
ที่  นร  1006/ว 15  สํ านักงาน  ก.พ.
 ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300

2 พฤศจิกายน  2548

เร่ือง ระเบยีบส ํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ
พ.ศ.2548

เรียน (กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และองคกรกลางการบริหารงานบุคคล)

ส่ิงทีส่งมาดวย ส ําเนาระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรวีาดวย การแกไขวนั เดอืน ปเกิด ในทะเบยีนประวัติ
ขาราชการ พ.ศ.2548

ดวย คณะรฐัมนตรไีดอนมุตัใิหออกระเบยีบส ํานกันายกรฐัมนตรวีาดวย การแกไขวนั เดือน 
ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ.2548 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ทั้งนี้ ระเบียบ
ฉบบัดงักลาวไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เลม 122 ตอนพเิศษ 117 ง         
วนัที่ 20 ตุลาคม 2548 แลว

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป

ขอแสดงความนับถือ

          (นายปรีชา วัชราภัย)
   เลขาธิการ  ก.พ.

สํ านักตรวจสอบและประเมินผลกํ าลังคน
โทร.  0 2281 0977
โทรสาร  0 2282 7316

(ส ําเนา)



(ส ําเนา)

ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๘
-------------------------

โดยที่เป นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไข          
วนั เดอืน ปเกิด ในทะเบยีนประวตัขิาราชการใหเหมาะสมยิง่ขึน้ เพ่ือประโยชนในการควบคมุเกษยีณอายุ
ของขาราชการ

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ   
แผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน 
ปเกิด  ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘”

ขอ ๒ ระเบยีบนี้ใหใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปนตนไป

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ใน
ทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

ขอ ๔ ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบัแกสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรบัปรงุกระทรวง 
ทบวง กรม กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายอื่น หรือสวนราชการที่ไมมี
ฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา ทั้งนี้ เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือใน
กํ ากับดูแลของฝายบริหาร

สํ าหรับราชการสวนทองถ่ิน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานอื่นซึ่งมิไดสังกัด
ฝายบริหาร อาจนํ าระเบยีบนี้ไปใชไดโดยอนุโลม

ขอ ๕ เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการประเภทใด มีความจํ าเปนตอง
กํ าหนดวธิปีฏิบตัใินการแกไขวนั เดอืน ปเกิด นอกเหนอืจากทีไ่ดกํ าหนดไวในระเบยีบนี ้ใหขอท ําความตกลง
กับผูรักษาการตามระเบียบนี้

/ขอ ๖ . . .
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ขอ ๖ ในระเบียบนี้
“ทะเบยีนประวตั”ิ หมายความวา หลักฐานแสดงประวตักิารรบัราชการของขาราชการ 

ฉบบัทีเ่จาหนาทีค่วบคมุเกษยีณอายเุก็บรกัษาหรอืกํ าหนดใหใชเปนหลักฐานสํ าหรับควบคุมเกษียณอายุ  
ของขาราชการ

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการที่อยูในบังคับบัญชาของสวนราชการตาม         
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน             
และกฎหมายอืน่ หรือสวนราชการทีไ่มมฐีานะเปนกรมแตมหัีวหนาสวนราชการเปนอธบิดหีรือเทยีบเทา  
ทัง้นี ้เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํ ากับดูแลของฝายบริหาร

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา  ปลดักระทรวง อธบิด ี  และหัวหนาสวนราชการ     
ทีเ่รียกชือ่อยางอ่ืนและมฐีานะเทยีบเทาอธบิด ี ทั้งนี้ เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํ ากับดูแลของฝาย
บริหาร

“เจาหนาทีค่วบคมุเกษยีณอาย”ุ หมายความวา เจาหนาทีค่วบคมุเกษยีณอายขุองขาราชการ
ตามกฎหมายวาดวยบ ําเหนจ็บ ํานาญ และตามกฎหมายอืน่

ขอ ๗  ขาราชการผูใดไดรับการบรรจุแตงตั้งนับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ให
หัวหนาสวนราชการแจงใหขาราชการผูนั้นทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑตามระเบียบนี้ แตถาขาราชการผูใด         
ไดรับการบรรจุแตงตั้งกอนระเบียบนี้มผีลใชบังคับ ใหหัวหนาสวนราชการแจงใหขาราชการผูนั้นทราบ
ถึงสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกตองของวนั เดอืน ปเกิดของตนที่ลงไวในทะเบียนประวัติตามระเบียบนี้

ขอ ๘ ขาราชการผูใดทีไ่ดรับแจงบญัชรีายชือ่ผูมสิีทธจิะไดรับบ ําเหนจ็บ ํานาญเนือ่งจาก            
การเกษยีณอายใุนปงบประมาณใดเหน็วา วนั เดอืน ปเกิดของตนตามทีไ่ดรับแจงนั้น ไมถูกตองและ 
ประสงคจะขอแกไข ใหขาราชการผูนัน้ยืน่ค ําขอแกไขวนั เดอืน ปเกิดตามแบบทายระเบยีบนี้ภายใน    
เดอืนธันวาคมของปงบประมาณนั้น

ขอ ๙ ขาราชการผูใดประสงคจะขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ใหย่ืน    
คํ าขอแกไขพรอมหลักฐานตนฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพ่ือประกอบการพิจารณาตอ           
ผูบงัคบับญัชาตามล ําดบัชั้น โดยยื่นคํ าขอแกไขเมื่อใดก็ได แตทั้งนี้ตองไมชาไปกวากํ าหนดเวลาตาม 
ขอ ๘

/ในกรณี . . .
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ในกรณีที่เปนการพนวิสัยที่จะหาหลักฐานตามวรรคหนึ่งได ใหสงหนังสือรับรองจาก
สวนราชการหรอืหนวยงานทีม่หีนาทีเ่ก็บรกัษาสูตบิตัรหรอืทะเบยีนคนเกดิ ซึง่แจงเหตขุดัของทีไ่มอาจหา
สูตบิตัรหรอืทะเบยีนคนเกดิได พรอมดวยหลกัฐานตาง ๆ ดงัตอไปนี้

(๑) ทะเบียนสํ ามะโนครัวหรือสํ าเนาทะเบียนบาน
(๒) หลักฐานการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวัน เดือน ปเกิดจากสถานศึกษา

ทกุแหงที่ผูนั้นเคยศึกษา
(๓) หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผูย่ืนคํ าขอเปนขาราชการชาย ไดแก ใบสํ าคัญทหาร

กองเกิน (แบบ สด.๙) หรือใบสํ าคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจํ าการ 
(แบบ สด.๓) หรือสมุดประจํ าตัวทหารกองหนุน

(๔) หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิดของพี่นองรวมมารดา ในกรณีที่มี    
พ่ีนองรวมมารดา

(๕) หลักฐานอื่นของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปเกิด โดยชัดแจง (ถามี)
หลักฐานตามวรรคสองใหใชตนฉบับ หากไมสามารถสงตนฉบับไดใหใชสํ าเนาซึ่งผูมี

อํ านาจหนาที่รับรองความถูกตองแทน
ในกรณีที่ไมอาจสงหลักฐานตามวรรคสอง (๒) หรือ (๓) ได ใหสงหนังสือรับรอง

จากสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษา แจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาหลักฐานดังกลาวได

ขอ ๑๐ เมือ่ผูบงัคบับญัชาตามล ําดบัชัน้ไดรับค ําขอแกไขตามขอ ๙ แลว ใหตรวจสอบ    
ค ําขอแกไขและหลกัฐานโดยเร็ว หากเห็นวาคํ าขอแกไขหรอืหลักฐานไมถูกตองครบถวน ใหแจงผูย่ืน  
ค ําขอแกไขใหจัดทํ าใหถูกตองครบถวน

ใหหัวหนาสวนราชการเสนอค ําขอแกไขพรอมหลกัฐานตอเจาหนาทีค่วบคมุเกษยีณอายุ
ภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับคํ าขอแกไข โดยใหทํ าความเห็นประกอบการพิจารณาไปดวย

ขอ ๑๑ ใหเจาหนาทีค่วบคมุเกษยีณอายพิุจารณาค ําขอแกไขวนั เดอืน ปเกิดโดยเร็ว  
และสงผลการพจิารณาใหหัวหนาสวนราชการแจงใหขาราชการผูขอแกไขวนั เดอืน ปเกิดทราบโดยพลัน

ค ําวนิจิฉัยของเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุใหถือเปนที่สุด

 ขอ ๑๒  ในกรณทีีข่าราชการขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ซึง่เปนการ
ใชสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ใหดํ าเนินการตามกฎหมายนั้น และเมื่อ       
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีคํ าวนิิจฉัยเปนประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการ
ทีค่รอบครองทะเบียนประวัติปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น

/ขอ ๑๓ . . .
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ขอ ๑๓  ในกรณีที่ขาราชการผูใดพนจากราชการไปแลว ขอแกไขวัน เดือน ปเกิด    
ในทะเบียนประวัติ หากทะเบียนประวัติของผูนั้นอยูในความครอบครองของสวนราชการใด ให           
สวนราชการนัน้ด ําเนนิการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ โดยใหผูประสงคจะขอแกไข
ย่ืนค ําขอแกไขพรอมเอกสารหลักฐานตามขอ ๙ เพ่ือประกอบการพิจารณา

ขอ ๑๔ บรรดาการดํ าเนินการใดที่ไดดํ าเนินการไปตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี    
วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนวันที่ระเบียบนี้      
ใชบงัคบั ใหถือวาเปนการดํ าเนินการตามระเบียบนี้

ขอ ๑๕ ใหประธาน ก.พ. เปนผูรักษาการตามระเบยีบนี ้ และใหมอํี านาจพจิารณา     
วนิจิฉยัปญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ โดยใหเจาหนาทีค่วบคมุเกษยีณอายเุปนผูเสนอความเหน็
เพ่ือประกอบการพจิารณา

ประกาศ ณ วันที่   ๖   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

              (ลงช่ือ) พันตํ ารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร
                    (ทักษิณ  ชินวัตร)

            นายกรัฐมนตรี

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

    สํ าเนาถูกตอง

     (นางสาววราภรณ  ตั้งตระกูล)
    เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล 6ว



แบบคํ าขอแกไขวัน เดือน ปเกิด
………………………………..

(เขียนที่)......................................
วันที่........... เดือน.........................พ.ศ. ..............

เร่ือง.......................................................
(คํ าขึ้นตน)..............................................

ขาพเจา ...................................................................... ตามหลกัฐานในทะเบียนประวัติ
เกิดวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ....... สถานที่เกิด …………………..…………..(ระบุสถานที่เกิด)
เลขที ่……… หมูที ่……… ถนน ……………………….……………….. ต ําบล/แขวง ………………………………………….……..
อํ าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด......................…….........................
ประเทศ................................................(ใหระบุช่ือประเทศในกรณีผูย่ืนคํ าขอเกิดในตางประเทศ)
ปจจุบันดํ ารงตํ าแหนง/ด ํารงตํ าแหนงครั้งสุดทาย …....................................................................
สังกัด...................................................................(ใหระบุ กอง กรม หรือหนวยงานอื่นที่สังกัด)
มคีวามประสงคขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ใหเปนเกิดวันที่ ........ เดือน .................
พ.ศ. .......... โดยไดแนบหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย ตามรายการดังนี้

กรณีใชสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
สูติบัตร  ตนฉบับ  สํ าเนา
ทะเบียนคนเกิด  ตนฉบับ  สํ าเนา

กรณีไมมีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
๑. หนงัสือรับรองแจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดไดจาก .............................
    .................................................................................................................................…
   (ระบช่ืุอสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ซึ่งเปนผูรับรอง)

๒. ทะเบียนสํ ามะโนครัวหรือสํ าเนาทะเบียนบาน
ทะเบียนสํ ามะโนครัว  ตนฉบับ  สํ าเนา
สํ าเนาทะเบียนบาน  ตนฉบับ  สํ าเนา

๓. หลักฐานการศึกษาที่แสดงวัน เดือน ปเกิด  จํ านวน.............แหง
(๑) สถานศึกษาครั้งแรก (โรงเรียน)...........................................................................
      ช้ันที่ศึกษา.............................  ตนฉบับ     สํ าเนา     หนังสือรับรอง
(๒) สถานศึกษาครั้งที่สอง (โรงเรียน).........................................................................
      ช้ันที่ศึกษา.............................  ตนฉบับ     สํ าเนา     หนังสือรับรอง

ฯลฯ



- ๒ -

๔. หลักฐานทางทหาร
    ใบส ําคญัทหารกองเกนิ (แบบ สด.๙)  ตนฉบบั  สํ าเนา     หนงัสือรับรอง
    ใบส ําคญัทหารกองหนนุ (แบบ สด.๘)  ตนฉบบั  สํ าเนา     หนงัสือรับรอง
    ทะเบยีนทหารกองประจ ําการ (แบบ สด.๓)  ตนฉบบั  สํ าเนา     หนงัสือรับรอง
    สมดุประจ ําตวัทหารกองหนนุ  ตนฉบบั  สํ าเนา     หนงัสือรับรอง

๕. หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิด ของพี่นองรวมมารดา
    (๑) .......................................................................…………  ตนฉบับ  สํ าเนา
    (๒) ..............................……………............................….........  ตนฉบบั  สํ าเนา
    (๓) ...........................…………..................................…........  ตนฉบบั  สํ าเนา

ฯลฯ

๖. หลักฐานอื่นของทางราชการ
    (๑) .......................................................................…………  ตนฉบับ  สํ าเนา
    (๒) ..............................……………............................….........  ตนฉบบั  สํ าเนา
    (๓) ...........................…………..................................…........  ตนฉบบั  สํ าเนา

ฯลฯ

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารทีแ่นบเปนหลกัฐานที่ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ

(ลงช่ือ) ............................................. ผูย่ืนคํ าขอ
               (.............................................)

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


