัดแจง (ถามี)

ทั้งน้ี  หลักฐานทุกฉบับตองระบุวัน เดือน ปเกิดตรงกัน และตรงกับที่ขอแกไข  โดย
ไมมีรอยขดู ลบ ขีด ฆา จนทํ าใหเปนที่เคลือบแคลงสงสัย

3.  เมือ่ อ.ก.พ.สํ านักนายกรฐัมนตร ี  อ.ก.พ.กระทรวง หรอื อ.ก.พ.ท ําหนาที ่ อ.ก.พ. 
กระทรวง มีมติใหแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติของขาราชการแลว ใหกระทรวง  
หรอืสวนราชการทีม่ ี อ.ก.พ.ท ําหนาที ่ อ.ก.พ.กระทรวง แจงสํ านักงาน ก.พ. ภายใน 15 วัน  ทั้งน้ี     
เมื่อสํ านักงาน ก.พ. ไดแกไขใน ก.พ. 7 (ตนฉบับ) แลว ใหถือวาเปนวัน เดือน ปเกิดที่ถูกตอง

จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบตัติอไป ทัง้น้ี ไดแจงใหกรมและจังหวัดตางๆ
ทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา   สีมานันท)
เลขาธิการ  ก.พ.

สํ านักตรวจสอบและประเมินผลกํ าลังคน
โทร.  0 2281 0977
โทรสาร  0 2282 7316



(สิ่งท่ีสงมาดวย)
แบบตรวจสอบการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ

ช่ือ............................................ตํ าแหนง..............................�........กรม.........................����.
วนั เดือน ปเกิดท่ีระบุใน ก.พ.7..........................��...............ขอแกไขเปน.................�...........�..
วันบรรจุ.......................................................วันครบเกษียณ.......................................................

หลักฐานประกอบการพิจารณา ระบุวาเกิด ตรงกับที่
ขอแกไข

ไมตรงกับ
ที่ขอแกไข

หมายเหตุ

1. สูติบัตร
2. ทะเบียนสํ ามะโนครัวหรือทะเบียนบาน

3. หลักฐานการศึกษา

4. หลักฐานทางทหาร

5. หลกัฐานวัน เดอืน ปเกดิของพ่ีนองรวมมารดา

6. หลักฐานอื่นๆ

ขอวิเคราะห......................................................................................................�......................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ขอเสนอ O  เห็นควรอนุมัติ

O  เห็นควรไมอนุมัติ
(ลงช่ือ)....................................................(ผูตรวจสอบ)
      (......................................................)
(ตํ าแหนง) หัวหนาหนวยงานการเจาหนาท่ี /

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