(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.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................

