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)

