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

บัญชีรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอแกไขวัน เดือน ปเกิดของขาราชการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ.2548
ที่

เอกสารประกอบการพิจารณา

1 แบบคําขอแกไขวัน เดือน ปเกิด
2 สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
3 ทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7)
4 ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบาน

สวนราชการ/หนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษา
(ผูรับรองความถูกตอง)
ผูยื่นคําขอแกไข
ปลัดอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากที่วาการ
อําเภอ
เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ สพป./สพม.
นายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียนจากที่วาการ
อําเภอ
ผูบริหาร/ผูชวยสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

5 หลักฐานการศึกษาที่แสดงวัน เดือน ปเกิดจาก
สถานศึกษาทุกแหงที่เคยศึกษา ตั้งแตระดับประถม
ศึกษาถึงชั้นสูงสุดไดแกใบสุทธิหรือทะเบียนนักเรียน
ประกาศนียบัตร และปริญญาบัตร เปนตน
6 หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผูขอยื่นเปนขาราชการ สัสดีอําเภอ
ชาย ไดแก ใบสําคัญทางทหารกองเกิน (แบบสด.8)
ใบสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.9) ทะเบียนทหาร
กองประจําการ(แบบ สด.3) หรือสมุดประจําตัว
ทหารกองหนุน
7 หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิดของพี่นอง นายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียนจากที่วาการ
รวมมารดาทุกคน ไดแก สําเนาทะเบียนบาน/บัตร
อําเภอ
ประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให
8 หลักฐานอื่นของทางราชการ ระบุวัน เดือน ปเกิด
นายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียนจากที่วาการ
ไดแก บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนสมรส อําเภอ
เปนตน
9 บันทึกชี้แจงเหตุผลที่ระบุวัน เดือน ปเกิดใน ก.พ.7 ผูยื่นคําขอแกไข
ผิดพลาด
หมายเหตุ: ใหสงเอกสารหลักฐานทุกฉบับโดยใหสงตนฉบับ หากสงตนฉบับไมได สงสําเนาและรับรองความ
ถูกตองโดยสวนราชการหรือหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษา และหากสงสําเนาไมไดใหสวนราชการหรือหนวยงาน
ที่มีหนาที่เก็บรักษาออกหนังสือรับรองแจงเหตุขัดของที่ไมอาจหาหลักฐานดังกลาวได ทั้ งนี้ผูยื่ นคําขอแกไข
ไมสามารถรับรองความถูกตองสําเนาเอกสารดวยตนเองได

