
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) 
 


