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(ตัวอย่าง)
บัญชีแก้ไขคําผิดของคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และหรือชื่อสกุล ในราชกิจจานุเบกษา
แก้คําผิด
แจ้งความสํานักนายกรัฐมนตรีหรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
๑. เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก จํานวน ๒ ราย ดังนี้
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เล่มที่ ๒)
๑.๑ หน้า ๙๔ บรรทัดที่ ๕ แถวหลัง คําว่า “พันโท สุขสันต์ ใจดี”
ให้แก้เป็น “พันโท สุขสัน ใจดี”
๑.๒ หน้า ๑๒๐ บรรทัดที่ ๑๙ แถวหน้า คําว่า “พันโทหญิง อริยา ชมเดือน”
ให้แก้เป็น “พันโทหญิง อริญา ชมเดือน”
๒. เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย จํานวน ๑ ราย ดังนี้
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เล่มที่ ๒/๑)
หน้า ๒ บรรทัดที่ ๗ แถวหน้า คําว่า “ร้อยตรี นิคม บุนพา”
ให้แก้เป็น “ร้อยตรี นิคม บุญพา”
๓. เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลา ชั้น......-........จํานวน....๑.....ราย ดังนี้
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เล่มที่ ๑๕)
หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๒๐ แถวหน้า คําว่า “จ่าสิบเอก นิพัน วันเวลา”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอก นิพน วันเวลา”

รับรองถูกต้อง
ชื่อ (..........................................................)
ตําแหน่ง.....................................................

คําอธิบาย
๑. เรียงรายการตามลําดับที่มีการขอแก้ไข
๒. เรียงลําดับเล่มและตอนตามลําดับปีก่อนหลัง (จากปีก่อนเรียงมาถึงปีปัจจุบัน) หากเล่มและตอน
เดียวกัน เรียงตามลําดับหน้าก่อนหลัง แถวให้ระบุแถวหน้าหรือแถวหลัง
๓. กรณีเครื่องราชอิสริยาภรณ์เรียงลําดับชั้นสูงมาชั้นต่ํา ข้าราชการก่อนลูกจ้าง
๔. การแก้ไขคําผิดมิได้เฉพาะในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นในขณะที่ลงประกาศ หรือก่อนการนําลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น หากเป็นการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุลภายหลังที่ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ไม่อาจดําเนินการได้
๕. ให้ตรวจสอบว่า ผู้ขอแก้ไขเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ได้รับพระราชทานและให้เจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ
โดยตรง ลงชื่อและวงเล็บชื่อเต็ม รับรองความถูกต้องกํากับไว้ที่มุมขวาด้านล่างทุกหน้า

บัญชีสรุปรายชื่อผู้ขอแก้ไขคํานําหน้าชือ่ ชื่อตัว และชื่อสกุล

ลําดับ

ประเภทที่ขอแก้ไข

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

คํานําหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ตอน/วันที่
ชั้น
ที่ปรากฎในราชกิจจา
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม/ตอน/วันที่
นุเบกษา
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ลงว ๑๖ ต.ค. ๖๐
ต.ช.
พ.ท.สุขสันต์ ใจดี
(เล่มที่ ๒)
“

๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓. เหรียญจักรมาลา

บ.ม.
-

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ลงว ๑๖ ต.ค. ๖๐
(เล่มที่ ๒/๑)
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ลงว ๑๖ ต.ค. ๖๐
(เล่มที่ ๑๕)

ที่ขอแก้ไข

สาเหตุการคลาดเคลื่อน

หมายเหตุ

แจ้งชื่อตัวขอพระราชทาน
คลาดเคลื่อน
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
พ.ท.หญิง อริยา ชมเดือน พ.ท.หญิง อริญา ชมเดือน
คลาดเคลื่อน
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ร.ต นิคม บุญพา
ร.ต นิคม บุนพา
คลาดเคลื่อน
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
จ.ส.อ.นิพน วันเวลา
จ.ส.อ.นิพัน วันเวลา
คลาดเคลื่อน
พ.ท.สุขสัน ใจดี

รับรองถูกต้อง
ชื่อ (........................................................)
ตําแหน่ง.....................................................
คําอธิบาย
๑. ประเภทเหรียญที่ต้องการแก้ไขเรียงตามลําดับดังนี้ (๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (๒) เหรียญจักรมาลา
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์เรียงตามลําดับตามชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓. ให้ระบุชื่อย่อหรือชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอิสริยาภรณ์
๔. เล่ม ตอน ทีล่ งประกาศราชกิจจานุเบกษา เรียงตามลําดับปีก่อนหลัง (จากปีก่อนเรียงมาถึงปัจจุบัน) ทีค่ ลาดเคลื่อน
๕. คํานําหน้าชื่อ ชื่อตัวและชื่อสกุล ทีล่ งประกาศราชกิจจานุเบกษาคลาดเคลื่อน โดยขีดเส้นเน้นตัวพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์ที่คลาดเคลื่อน
๖. คํานําหน้าชื่อ ชื่อตัวและชื่อสกุล ที่ประสงค์จะขอแก้ไข ให้ขีดเส้นเน้นตัวพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์ที่ประสงค์จะขอแก้ไข เหมือน ข้อ ๕.
๗. สาเหตุของการคลาดเคลื่อน เช่น แจ้งชื่อตัวขอพระราชทานคลาเคลื่อน ประกาศราชกิจจานุเบกษาคลาดเคลื่อน เขียนประกาศนียบัตรฯ คลาดเคลื่อน เป็นต้น
๘. ให้ตรวจสอบว่า ผู้ขอแก้ไขเป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับพระราชทานและให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ลงชื่อและวงเล็บชื่อเต็ม รับรองความถูกต้องกํากับไว้ที่มุมขวา
ด้านล่างทุกหน้า

เอกสารประกอบการขอแก้ไข
๑. สําเนาราชกิจจานุเบกษา หน้าแรก หน้าทีม่ ีชื่อชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญราชอิสริยาภรณ์
และหน้าทีม่ ีชื่อของผู้ที่ต้องการแก้ไข
จํานวน
๒
ชุด
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน
๒
ชุด
๓. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ
จํานวน
๒
ชุด

