(สําเนา)

ที่ นร 1006/ว 15

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
2 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ
พ.ศ.2548
เรียน (กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และองคกรกลางการบริหารงานบุคคล)
สิง่ ทีส่ ง มาดวย สําเนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย การแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติ
ขาราชการ พ.ศ.2548
ดวย คณะรัฐมนตรีไดอนุมตั ใิ หออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย การแกไขวัน เดือน
ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ.2548 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ทั้งนี้ ระเบียบ
ฉบับดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 122 ตอนพิเศษ 117 ง
วันที่ 20 ตุลาคม 2548 แลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. 0 2281 0977
โทรสาร 0 2282 7316

(สําเนา)

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ งระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการแก ไ ข
วัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัตขิ า ราชการใหเหมาะสมยิง่ ขึน้ เพือ่ ประโยชนในการควบคุมเกษียณอายุ
ของขาราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแก ไ ขวั น เดือน
ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ใน
ทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
ขอ ๔ ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับแกสว นราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายอื่น หรือสวนราชการที่ไมมี
ฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา ทั้งนี้ เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือใน
กํากับดูแลของฝายบริหาร
สําหรับราชการสวนทองถิ่น องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานอื่นซึ่งมิไดสังกัด
ฝายบริหาร อาจนําระเบียบนี้ไปใชไดโดยอนุโลม
ขอ ๕ เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการประเภทใด มีความจําเปนตอง
กําหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการแกไขวัน เดือน ปเกิด นอกเหนือจากทีไ่ ดกาหนดไว
ํ
ในระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลง
กับผูรักษาการตามระเบียบนี้

/ขอ ๖ . . .

-๒ขอ ๖ ในระเบียบนี้
“ทะเบียนประวัต”ิ หมายความวา หลักฐานแสดงประวัตกิ ารรับราชการของขาราชการ
ฉบับทีเ่ จาหนาทีค่ วบคุมเกษียณอายุเก็บรักษาหรือกําหนดใหใชเปนหลักฐานสําหรับควบคุมเกษียณอายุ
ของขาราชการ
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการที่อยูในบังคับบัญชาของสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
และกฎหมายอืน่ หรือสวนราชการทีไ่ มมฐี านะเปนกรมแตมหี วั หนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา
ทัง้ นี้ เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนาสวนราชการ
ทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ และมีฐานะเทียบเทาอธิบดี ทั้งนี้ เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝาย
บริหาร
“เจาหนาทีค่ วบคุมเกษียณอายุ” หมายความวา เจาหนาทีค่ วบคุมเกษียณอายุของขาราชการ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ และตามกฎหมายอืน่
ขอ ๗ ขาราชการผูใดไดรบั การบรรจุแตงตั้งนับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ให
หัวหนาสวนราชการแจงใหขาราชการผูนั้นทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑตามระเบียบนี้ แตถาขาราชการผูใด
ไดรับการบรรจุแตงตั้งกอนระเบียบนี้มผี ลใชบังคับ ใหหวั หนาสวนราชการแจงใหขาราชการผูนั้นทราบ
ถึงสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกตองของวัน เดือน ปเกิดของตนที่ลงไวในทะเบียนประวัติตามระเบียบนี้
ขอ ๘ ขาราชการผูใ ดทีไ่ ดรบั แจงบัญชีรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิจะไดรบั บําเหน็จบํานาญเนือ่ งจาก
การเกษียณอายุในปงบประมาณใดเห็นวา วัน เดือน ปเกิดของตนตามทีไ่ ดรบั แจงนั้น ไมถูกตองและ
ประสงคจะขอแกไข ใหขา ราชการผูน นั้ ยืน่ คําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดตามแบบทายระเบียบนี้ภายใน
เดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น
ขอ ๙ ขาราชการผูใดประสงคจะขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ใหยนื่
คํ าขอแก ไ ขพร อ มหลั ก ฐานตน ฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพื่อประกอบการพิจารณาตอ
ผูบ งั คับบัญชาตามลําดับชั้น โดยยื่นคําขอแกไขเมื่อใดก็ได แตทั้งนี้ตองไมชาไปกวากําหนดเวลาตาม
ขอ ๘

/ในกรณี . . .

-๓ในกรณีที่เปนการพนวิสัยที่จะหาหลักฐานตามวรรคหนึ่งได ใหสงหนังสือรับรองจาก
สวนราชการหรือหนวยงานทีม่ หี นาทีเ่ ก็บรักษาสูตบิ ตั รหรือทะเบียนคนเกิด ซึง่ แจงเหตุขดั ของทีไ่ มอาจหา
สูตบิ ตั รหรือทะเบียนคนเกิดได พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบาน
(๒) หลักฐานการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวัน เดือน ปเกิดจากสถานศึกษา
ทุกแหงที่ผูนั้นเคยศึกษา
(๓) หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปนขาราชการชาย ไดแก ใบสําคัญทหาร
กองเกิน (แบบ สด.๙) หรือใบสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจําการ
(แบบ สด.๓) หรือสมุดประจําตัวทหารกองหนุน
(๔) หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิดของพี่นองรวมมารดา ในกรณีที่มี
พี่นองรวมมารดา
(๕) หลักฐานอื่นของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปเกิด โดยชัดแจง (ถามี)
หลักฐานตามวรรคสองใหใชตนฉบับ หากไมสามารถสงตนฉบับไดใหใชสําเนาซึ่งผูมี
อํานาจหนาที่รับรองความถูกตองแทน
ในกรณีที่ไมอาจสงหลักฐานตามวรรคสอง (๒) หรือ (๓) ได ใหสงหนังสือรับรอง
จากสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษา แจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาหลักฐานดังกลาวได
ขอ ๑๐ เมือ่ ผูบ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้ ไดรบั คําขอแกไขตามขอ ๙ แลว ใหตรวจสอบ
คําขอแกไขและหลักฐานโดยเร็ว หากเห็นวาคําขอแกไขหรือหลักฐานไมถูกตองครบถวน ใหแจงผูยื่น
คําขอแกไขใหจัดทําใหถูกตองครบถวน
ใหหวั หนาสวนราชการเสนอคําขอแกไขพรอมหลักฐานตอเจาหนาทีค่ วบคุมเกษียณอายุ
ภายในสองเดื อนนั บ แต วั นที่ ไ ด รั บ คํ าขอแก ไ ข โดยใหทํ าความเห็ นประกอบการพิจารณาไปดวย
ขอ ๑๑ ใหเจาหนาทีค่ วบคุมเกษียณอายุพจิ ารณาคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดโดยเร็ว
และสงผลการพิจารณาใหหวั หนาสวนราชการแจงใหขา ราชการผูข อแกไขวัน เดือน ปเกิดทราบโดยพลัน
คําวินจิ ฉัยของเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๒ ในกรณีทขี่ า ราชการขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ซึง่ เปนการ
ใชสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ใหดํ าเนินการตามกฎหมายนั้น และเมื่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีคําวินิจฉัยเปนประการใดแลว ใหหวั หนาสวนราชการ
ทีค่ รอบครองทะเบียนประวัติปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น

/ขอ ๑๓ . . .

-๔ขอ ๑๓ ในกรณีที่ขา ราชการผูใดพนจากราชการไปแลว ขอแกไขวัน เดือน ปเกิด
ในทะเบียนประวัติ หากทะเบียนประวัติของผูนั้นอยูในความครอบครองของสวนราชการใด ให
สวนราชการนัน้ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ โดยใหผูประสงคจะขอแกไข
ยืน่ คําขอแกไขพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ ๙ เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ ๑๔ บรรดาการดําเนินการใดที่ไดดําเนินการไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนวันที่ระเบียบนี้
ใชบงั คับ ใหถือวาเปนการดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ ๑๕ ใหประธาน ก.พ. เปนผูร กั ษาการตามระเบียบนี้ และใหมอี านาจพิ
ํ
จารณา
วินจิ ฉัยปญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ โดยใหเจาหนาทีค่ วบคุมเกษียณอายุเปนผูเ สนอความเห็น
เพือ่ ประกอบการพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่อ) พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม 2548
สําเนาถูกตอง

(นางสาววราภรณ ตั้งตระกูล)
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 6ว

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
๑. หนังสือรับรองแจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดไดจาก .............................
.................................................................................................................................…
(ระบุชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ซึ่งเปนผูรับรอง)
๒. ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบาน
ทะเบียนสํามะโนครัว { ตนฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน
{ ตนฉบับ

{ สําเนา
{ สําเนา

๓. หลักฐานการศึกษาที่แสดงวัน เดือน ปเกิด จํานวน.............แหง
(๑) สถานศึกษาครั้งแรก (โรงเรียน)...........................................................................
ชัน้ ที่ศึกษา............................. { ตนฉบับ { สําเนา { หนังสือรับรอง
(๒) สถานศึกษาครั้งที่สอง (โรงเรียน).........................................................................
ชัน้ ที่ศึกษา............................. { ตนฉบับ { สําเนา { หนังสือรับรอง
ฯลฯ

-๒๔. หลักฐานทางทหาร
ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙)
ใบสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.๘)
ทะเบียนทหารกองประจําการ (แบบ สด.๓)
สมุดประจําตัวทหารกองหนุน

{ ตนฉบับ
{ ตนฉบับ
{ ตนฉบับ
{ ตนฉบับ

{ สําเนา
{ สําเนา
{ สําเนา
{ สําเนา

๕. หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิด ของพี่นองรวมมารดา
(๑) .......................................................................………… { ตนฉบับ
(๒) ..............................……………............................…......... { ตนฉบับ
(๓) ...........................…………..................................…........ { ตนฉบับ

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

ฯลฯ
๖. หลักฐานอื่นของทางราชการ
(๑) .......................................................................………… { ตนฉบับ
(๒) ..............................……………............................…......... { ตนฉบับ
(๓) ...........................…………..................................…........ { ตนฉบับ

{ สําเนา
{ สําเนา
{ สําเนา

ฯลฯ
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารทีแ่ นบเปนหลักฐานที่ถกู ตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ

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

หมายเหตุ

(๑) ใหเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณครบถวน
(๒) ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง { หนาขอความที่ตองการ

