
-ตัวอย�าง- 
(กรณีส�งสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิดมาประกอบการพิจารณา) 

 

วาระพิจารณาเร่ืองท่ี .......... 
เร่ือง  กรม.................ขอแก%ไขวัน เดือน ป'เกิดในทะเบียนประวัติข%าราชการ (ก.พ.๗) 

ของ .............................  
--------------------------------- 

๑. ที่มา  
  สํานักงาน/สํานัก/กรม............................ ขอให� สํานักงานปลัดกระทรวง................พิจารณาแก�ไขวัน 
เดือน ป!เกิด ในทะเบียนประวัติข�าราชการ (ก.พ. ๗) ของนาย/นาง/นางสาว......................ตําแหน*ง..................  
กรม......................จากเกิดวันท่ี  ... เดือน........ พ.ศ. ๒๕... เป/นวันท่ี ... เดือน............. พ.ศ. ๒๕...... ไม*มีผลต*อ
การเกษียณอายุราชการ 
 

๒. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข%อง 
 ๒.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว*าด�วยการแก�ไขวัน เดือน ป!เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๘  
       ข�อ ๙  กําหนดว*า ข�าราชการผู�ใดประสงค:จะขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิดในทะเบียนประวัติ ให�ยื่น 
คําขอแก�ไขพร�อมหลักฐานต�นฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพ่ือประกอบการพิจารณาต*อผู�บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น โดยยื่นคําขอแก�ไขเม่ือใดก็ได� ท้ังนี้ต�องไม*ช�าไปกว*าท่ีกําหนดเวลาตามข�อ ๘  
(ระบุข�อท่ีตรงกับการพิจารณา) 
 ๒.๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ... ลงวันท่ี ...   เดือน ............ ๒๕๕๙  เรื่อง การแก�ไขวัน เดือน 
ป!เกิดในทะเบียนประวัติข�าราชการ 
 

๓. หลักฐานประกอบการพิจารณาตามระเบียบ 
 

หลักฐานประกอบการ
พิจารณาตาม 

ระเบียบ 
 

หลักฐานท่ีส�งมาประกอบ 
การพิจารณา 

ไม�มี 
หรือ 

ไม�อาจ 
หาได% 

หลักฐานท่ีเจ%าหน%าท่ีตรวจสอบ
เพ่ิมเติม 

ไม�มี
หรือ 

ไม�อาจ 
หาได% 

ระบุว�า
เกิด 

ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

ไม�ตรงกับ
ท่ีขอแก%ไข 

ระบุว�า
เกิด 

ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

ไม�ตรงกับ
ท่ีขอแก%ไข 

สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด 
๑.๑ กรณีมีสูติบัตร 
สํานักทะเบียนท�องถ่ินท่ี .... 
ลงวันท่ี........ 
(เอกสารหมายเลข .............) 

     
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

(๓) 



๒ 

 

หลักฐานประกอบการ
พิจารณาตาม 

ระเบียบ 
 

หลักฐานท่ีส�งมาประกอบ 
การพิจารณา 

ไม�มี
หรือ 

ไม�อาจ 
หาได% 

หลักฐานท่ีเจ%าหน%าท่ีตรวจสอบ
เพ่ิมเติม 

ไม�มี
หรือ 

ไม�อาจ 
หาได% 

ระบุว�า
เกิด 

ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

ไม�ตรงกับ
ท่ีขอแก%ไข 

ระบุว�า
เกิด 

ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

ไม�ตรงกับ
ท่ีขอแก%ไข 

๑.๒ กรณีไม�มีสูติบัตร 
หนังสืออําเภอ..../สํานักทะเบียน 
ท�องถ่ิน........ท่ี ....ลงวันท่ี........ 
รับรองสถานท่ีเกิด และวัน  เดือน  
ป!เกิด แจ�งเหตุขัดข�องท่ีมิอาจ
หาหลักฐาน รับรองโดย.......... 
 (เอกสารหมายเลข .............) 

        

๒. ทะเบียนบ%าน 
๑) สําเนาทะเบียนบ�านเลขท่ี 
... หมู*ท่ี ...  ตําบล...  อําเภอ....
จังหวัด....  /หนังสือรับรอง         
(เอกสารหมายเลข...) 

      
 

  

๒) สําเนาทะเบียนบ�านเลขท่ี 
.. หมู*ท่ี  ..  ตําบล...  อําเภอ....
จังหวัด....  /หนังสือรับรอง         
(เอกสารหมายเลข...) 

     
 
 
 

   

๓) สําเนาทะเบียนบ�านเลขท่ี 
... หมู*ท่ี  ..  ตําบล...  อําเภอ....
จังหวัด....  /หนังสือรับรอง         
(เอกสารหมายเลข...) 

      
 

  

๓.หลักฐานการศึกษา 
๑) ประกาศนียบัตร/สําเนา/
ใบสุทธิ/สําเนา ระดับประถม 
ศึกษาโรงเรียน.....................       
(เอกสารหมายเลข...........) 

        

๒) ประกาศนียบัตร/สําเนา
โรงเรียน/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย               
(เอกสารหมายเลข ...........) 
(ทุกแห*งท่ีผู�ขอแก�ไขเคยศึกษา) 

        

 



๓ 

 

หลักฐานประกอบการ
พิจารณาตาม 

ระเบียบ 
 

หลักฐานท่ีส�งมาประกอบ 
การพิจารณา 

ไม�มี
หรือ 

ไม�อาจ 
หาได% 

หลักฐานท่ีเจ%าหน%าท่ีตรวจสอบ
เพ่ิมเติม 

ไม�มี  
หรือ 

ไม�อาจ 
หาได% 

ระบุว�า
เกิด 

ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

ไม�ตรงกับ
ท่ีขอแก%ไข 

ระบุว�า
เกิด 

ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

ไม�ตรงกับท่ี
ขอแก%ไข 

๔.หลักฐานทางทหาร 
(เฉพาะข�าราชการชาย) 
-ใบสําคัญทหารกองหนุน 
(แบบ สด.๘)/ 
-ใบสําคัญทหารกองเกิน  
(แบบ สด.๙)/ 
-ทะเบียนทหารกอง
ประจําการ (แบบ สด.๓)  
-สมุดประจําตัวทหารกองหนุน 
(เอกสารหมายเลข.........) 

        

๕.  วัน  เดื อน  ป' เ กิ ดของ 
พ่ีน%องร�วมมารดา (ถ%ามี) 
๑. ........................................ 
(เอกสารหมายเลข..........) 
๒............................................ 
(เอกสารหมายเลข..........) 

ฯลฯ 

     
 
 
 

   

๖. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ�ามี)   
เช*น บัตรประจําตัวประชาชน 
(เอกสารหมายเลข..........) 

        

 

๔. การวิเคราะห:ของเจ%าหน%าที่  
        

ผู�ขอแก�ไขนาย/นาง/นางสาว.......................ได�ยื่นคําขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิด เม่ือวันท่ี .................  
ซ่ึง (ส*วนราชการ) ...................... ได�ส*งคําขอมายัง (ส*วนราชการ ......... เม่ือวันท่ี...... เดือน ................ พ.ศ. 
๒๕๕.. (วันท่ีรับคําขอ)  โดยยื่นคําขอแก�ไขพร�อมหลักฐานต�นฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดเพ่ือประกอบการ
พิจารณาต*อผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น และยื่นคําขอภายในกําหนดเวลาตามระเบียบ ประกอบกับไม*เคยยื่น
ขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิดมาก*อน จึงมีสิทธิ์ยื่นคําขอแก�ไขวัน เดือน ป!เกิด 

 
 

 
 



๔ 

 

      กรณีนี้ผู�ขอแก�ไข (นาย/นาง/นางสาว.......................).ได�ส*งต�นฉบับสูติบัตรมาประกอบการ
พิจารณา ระบุชื่อผู�เกิด ................ชื่อสกุล....................... เกิดวันท่ี........เดือน............ พ.ศ. .... (ผู�ขอแก�ไขได�ส*ง
ภาพถ*ายสูติบัตรซ่ึงรับรองสําเนาโดย (ชื่อนายทะเบียนผู�ลงนาม)............................มาประกอบการพิจารณา) 
เจ�าหน�าท่ีได�วิเคราะห:ความน*าเชื่อถือของสูติบัตร (กรณีมีความเคลือบแคลงสงสัยท่ีต�องตรวจสอบเพ่ิมเติมให�
ระบุข�อความ “และท่ีเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติม” ดังนี้ 
  ๔.๑ กรณีส�งสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดมาประกอบการพิจารณา 
        สูติบัตร ระบุชื่อผู�เกิด...................ชื่อสกุล................เกิดวันท่ี........เดือน...........พ.ศ. .... 
(เอกสารแนบ.....) ตรงกับท่ีขอแก�ไข ลักษณะและแบบของสูติบัตรตรงหรือใกล�เคียงกับรูปแบบแต*ละสมัย 
ในช*วงป!เกิดหรือใกล�เคียง สภาพสูติบัตรไม*มีรอยแก�ไข รอยขีด ฆ*า ขูดลบ หรือเพ่ิมเติมแต*อย*างใด อันทําให�เป/น
ท่ีสงสัยหรือขาดความน*าเชื่อถือ ลักษณะสีของหมึกสมํ่าเสมอเป/นสีเดียวกันท้ังฉบับ  ลงรายการไว�ชัดแจ�ง ระบุ
ชื่อสกุลของบิดา มารดา ตรงกับหลักฐานใน ก.พ. ๗  (กรณีมีความเคลือบแคลงสงสัยท่ีต�องตรวจสอบเพ่ิมเติม
ไปยังหน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง ให�ระบุ “รวมท้ังท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติมไปยัง......................” พิจารณาวิเคราะห:ไปตาม
หลักฐานท่ีได�รับจากการตรวจสอบเพ่ิมเติม วิเคราะห:ควบคู*กับหลักฐานสูติบัตรท่ีส*งมาประกอบการพิจารณา) 
ระบุว*า นาย/นาง/นางสาว.........................ชื่อสกุล...................... เกิดวันท่ี ............เดือน .................. พ.ศ.  .... 
ตรงกับท่ีขอแก�ไข ดังนั้น จึงน*าเชื่อได�ว*าเป/นสูติบัตรของนาย/นาง/นางสาว..................ชื่อสกุล..................... 
จริง และข�าราชการผู�นี้เกิดวันท่ี ............เดือน .................... พ.ศ.  .... จริง จึงเห็นควรอนุมัติให�แก�ไขวัน เดือน 
ป!เกิดของนาย/นาง/นางสาว.............................. จากเกิดวันท่ี.....เดือน ................พ.ศ.  .... ได� 

๔.๒ กรณีส�งหลักฐานอ่ืน ๆ ตามระเบียบมาประกอบการพิจารณา 
         (๑) สําเนาสูติบัตรท่ีส*งมาประกอบการพิจารณา รับรองสําเนาโดย.............................
จากสํานักทะเบียนท�องถ่ิน................. ระบุชื่อผู�เกิด...................ชื่อสกุล................เกิดวันท่ี........เดือน...........
พ.ศ. .... (เอกสารแนบ.....) ตรงกับท่ีขอแก�ไข ลักษณะและแบบของสูติบัตรตรงหรือใกล�เคียงกับรูปแบบ 
แต*ละสมัย ในช*วงป!เกิดหรือใกล�เคียง สภาพสูติบัตรไม*มีรอยแก�ไข รอยขีด ฆ*า ขูดลบ หรือเพ่ิมเติมแต*อย*างใด 
อันทําให�เป/นท่ีสงสัยหรือขาดความน*าเชื่อถือ (กรณีมีความเคลือบแคลงสงสัยท่ีต�องตรวจสอบเพ่ิมเติมไปยัง
หน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง ให�ระบุ “รวมท้ังท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติมไปยัง........................” พิจารณาวิเคราะห:ไปตาม
หลักฐานท่ีได�รับจากการตรวจสอบเพ่ิมเติม วิเคราะห:ควบคู*กับหลักฐานสูติบัตรท่ีส*งมาประกอบการพิจารณา) 
ระบุว*า นาย/นาง/นางสาว................................เกิดวันท่ี ... เดือน .................. พ.ศ.  .... ตรงกับท่ีขอแก�ไข 
รวมท้ังนายทะเบียนท�องถ่ินได�รับรองสําเนาสูติบัตรดังกล*าว  ดังนั้น จึงน*าเชื่อได�ว*านาย/นาง/นางสาว.................... 
เกิดวันท่ี ....เดือน ............พ.ศ.  .... จริง จึงเห็นควรอนุมัติให�แก�ไขวัน เดือน ป!เกิดของนาย/นาง/นางสาว.......
จากเกิดวันท่ี........เดือน ................พ.ศ.  .... ได� 
 (๒) สําเนาทะเบียนบ�าน.................................................................................................. 
 (๓) หลักฐานการศึกษา.................................................................................................. 
 (๔) หลักฐานทางทหาร (กรณีข�าราชการชาย) ............................................................. 
 (๕) หลักฐานพ่ีน�องร*วมมารดา...................................................................................... 
 (๖) หลักฐานอ่ืน ๆ ....................................................................................................... 

 



๕ 

 

๕. ประเด็นการพิจารณา 

  จึงเห็นควรอนุมัติ/ไม*อนุมัติให�แก�ไขวัน เดือน ป!เกิด ใน ก.พ. ๗ ของนาย/นาง/นางสาว..........
จากเกิดวันท่ี... เดือน.....................พ.ศ. ....  เป/นเกิดวันท่ี........ เดือน.................พ.ศ. ....  หรือไม* หรือจะ
เห็นสมควรประการใด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติท่ีประชุม............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................ 


