ที่ นร 1006/ว 11

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม.10300

17 พฤษภาคม 2547
เรื่อง การแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัตขิ า ราชการ
เรียน (เวียนกระทรวง)
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นว 7/2505 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2505
สิ่งที่สงมาดวย แบบตรวจสอบการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ
โดยทีพ่ ระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 8 (14) บัญญัติ
ให ก.พ. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิดของขาราชการ
พลเรือน และมาตรา 15 (7) บัญญัติให อ.ก.พ. กระทรวงมีอํานาจหนาที่ชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปน
ไปตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
เพือ่ ใหการพิจารณาแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติของขาราชการ มีความ
รวดเร็ว รวมทัง้ เปนการเสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกระทรวงซึ่งตอง
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง ก.พ. จึงมีมติ
ยกเลิ ก แนวทางปฏิบัติตามหนัง สือที่อางถึง และมอบหมายให อ.ก.พ.สํ านักนายกรัฐมนตรี
อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.ทําหนาที่ อ.ก.พ.กระทรวง ทําการแทน ก.พ. ในการพิจารณาการขอ
แกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติของขาราชการในสังกัด เฉพาะกรณีที่ไมมีผลกระทบตอการ
เกษียณอายุของขาราชการดังกลาว ตามแนวทางดังนี้
1. กรณีมตี นฉบับสูติบัตร หรือสําเนาซึ่งรับรองความถูกตองจากผูมีอํานาจหนาที่
ใหพิจารณาความนาเชื่อถือของสูติบัตร ดังนี้
1.1 ชื่อ และชื่อสกุลที่ปรากฏในสูติบัตรตองตรงกับชื่อ และชื่อสกุลของ
ผูข อแกไข หากไมตรงกัน หรือไมปรากฏชื่อผูขอแกไขในสูติบัตร จะตองมีหลักฐานอื่นมาประกอบ
การพิจารณาวาเปนบุคคลคนเดียวกัน เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หนังสือรับรองจาก
นายทะเบียนราษฎร เปนตน
1.2 ชือ่ บิดาและมารดาในสูตบิ ตั รตองตรงกับชือ่ ทีป่ รากฏใน ก.พ.7 หรือหาก
ไมตรงกันจะตองมีหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณาวาเปนบุคคลคนเดียวกัน เชน ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ ชือ่ สกุล หนังสือรับรองจากนายทะเบียนราษฎร เปนตน
1.3 ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบุวัน เดือน ปเกิดตองชัดเจน
1.4 หลักฐานตามขอ 1.1 และ 1.2 ตองไมมีรอยขูด ลบ ขีด ฆา จนทําให
เปนที่เคลือบแคลงสงสัย

2
2. กรณีไมมีสูติบัตร ตองมีหนังสือรับรองจากสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่
เก็บรักษาสูตบิ ตั รหรือทะเบียนคนเกิด ซึ่งแจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได
และตองมีหลักฐานอื่นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียน
ประวัติขาราชการ พ.ศ. 2527 ทุกรายการ ดังตอไปนี้
2.1 ทะเบียนสํามะโนครัวหรือทะเบียนบาน
2.2 หลักฐานการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวัน เดือน ปเกิด จาก
สถานศึกษาในประเทศทุกแหงที่ผูยื่นคําขอเคยศึกษา
2.3 หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปนขาราชการชาย ไดแก
ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) หรือใบสําคัญทหารกองหนุน
(แบบ สด. 8) หรือทะเบียนทหารกองประจําการ (แบบ สด. 3) หรือสมุด
ประจําตัวทหารกองหนุน
2.4 หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิดของพี่นองรวมมารดา (ถามี)
2.5 หลักฐานอื่นของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปเกิด โดยชัดแจง (ถามี)
ทั้งนี้ หลักฐานทุกฉบับตองระบุวัน เดือน ปเกิดตรงกัน และตรงกับที่ขอแกไข โดย
ไมมีรอยขูด ลบ ขีด ฆา จนทําใหเปนที่เคลือบแคลงสงสัย
3. เมือ่ อ.ก.พ.สํานักนายกรัฐมนตรี อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.ทําหนาที่ อ.ก.พ.
กระทรวง มีมติใหแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติของขาราชการแลว ใหกระทรวง
หรือสวนราชการทีม่ ี อ.ก.พ.ทําหนาที่ อ.ก.พ.กระทรวง แจงสํานักงาน ก.พ. ภายใน 15 วัน ทั้งนี้
เมื่อสํานักงาน ก.พ. ไดแกไขใน ก.พ. 7 (ตนฉบับ) แลว ใหถือวาเปนวัน เดือน ปเกิดที่ถูกตอง
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและถือปฏิบตั ติ อ ไป ทัง้ นี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดตางๆ
ทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ
(นายสีมา สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. 0 2281 0977
โทรสาร 0 2282 7316

(สิ่งที่สงมาดวย)
แบบตรวจสอบการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ

ชื่อ............................................ตําแหนง..............................…........กรม.........................………….
วัน เดือน ปเกิดที่ระบุใน ก.พ.7..........................……...............ขอแกไขเปน.................…...........…..
วันบรรจุ.......................................................วันครบเกษียณ.......................................................
หลักฐานประกอบการพิจารณา

ระบุวาเกิด ตรงกับที่ ไมตรงกับ
ขอแกไข ที่ขอแกไข

หมายเหตุ

1. สูติบัตร
2. ทะเบียนสํามะโนครัวหรือทะเบียนบาน

3. หลักฐานการศึกษา

4. หลักฐานทางทหาร

5. หลักฐานวัน เดือน ปเกิดของพีน่ อ งรวมมารดา

6. หลักฐานอื่นๆ

ขอวิเคราะห......................................................................................................…......................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ขอเสนอ
O เห็นควรอนุมัติ
O เห็นควรไมอนุมัติ
(ลงชื่อ)....................................................(ผูตรวจสอบ)
(......................................................)
(ตําแหนง) หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ /
ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่
(วันที่)............/................../.................

