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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด
ในทะเบียนประวัติขาราชการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด
ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการแก ไ ขวั น เดื อ น ป เ กิ ด
ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใ หใ ชบังคับแกสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายอื่น หรือสวนราชการที่ไมมี
ฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา ทั้งนี้ เทาที่อยูใ นบังคับบัญชาหรือ
ในกํากับดูแลของฝายบริหาร
สําหรับ ราชการสว นท องถิ่น องคก รอิ สระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หนว ยงานอื่น ซึ่ง มิไ ดสั งกั ด
ฝายบริหาร อาจนําระเบียบนี้ไปใชไดโดยอนุโลม
ขอ ๕ เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการประเภทใด มีความจําเปนตองกําหนด
วิธีปฏิบัติในการแกไขวัน เดือน ปเกิด นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลง
กับผูรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๖ ในระเบียบนี้
“ทะเบียนประวัติ” หมายความวา หลักฐานแสดงประวัติการรับราชการของขาราชการ
ฉบับที่เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุเก็บรักษาหรือกําหนดใหใชเปนหลักฐานสําหรับควบคุมเกษียณอายุ
ของขาราชการ
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“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการที่อยูในบังคับบัญชาของสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยการปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว าดวยระเบียบบริหารราชการแผน ดิ น และ
กฎหมายอื่น หรือสวนราชการที่ไมมีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา
ทั้งนี้ เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเทียบเทาอธิบดี ทั้งนี้ เทาที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร
“เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุ” หมายความวา เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ และตามกฎหมายอื่น
ขอ ๗ ขาราชการผูใดไดรับการบรรจุแตงตั้งนับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหหัวหนา
สวนราชการแจงใหขาราชการผูนั้นทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑตามระเบียบนี้ แตถาขาราชการผูใดไดรับ
การบรรจุแ ตงตั้งกอนระเบียบนี้มีผ ลใชบังคับ ใหหัวหนาสวนราชการแจงใหขาราชการผูนั้น ทราบ
ถึงสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกตองของวัน เดือน ปเกิดของตนที่ลงไวในทะเบียนประวัติตามระเบียบนี้
ขอ ๘ ขาราชการผูใ ดที่ไดรับ แจงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญเนื่องจาก
การเกษียณอายุในปงบประมาณใดเห็นวา วัน เดือน ปเกิดของตนตามที่ไดรับแจงนั้น ไมถูกตองและ
ประสงคจะขอแกไข ใหขาราชการผูนั้นยื่นคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดตามแบบทายระเบียบนี้ภายใน
เดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น
ขอ ๙ ขาราชการผูใดประสงคจะขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ใหยื่นคําขอ
แกไขพรอมหลักฐานตนฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพื่อประกอบการพิจารณาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น โดยยื่นคําขอแกไขเมื่อใดก็ได แตทั้งนี้ตองไมชาไปกวากําหนดเวลาตามขอ ๘
ในกรณี ที่ เ ป น การพ น วิ สั ย ที่ จ ะหาหลั ก ฐานตามวรรคหนึ่ ง ได ให ส ง หนั ง สื อ รั บ รองจาก
สวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ซึ่งแจงเหตุขัดของที่ไมอาจ
หาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบาน
(๒) หลักฐานการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวัน เดือน ปเกิดจากสถานศึกษาทุกแหง
ที่ผูนั้นเคยศึกษา
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(๓) หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปนขาราชการชาย ไดแก ใบสําคัญทหารกองเกิน
(แบบ สด. ๙) หรือใบสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด. ๘) หรือทะเบียนทหารกองประจําการ (แบบ สด. ๓)
หรือสมุดประจําตัวทหารกองหนุน
(๔) หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิดของพี่นองรวมมารดา ในกรณีที่มีพี่นองรวม
มารดา
(๕) หลักฐานอื่นของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปเกิด โดยชัดแจง (ถามี)
หลักฐานตามวรรคสองใหใชตนฉบับ หากไมสามารถสงตนฉบับไดใหใชสําเนาซึ่งผูมีอํานาจ
หนาที่รับรองความถูกตองแทน
ในกรณีที่ไมอาจสงหลักฐานตามวรรคสอง (๒) หรือ (๓) ได ใหสงหนังสือรับรองจาก
สวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษา แจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาหลักฐานดังกลาวได
ขอ ๑๐ เมื่อผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นไดรับคําขอแกไขตามขอ ๙ แลว ใหตรวจสอบคําขอ
แกไขและหลักฐานโดยเร็ว หากเห็นวาคําขอแกไขหรือหลักฐานไมถูกตองครบถวน ใหแจงผูยื่นคําขอแกไข
ใหจัดทําใหถูกตองครบถวน
ใหหั วหน าสว นราชการเสนอคํา ขอแกไ ขพร อมหลัก ฐานตอเจา หนา ที่ควบคุ มเกษียณอายุ
ภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับคําขอแกไข โดยใหทําความเห็นประกอบการพิจารณาไปดวย
ขอ ๑๑ ใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุพิจารณาคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิดโดยเร็ว และ
สงผลการพิจารณาใหหัวหนาสวนราชการแจงใหขาราชการผูขอแกไขวัน เดือน ปเกิดทราบโดยพลัน
คําวินิจฉัยของเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ขาราชการขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ซึ่งเปนการใชสิทธิ
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ใหดําเนินการตามกฎหมายนั้น และเมื่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีคําวินิจฉัยเปนประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการที่ครอบครอง
ทะเบียนประวัติปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ขาราชการผูใดพนจากราชการไปแลว ขอแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติ
หากทะเบียนประวัติของผูนั้นอยูในความครอบครองของสวนราชการใด ใหสวนราชการนั้นดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ โดยใหผูประสงคจะขอแกไขยื่นคําขอแกไขพรอมเอกสาร
หลักฐานตามขอ ๙ เพื่อประกอบการพิจารณา

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๑๔ บรรดาการดําเนินการใดที่ไดดําเนินการไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การแกไขวัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ใหถือวาเปนการดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ ๑๕ ใหประธาน ก.พ. เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุเปน ผูเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

แบบคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิด
………………………………..
(เขียนที่)......................................
วันที่........... เดือน.........................พ.ศ. ..............
เรื่อง.......................................................
(คําขึ้นตน)..............................................
ขาพเจา ...................................................................... ตามหลักฐานในทะเบียนประวัติ
เกิดวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ....... สถานที่เกิด …………………..…………..(ระบุสถานที่เกิด)
เลขที่ ……… หมูท ี่ ……… ถนน ……………………….……………….. ตําบล/แขวง ………………………………………….……..
อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด......................…….........................
ประเทศ................................................(ใหระบุชื่อประเทศในกรณีผูยื่นคําขอเกิดในตางประเทศ)
ปจจุบันดํารงตําแหนง/ดํารงตําแหนงครั้งสุดทาย …....................................................................
สังกัด...................................................................(ใหระบุ กอง กรม หรือหนวยงานอื่นที่สังกัด)
มีความประสงคขอแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ ใหเปนเกิดวันที่ ........ เดือน .................
พ.ศ. .......... โดยไดแนบหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย ตามรายการดังนี้
กรณีใชสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
สูติบัตร
{ ตนฉบับ
ทะเบียนคนเกิด
{ ตนฉบับ

{ สําเนา
{ สําเนา

กรณีไมมีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
1. หนังสือรับรองแจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดไดจาก .............................
.................................................................................................................................…
(ระบุชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ซึ่งเปนผูรับรอง)
2. ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบาน
ทะเบียนสํามะโนครัว { ตนฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน
{ ตนฉบับ

{ สําเนา
{ สําเนา

3. หลักฐานการศึกษาที่แสดงวัน เดือน ปเกิด จํานวน.............แหง
(1) สถานศึกษาครั้งแรก (โรงเรียน)...........................................................................
ชัน้ ที่ศึกษา............................. { ตนฉบับ { สําเนา { หนังสือรับรอง
(2) สถานศึกษาครั้งที่สอง (โรงเรียน).........................................................................
ชัน้ ที่ศึกษา............................. { ตนฉบับ { สําเนา { หนังสือรับรอง
ฯลฯ

-24. หลักฐานทางทหาร
ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
ใบสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8)
ทะเบียนทหารกองประจําการ (แบบ สด.3)
สมุดประจําตัวทหารกองหนุน

{ ตนฉบับ
{ ตนฉบับ
{ ตนฉบับ
{ ตนฉบับ

{ สําเนา
{ สําเนา
{ สําเนา
{ สําเนา

5. หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิด ของพี่นองรวมมารดา
(1) .......................................................................………… { ตนฉบับ
(2) ..............................……………............................…......... { ตนฉบับ
(3) ...........................…………..................................…........ { ตนฉบับ

{ หนังสือรับรอง
{ หนังสือรับรอง
{ หนังสือรับรอง
{ หนังสือรับรอง
{ สําเนา
{ สําเนา
{ สําเนา

ฯลฯ
6. หลักฐานอื่นของทางราชการ
(1) .......................................................................………… { ตนฉบับ
(2) ..............................……………............................…......... { ตนฉบับ
(3) ...........................…………..................................…........ { ตนฉบับ

{ สําเนา
{ สําเนา
{ สําเนา

ฯลฯ
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารทีแ่ นบเปนหลักฐานที่ถกู ตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ............................................. ผูยื่นคําขอ
(.............................................)

หมายเหตุ

(1) ใหเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณครบถวน
(2) ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง { หนาขอความที่ตองการ

