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ค าสั่งคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร 

สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย 

ที่ สค 4/๒๕๖๐ 

เรื่อง   อุทธรณ์ค าสั่งไม่แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) 

                 ของกรมการปกครอง 

-------------------------------- 

ผู้อุทธรณ์     : นาง ก. 

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ   : กรมการปกครอง 

 

  อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาง ก. ผู้อุทธรณ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 

ที่ท าการปกครองอ าเภอศรเีทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหนังสือลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงนายอ าเภอ

ศรีเทพ ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัตขิ้าราชการ (ก.พ.๗) จากเกิดวันที่ วว ดดด ปปปป 

เป็นวันที่ วว ดดด ปปปป 

  อ าเภอศรีเทพมีหนังสือ ที่ พช ๐๗๑๗/๒๑๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเรื่องการขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของผู้อุทธรณ์ไปเพื่อพิจารณา 

ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีหนังสือ ที่ พช ๐๐๑๘.๑/๙๘๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงอธิบดี

กรมการปกครองส่งเรื่องการขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของผู้อุทธรณ์ เพื่อให้พิจารณาด าเนินการต่อไป 

  กรมการปกครองมีหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๒.๔/๑๗๒๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐  

ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิเสธการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติ ข้าราชการ 

(ก.พ.๗) ของผู้อุทธรณ์ โดยให้เหตุผลว่ากรมการปกครองตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ไม่ถือปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามข้อ ๘ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียน

ประวัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ก าหนดว่า “ข้าราชการผู้ใดที่ได้รับแจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับ

บ าเหนจจบ านาญ เนื่องจากการเกีียณอายุในปีงบประมาณใดเหจนว่า วัน เดือน ปีเกิดของตนตามที่

ได้รับแจ้งนั้นไม่ถูกต้อง และประสงค์จะขอแก้ไข ให้ข้าราชการผู้นั้นยื่นค าขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
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ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น” ดังนั้น กรมการปกครอง จึงส่งเรื่องดังกล่าวคืน พร้อม

เอกสารหลักฐานของผู้อุทธรณ์  

จังหวัดเพชรบูรณ์มีหนังสือ ที่ พช ๐๐๑๘.๑/๑๕๒๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ถึงนายอ าเภอศรีเทพ แจ้งผลการพิจารณาของกรมการปกครอง และอ าเภอศรีเทพได้แจ้งผลการ

พิจารณาดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์ทราบ ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ถึงประธาน

กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอุทธรณ์ค าสั่งไม่แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของกรมการปกครอง 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน

และการบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาค าอุทธรณ์ เหตุผลที่กรมการปกครองไม่แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด 

ค าชี้แจงด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ ค าชี้แจงด้วยวาจาประกอบค าชี้แจงเป็นหนงัสือของกรมการปกครอง 

และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุปความได้ว่า ผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีรายชื่อต้องพ้นจากราชการเพราะ

ครบเกีียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ผู้อุทธรณ์เหจนว่าวัน 

เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) ไม่ตรงกับวัน เดือน ปีเกิดที่แท้จริง จึงได้ยื่นขอ

แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) 

  ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม  

การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ผู้อุทธรณ์ชี้แจงสรุปความได้ว่า ผู้อุทธรณ์เกิด

วันที่ วว ดดด ปปปป แต่ในหลักฐานทางทะเบียนระบุวัน เดือน ปีเกิดผิด และไม่สามารถแก้ไขได้ 

ต่อมาได้รับการติดต่อจากอ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ให้จ าหน่ายรายการบุคคลซ้ าซ้อน และ

พบทะเบียนบ้านที่ระบุว่าผู้อุทธรณ์เกิดวันที่ วว ดดด ปปปป ซึ่งตรงกับวัน เดือน ปีเกิดที่แท้จริง       

ผู้อุทธรณ์จึงขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) จากเกิดวันที่ วว ดดด ปปปป 

เป็นวันที่ วว ดดด ปปปป 

  ผู้แทนกรมการปกครองชี้แจงสรุปความได้ว่า กรมการปกครองได้มีหนังสือ  

ที่ มท ๐๓๐๒.๔/ว ๖๘๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ แจ้งเวียนจังหวัดเพ่ือแจ้งให้ข้าราชการตาม

บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิได้รับบ าเหนจจบ านาญ ซึ่งจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ด ารงต าแหน่งในสังกัดทราบ และผู้อุทธรณ์ได้ลงลายมือชื่อ

รับทราบในแบบบันทึกรับทราบการเกีียณอายุราชการแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ต่อมา 

ผู้อุทธรณ์ได้ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) ซึ่งกรมการปกครอง

ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๘ แห่งระเบียบส านัก
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นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงได้ส่ง

เรื่องดังกล่าวคืน 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน

และการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเหจนว่า การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของผู้อุทธรณ์เป็นการขอ

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ประกอบข้อ ๑๒ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียน

ประวัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยหากบุคคลใดเหจนวา่ข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสว่นใด

ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง มีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานที่เป็นผู้ควบคุมดูแลทะเบียนประวัติ

ข้าราชการจะต้องเป็นผู้พิจารณาในชั้นต้น และมีค าสั่งไม่แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดตามที่ร้องขอนั้นก่อน  

ผู้ขอจึงจะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ในการขอแก้ไขวัน 

เดือน ปีเกิดของข้าราชการนั้นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ 

(๑๒) ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีอ านาจหน้าที่พิจารณาจัดระบบทะเบียน

ประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี ่ยวกับวัน เดือน  ปีเกิด และการควบคุมเกีียณอายุของ

ข้าราชการพลเรือน เมื่อผู้อุทธรณ์เป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมการปกครองได้ขอแก้ไขวัน 

เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ กรมการปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นต้นในการ

ควบคุมดูแลทะเบียนประวัติข้าราชการ จะต้องพิจารณาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กล่าวคือ กรมการปกครองต้องรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ ก.พ. 

เป็นผู้พิจารณา การที่กรมการปกครองปฏิเสธโดยอ้างว่าผู้อุทธรณ์ยื่นเกินก าหนดระยะเวลาตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๘ ยังไม่ถูกต้อง เพราะระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาทางบริหารในการเร่งรัดให้

ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมเกีียณอายุราชการของข้าราชการ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้อุทธรณ์  

ในการขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในฐานะที่เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังนั้น กรณีนี้กรมการปกครองจึงยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ขั้นตอนของกฎหมาย อย่างไรกจดี ผู้อุทธรณ์อาจใช้สิทธิขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดไปยังส านักงาน ก.พ. 

โดยตรงกจได้  
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  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดนิ

และการบังคับใช้กฎหมาย จึงมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์นี้ไว้พิจารณา โดยให้กรมการปกครองและ           

ผู้อุทธรณ์ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

 
 
 รองศาสตราจารย์สมยศ  เชื้อไทย หัวหน้าคณะที่ ๓ 
   
 
 นายจ ารัส  ศักดิ์จิรพาพงี์ กรรมการ 
   
 
 รองศาสตราจารย์ชมพูนุท  โกสลากร  เพิ่มพูนวิวัฒน์ กรรมการ 
   
 
 นายธนะ  ดวงรัตน์  กรรมการ 
   
 
 นายสุขจิตต์  ประยูรหงี์ กรรมการ 
   
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา  ติระสังขะ กรรรมการผู้รับผิดชอบส านวนอุทธรณ ์
   
 

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  วันท่ี   20  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 


