ระเบียบงานสารบรรณ

กองการศึกษา

กรกฎาคม ๒๕๖๒

คํานํา
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษาวิชา ระเบียบงานสารบรรณ ในหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดยคณะทํางาน
พัฒนาตําราวิชา ระเบียบงานสารบรรณ ด้วยการปรับปรุงแก้ไขตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
จะนําไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานสารบรรณต่อไป
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
กรกฎาคม ๒๕๖๒
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๔๑ ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐

สารบัญ
นิยามศัพท์
หมวด ๑ หนังสือราชการ
ชนิดหนังสือราชการ
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ
คําสั่ง
ระเบียบ
ข้อบังคับ
หนังสือประชาสัมพันธ์
ประกาศ
แถลงการณ์
ข่าว
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
หนังสือรับรอง
รายงานการประชุม
บันทึก
หนังสืออื่น
หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติ
การรับส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ
การสําเนาหนังสือ
หมวด ๒ การรับและส่งหนังสือ
หนังสือรับ
หนังสือส่งและการจ่าหน้าซอง
หมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ
การเก็บหนังสือ
การรักษาหนังสือ
การยืมหนังสือ
การทําลายหนังสือ

หน้า
๑-๒
๒-๖
๒
๓
๓
๓
๓
๓
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๕
๕
๖
๖
๖ - ๑๒
๖-๘
๘ - ๑๒
๑๒ - ๒๐
๑๒ - ๑๗
๑๗ - ๑๘
๑๗ - ๑๘
๑๘ - ๒๐

-๒-

สารบัญ (ต่อ)
หมวด ๔
ผนวก ก

ผนวก ข
ผนวก ค

หน้า
มาตรฐานตรา แบบพิมพ์และซอง
๒๐ - ๒๓
รูปแบบหนังสือต่าง ๆ และคําอธิบายพร้อมตัวอย่าง
๒๕ - ๗๔
อนุผนวก ๑ แบบหนังสือภายนอก รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ
๒๕ - ๒๙
อนุผนวก ๒ แบบหนังสือภายนอกที่ใช้ใน กห. รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ ๓๐ - ๓๔
อนุผนวก ๓ แบบหนังสือภายใน รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ
๓๕ - ๓๙
อนุผนวก ๔ แบบหนังสือประทับตรา รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ ๔๐ - ๔๓
อนุผนวก ๕ แบบคําสั่งทั่วไป รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ
๔๔ - ๔๖
อนุผนวก ๖ แบบคําสั่งเฉพาะ รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ
๔๗ - ๔๙
๕๐ - ๕๓
อนุผนวก ๗ แบบระเบียบ รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ
อนุผนวก ๘ แบบประกาศ รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ
๕๔ - ๕๗
อนุผนวก ๙ แบบแถลงการณ์ รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ
๕๘ - ๖๐
อนุผนวก ๑๐ แบบหนังสือรับรอง รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ
๖๑ - ๖๓
อนุผนวก ๑๑ แบบรายงานการประชุม รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ ๖๔ - ๖๗
อนุผนวก ๑๒ แบบบันทึก รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ
๖๘ - ๗๑
อนุผนวก ๑๓ แบบข่าวราชการทหาร รายละเอียดในการจัดทํา พร้อมตัวอย่างประกอบ ๗๒ - ๗๔
คําขึน้ ต้น สรรพนาม คําลงท้ายในหนังสือราชการ และทีใ่ ช้ในการจ่าหน้าซอง
๗๕ - ๘๑
๘๒ - ๙๓
รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดทําหนังสือราชการ
- คําขึ้นต้น คําลงท้าย การลงชื่อและตําแหน่ง การมอบหมายหรือการมอบอํานาจการลงชื่อ
ในหนังสือราชการ
๘๓ - ๘๕
- การลงชื่อในหนังสือราชการ
๘๕ - ๘๗
- การใช้ที่หนังสือกรณีทําหนังสือปะหน้าต่อจากฉบับเดิมหรือเรื่องเดิม
๘๗
- การทําบันทึกปะหน้านําเรียนผู้บังคับบัญชา
๘๗
๘๗
- การเขียนหัวข้ออ้างถึงในหนังสือราชการ
- การบันทึกต่อเนื่อง การรายงานและการออกที่หนังสือของคณะกรรมการ
การจัดทําหนังสือราชการ การแก้ไขหนังสือราชการของผู้อื่น
๘๘
- เอกสารราชการซึ่งมีตัวเรื่องและรายละเอียดประกอบตัวเรื่อง
๘๘ - ๘๙
- การเขียนอ้างถึง และสิ่งที่ส่งมาด้วย ในหนังสือราชการ
๘๙
- การเขียนชื่อเอกสารอ้างอิง
๘๙

-๓-

สารบัญ (ต่อ)

ผนวก ง

ผนวก จ

ผนวก ฉ

ผนวก ช

หน้า
๘๙ - ๙๑
๙๑
๙๑
๙๑ - ๙๓
๙๔ - ๑๒๔

- การใช้คําต่าง ๆ ในหนังสือราชการ
- การระบุคําว่า “ พ.ศ. ” ในหนังสือราชการ
- การใช้ลักษณะนามของทหาร
- การใช้ซองและวิธีปฏิบัติในการจ่าหน้าซอง
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการในกองทัพบก
ส่วนที่ ๑ รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการ
๙๕ - ๙๗
ระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่ได้รับอนุมัติจากกองทัพบก
ส่วนที่ ๒ รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการ
ระดับหน่วยรองของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่ได้รับอนุมตั ิจากกองทัพบก ๙๘ - ๑๒๓
ส่วนที่ ๓ หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการในกองทัพบก
๑๒๔
แบบการรับและส่งหนังสือ
๑๒๕ - ๑๓๐
๑๒๖
อนุผนวก ๑ แบบทะเบียนหนังสือรับ
อนุผนวก ๒ แบบทะเบียนหนังสือส่ง
๑๒๗
อนุผนวก ๓ แบบการจ่าหน้าซอง
๑๒๘
อนุผนวก ๔ แบบสมุดส่งหนังสือ
๑๒๙
อนุผนวก ๕ แบบใบรับหนังสือ
๑๓๐
แบบการเก็บรักษา การยืม และการทําลาย
๑๓๑ - ๑๓๙
อนุผนวก ๑ แบบบัตรตรวจค้น
๑๓๒
๑๓๓
อนุผนวก ๒ แบบบัญชีหนังสือส่งเก็บ
อนุผนวก ๓ แบบทะเบียนหนังสือเก็บ
๑๓๔
อนุผนวก ๔ แบบบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี
๑๓๕
อนุผนวก ๕ แบบบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปี ที่ขอเก็บเอง
๑๓๖
อนุผนวก ๖ แบบบัญชีฝากหนังสือ
๑๓๗
อนุผนวก ๗ แบบบัตรยืมหนังสือ
๑๓๘
๑๓๙
อนุผนวก ๘ แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย
แบบมาตรฐานตราครุฑ แบบพิมพ์และซอง
๑๔๐ - ๑๔๖
อนุผนวก ๑ ลักษณะครุฑแบบมาตรฐาน
๑๔๑
อนุผนวก ๒ แบบตราชื่อส่วนราชการ
๑๔๒

-๔-

สารบัญ (ต่อ)
อนุผนวก ๓ แบบกระดาษตราครุฑ พิมพ์ด้วยหมึกดํา
อนุผนวก ๔ แบบกระดาษตราครุฑดุน
อนุผนวก ๕ แบบบันทึกข้อความ
อนุผนวก ๖ แบบตรารับหนังสือ
ผนวก ซ คําอธิบายประกอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
อนุผนวก ๑ คําอธิบายความหมายของงานสารบรรณ
อนุผนวก ๒ คําอธิบายวิธีการบันทึก
อนุผนวก ๓ คําอธิบายการร่างหนังสือ
อนุผนวก ๔ คําอธิบายการเขียนและการพิมพ์ พร้อมตัวอย่างประกอบ
อนุผนวก ๕ คําอธิบายการกําหนดตัวเลขสําหรับใช้เป็นหัวข้อ
อนุผนวก ๖ คําอธิบายการทําสําเนา
อนุผนวก ๗ คําอธิบายการเสนอหนังสือ
อนุผนวก ๘ คําอธิบายการควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ
อนุผนวก ๙ คําอธิบายรายงานการประชุม

หน้า
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗ - ๑๖๘
๑๔๘
๑๔๙ - ๑๕๐
๑๕๑ - ๑๕๒
๑๕๓ - ๑๖๐
๑๖๑ - ๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔ - ๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗ - ๑๖๘

สําเนา

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานสารบรรณของกองทั พ บกเป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น
และสอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
พร้อมภาคผนวก
ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และ
ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๓๗
๓.๒ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ บรรดา คําสั่ง ระเบียบ คําชี้แจงใด ๆ ในเรื่องงานสารบรรณของกองทัพบก
ที่ได้กําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบ
ว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความลั บ ของทางราชการ กํ า หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานสารบรรณไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
๖.๑ งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารหรือหนังสือ
เริ่มตั้งแต่การจัดทํา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทําลาย
๖.๒ หนังสือ หมายถึง หนังสือราชการ
๖.๓ ส่วนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงาน
อื่นใดของรัฐทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ
ในต่างประเทศ
๖.๔ ส่วนราชการของกองทัพบก หมายถึง หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
/๖.๕ คณะกรรมการ...

-๒-

๖.๕ คณะกรรมการ หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ
ให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่น
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
๖.๖ อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
๖.๗ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสาร
หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๗ ให้ เจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
หนังสือราชการ
ข้อ ๘ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
๘.๑ หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
๘.๒ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก
๘.๓ หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึง
ส่วนราชการ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางราชการและทางราชการรับไว้เป็นหลักฐาน
๘.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
๘.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
๘.๖ ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๙ หนังสือราชการมี ๖ ชนิด
๙.๑ หนังสือภายนอก
๙.๒ หนังสือภายใน
๙.๓ หนังสือประทับตรา
๙.๔ หนังสือสั่งการ
๙.๕ หนังสือประชาสัมพันธ์
๙.๖ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
/ข้อ ๑๐ หนังสือภายนอก...

-๓-

ข้อ ๑๐ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ
เป็นหนังสือที่ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการในกองทัพบกที่มีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก ให้จัดทําตามอนุผนวก ๑ แบบหนังสือภายนอก และอนุผนวก ๒ แบบหนังสือ
ภายนอกที่ใช้ภายในกระทรวงกลาโหม ของผนวก ก ท้ายระเบียบ
ข้อ ๑๑ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
ที่ใช้ภายในกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการในกองทัพบก โดยปกติ
จะใช้กระดาษบันทึกข้อความ (ในบางกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญและเป็นพิธีการจะใช้แบบหนังสือภายนอกที่ใช้
ภายในกระทรวงกลาโหมแทนก็ได้) ให้จัดทําตามรูปแบบ ดังนี้
๑๑.๑ การใช้กระดาษบันทึกข้อความ ให้จัดทําตามอนุผนวก ๓ แบบหนังสือ
ภายในของผนวก ก ท้ายระเบียบ
๑๑.๒ การใช้หนังสือภายนอกที่ใช้ภายในกระทรวงกลาโหม (กระดาษตราครุฑ)
ที่ ใ ช้ ใ นกรณี ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และเป็ น พิ ธี ก าร ให้ จั ด ทํ า ตามอนุ ผ นวก ๒ แบบหนั ง สื อ ภายนอกที่ ใ ช้ ใ น
กระทรวงกลาโหม ของผนวก ก ท้ายระเบียบ
ข้อ ๑๒ หนั ง สื อ ประทั บ ตรา คื อ หนั ง สื อ ที่ ใ ช้ ป ระทั บ ตราแทนการลงชื่ อ ของหั ว หน้ า
ส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการชั้นผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงลายมือ
ชื่อกํากับตรา
หนังสือประทับตรา ให้ใช้ได้ระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการและระหว่าง
ส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ ได้แก่ การขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
การส่ ง สํ า เนาหนั ง สื อ สิ่ ง ของ เอกสาร หรื อ บรรณสาร การตอบรั บ ทราบที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ ราชการสํ า คั ญ
หรือการเงิน การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ การเตือนเรื่องที่ค้าง
เรื่ อ งซึ่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กองพลหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป กํ า หนดโดยทํ า เป็ น คํ า สั่ ง ให้ ใ ช้ ห นั ง สื อ
ประทับตรา การจัดทําให้ใช้กระดาษตราครุฑ ตามอนุผนวก ๔ แบบหนังสือประทับตรา ของผนวก ก
ท้ายระเบียบ
ข้อ ๑๓ หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
๑๓.๑ คําสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติ โดยชอบด้วย
กฎหมายให้ใช้กระดาษตราครุฑ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
- คําสั่งทั่วไป เป็นคําสั่งที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วยหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ทั่วไปปฏิบัติและทราบทั่วกัน ให้จัดทําตามอนุผนวก ๕ แบบคําสั่งทั่วไป ของผนวก ก ท้ายระเบียบ
/- คําสั่งเฉพาะ...

-๔-

- คําสั่งเฉพาะ เป็นคําสั่งทีใ่ ห้ส่วนราชการหรือหน่วยหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปฏิบัติ ให้จัดทําตามอนุผนวก ๖ แบบคําสั่งเฉพาะ ของผนวก ก ท้ายระเบียบ
๑๓.๒ ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มอี ํานาจหน้าที่ได้วางไว้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ
งานเป็นการประจํา ใช้กระดาษตราครุฑ ให้จัดทําตามอนุผนวก ๗ แบบระเบียบ ของผนวก ก ท้ายระเบียบ
๑๓.๓ ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่กําหนดให้ใช้โดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทําได้ กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ออกข้อบังคับ
ข้อ ๑๔ หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
๑๔.๑ ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือ
แนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทําตามอนุผนวก ๘ แบบประกาศ ของผนวก ก ท้ายระเบียบ
๑๔.๒ แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเข้าใจ
ในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนทั่วกัน โดยกองทัพบกเป็นผู้ออก
แถลงการณ์ใช้กระดาษตราครุฑ ให้จัดทําตามอนุผนวก ๙ แบบแถลงการณ์ ของผนวก ก ท้ายระเบียบ
๑๔.๓ ข่ า ว คื อ บรรดาข้ อ ความที่ ท างราชการเห็ น สมควรเผยแพร่ ใ ห้ ท ราบ
ให้จัดทําตามอนุผนวก ๑๓ แบบข่าว ของผนวก ก ท้ายระเบียบ
ข้อ ๑๕ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทาง
ราชการทําขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคล
ภายนอกมีมาถึงส่วนราชการในกองทัพบก และเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการมี ๔ ชนิด คือ
หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
๑๕.๑ หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล
นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไป ไม่จําเพาะเจาะจง
ใช้กระดาษตราครุฑ ให้จัดทําตามอนุผนวก ๑๐ แบบหนังสือรับรอง ของผนวก ก ท้ายระเบียบ
๑๕.๒ รายงานการประชุ ม คื อ การบั น ทึ ก ความคิ ด เห็ น ของผู้ ม าประชุ ม
ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทําตามอนุผนวก ๑๑ แบบรายงานการประชุม
ของผนวก ก ท้ายระเบียบ
๑๕.๓ บั น ทึ ก คื อ ข้ อ ความที่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ
ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือส่วนราชการในกองทัพบกติดต่อกันใน
การปฏิบัติราชการ โดยปกติใช้กระดาษบันทึกข้อความ ให้จัดทําตามอนุผนวก ๑๒ แบบบันทึก ของผนวก ก
ท้ายระเบียบ
การบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคําขึ้นต้น ใจความบันทึกและลงชื่อ
ตําแหน่ง วัน เดือน ปี กํากับ หากไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อ ตําแหน่ง วัน เดือน ปี กํากับ
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
/๑๕.๔ หนังสืออื่น...

-๕-

๑๕.๔ หนั ง สื อ อื่ น คื อ หนั ง สื อ หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่ อเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึ ง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง
แถบบั น ทึ ก ภาพ และสื่ อ กลางบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ ว ย หรื อ หนั ง สื อ ของบุ ค คลภายนอกที่ ยื่ น ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
และเจ้าหน้ าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสื อของทางราชการแล้ว มี รูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม
กําหนดขึ้นใช้ ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทําตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่
แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคําร้อง เป็นต้น
สื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง สื่อใด ๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูล
ได้ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซีดีอ่านอย่างเดียว
หรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ เป็นต้น
ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือราชการที่ไม่พึงเปิดเผย ให้ใช้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๑๗ หนั ง สื อ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ร็ ว กว่ า ปกติ เป็ น หนั ง สื อ ที่ ต้ อ งจั ด ส่ ง และดํ า เนิ น การ
ทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
๑๗.๑ ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
๑๗.๒ ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๑๗.๓ ด่วน
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทําได้
ให้ ร ะบุ ชั้ น ความเร็ ว ด้ ว ยตั ว อั ก ษรสี แ ดงขนาดไม่ เ ล็ ก กว่ า ตั ว พิ ม พ์ ขนาด ๓๒ พอยท์
ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและซอง ตามที่กําหนดไว้ในอนุผนวก ๑ ถึง ๔ และอนุผนวก ๑๒ ของผนวก ก
ท้ายระเบียบ
กรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กําหนด ให้ระบุคําว่า ด่วนภายใน แล้วลง
วัน เดือน ปี และกําหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับ ซึ่งระบุบนหน้าซอง
ภายในเวลาที่กําหนด
ข้อ ๑๘ การติดต่อราชการ นอกจากการจะดําเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสาร สามารถ
ดํ า เนิ น การด้ ว ยระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ โดยให้ ผู้ ส่ ง ตรวจสอบผลการส่ ง ทุ ก ครั้ ง และ
ให้ผู้รั บหนั งสื อ แจ้งตอบรั บ เพื่ อยื นยั นว่าหนังสื อได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อ ยแล้ว และส่ วนราชการผู้ส่ ง
ไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสารให้ทําเอกสารยืนยัน
ตามไปทันที
การส่ งข้อ ความทางเครื่ องมื อสื่อ สาร เช่ น โทรเลข วิท ยุโทรเลข โทรพิ ม พ์ โทรศัพ ท์
วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติ
เช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่จําเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ทําหนังสือยืนยันตามไปทันที
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การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรศัพท์
วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๙ การรับและส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมากด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับเป็นผู้รับหรือ
ผู้ส่งผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ข้อ ๒๐ หนั ง สื อ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยปกติ ใ ห้ มี สํ า เนาคู่ ฉ บั บ เก็ บ ไว้ ที่ ต้ น เรื่ อ ง ๑ ฉบั บ
สําเนาคู่ฉบับให้จัดทําเหมือนต้นฉบับ โดยให้ ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวา
ของหนังสือให้เรียบร้อย
ข้อ ๒๑ หนั ง สื อ ที่ เ จ้ า ของหนั ง สื อ เห็ น ว่ า มี ส่ ว นราชการ หรื อ หน่ ว ยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ควรได้รับทราบด้วย ให้ส่งสําเนาไปให้ทราบ โดยกําหนดรายการแจกจ่ายไว้
การสําเนาหนังสือ ไม่ว่าจะโดยการคัด หรือถ่ายเอกสาร หรือวิธีอื่นใดก็ตาม การรับรองสําเนา
ให้ใช้คําว่า “ สําเนาถูกต้อง ” แล้วลงลายมือชื่อผู้รับรอง ซึ่งต้องเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งพิมพ์
หรือเขียนชื่อตัวบรรจงไว้ในวงเล็บใต้ลายมือชื่อ และลงตําแหน่งใต้วงเล็บชื่อ กับให้ลงวัน เดือน ปี ที่รับรอง
สํ า เนากํ า กั บ ไว้ ด้ ว ย โดยกํ า หนดให้ พิ ม พ์ ไ ว้ ด้ า นซ้ า ยของกระดาษ และโดยปกติ ใ ห้ มี คํ า ว่ า “ สํ า เนา ”
ไว้ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษเหนือบรรทัดแรกของสําเนาหนังสือ
ข้อ ๒๒ การรับรองความถูกต้อง ในภาคผนวกประกอบหนังสือ ทั้งตัวจริงและคู่ฉบับให้ใช้
ดังนี้
๒๒.๑ ใช้คําว่า “ ตรวจถูกต้อง ” ในกรณีรับรองเอกสารทั่วไป โดยให้เจ้าหน้าที่
ที่เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มไว้ในวงเล็บใต้ลายมือ
ชื่อและลงตําแหน่งใต้วงเล็บชื่อด้วย รวมทั้ง ลงวัน เดือน ปี ที่รับรอง กําหนดให้พิมพ์ไว้ด้านขวาของกระดาษ
๒๒.๒ ใช้คําว่า “ ขอรับรองว่าถูกต้อง ” ในกรณีรับรองเอกสารที่มีความสําคัญ
เป็นการเฉพาะ โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มไว้ใน
วงเล็บใต้ลายมือชื่อ และลงตําแหน่งใต้วงเล็บชื่อด้วย รวมทั้ง ลงวัน เดือน ปี ที่รับรอง กํ าหนดให้พิม พ์ไว้
ด้านขวาของกระดาษ

หมวด ๒
การรับ และ ส่งหนังสือ
ข้อ ๒๓ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
สารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
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การรั บ หนั ง สื อ ที่ มี ชั้ น ความลั บ ในชั้ น ลั บ หรื อ ลั บ มาก ด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ข้ า ถึ ง เอกสารลั บ แต่ ล ะระดั บ เป็ น ผู้ รั บ
ผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๒๓.๑ จัดลําดับความสําคัญ และความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดําเนินการก่อนหลัง
และให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
เพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงดําเนินการเรื่องนั้นต่อไป
๒๓.๒ การประทั บ ตรารั บ หนั ง สื อ หน่ ว ยแรกที่ รั บ หนั ง สื อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
รั บ - ส่ ง ประทั บ ตรารั บ หนั ง สื อ ที่ มุ ม บนด้ า นขวาของหน้ า แรกของหนั ง สื อ ที่ เ ปิ ด ผนึ ก แล้ ว สํ า หรั บ หน่ ว ย
ต่ อ ๆ ไป เมื่ อ รั บ หนั ง สื อ ฉบั บ เดี ย วกั น นั้ น หากจะต้ อ งประทั บ ตรารั บ หนั ง สื อ ให้ ป ระทั บ ที่ ด้ า นหลั ง ของ
หน้าแรกซึ่งว่างอยู่นั้น โดยเริ่มประทับตราจากมุมบนด้านซ้ายเรียงเป็นแถวไปทางขวาในแนวบรรทัดเดียวกัน
แถวละ ๓ ตรา ตามลําดับหน่วย หากแถวเดียวไม่พอ ให้เริ่มต้นใหม่เป็นแถวที่ ๒, ๓ ถัดลงมาตามลําดับ
ในลักษณะเดียวกัน โดยเว้นระยะต่อระหว่างแถวประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร ถ้าด้านหลังของหน้าแรกไม่ว่าง
ให้หน่วยต่อ ๆ ไปประทับตรารับหนังสือที่ด้านหลังของหน้าที่ว่างถัดไปตามลําดับ
หนังสือราชการที่ไม่พึงเปิดเผย ให้หน่วยแรกประทับตรารับไว้ที่มุมบนด้านขวาของ
หน้ า ซอง หน่ ว ยต่ อ ๆ ไปประทั บ ที่ ด้ า นหลั ง ซองโดยปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ วรรคแรก และให้ ป ระทั บ ที่
ตัวเรื่องโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว กรณีที่เปลี่ยนซองใหม่ให้แนบซองเดิมไว้กับซองที่เปลี่ยนใหม่ และ
ซองที่เปลี่ยนใหม่คงประทับตรารับด้านหลังตามลําดับ สําหรับเอกสารที่ไม่พึงเปิดเผยให้ประทับด้วยหมึกสีแดง
การลงรายละเอียดในตรารับหนังสือ ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๓.๒.๑ เลขรับ ให้ลงเลขรับตามเลขที่รับในทะเบียน
๒๓.๒.๒ วันที่
ให้ลง วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ
๒๓.๒.๓ เวลา
ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
๒๓.๓ ลงทะเบี ย นรั บ หนั ง สื อ ในทะเบี ย นหนั ง สื อ รั บ ตามแบบอนุ ผ นวก ๑
แบบทะเบี ย นหนั งสื อรับ ของผนวก จ ท้า ยระเบียบ (แยกทะเบี ยนหนั งสื อรั บธรรมดาและหนั งสือรั บ
ที่ไม่พึงเปิดเผย) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒๓.๓.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ ลงวัน เดือน ปี
ที่ลงทะเบียน
๒๓.๓.๒ เลขทะเบี ย นรั บ ให้ ล งเลขลํ า ดั บ ของทะเบี ย นหนั ง สื อ รั บ
เรียงลําดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
๒๓.๓.๓ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา
๒๓.๓.๔ ลงวันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา
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๒๓.๓.๕ จาก ให้ลงตําแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง
๒๓.๓.๖ ถึง ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการ
หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง
๒๓.๓.๗ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่อง
ให้ลงสรุปเรื่องย่อ
๒๓.๓.๘ การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
๒๓.๓.๙ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
๒๓.๔ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้ว โดยให้ผู้รับผิดชอบในการแยกเรื่องบันทึก
ชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบ ดําเนินการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาไว้ด้านซ้ายแนวเดียวกับย่อหน้าแรกและ
ลงชื่อ วัน เดือน ปี กํากับก่อนส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับหนังสือ
ในช่องการปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคลหรือตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือให้ลงชื่อหรือตําแหน่งไว้ด้วย
การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังกล่าว
จะส่งโดยใช้สมุดส่งหนังสือ หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับเป็นหลักฐาน ในทะเบียนรับ
หนังสือก็ได้
การดําเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาผู้ใดหรือไม่ ให้เป็นไป
ตามที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด
ถ้าหนังสื อรับนั้นจะต้องดําเนิ นเรื่ องในหน่วยงานนั้นจนถึงขั้นได้ตอบหนังสือไปแล้ ว
ให้ลงทะเบียนว่า ได้ส่งออกไปโดยหนังสือที่เท่าใด วัน เดือน ปี ใด
ข้อ ๒๔ หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
การส่ ง หนั ง สื อ ที่ มี ชั้ น ความลั บ ในชั้ น ลั บ หรื อ ลั บ มากด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ข้ า ถึ ง เอกสารลั บ แต่ ล ะระดั บ เป็ น ผู้ ส่ ง
ผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๒๔.๑ ให้ เ จ้ า ของเรื่ อ งตรวจความเรี ย บร้ อ ยของหนั ง สื อ รวมทั้ ง สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ ง
ส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหนังสือส่ง ตามอนุผนวก ๒ แบบทะเบียนหนังสือส่ง
ของผนวก จ ท้ายระเบียบ (แยกทะเบียนหนังสือส่งธรรมดา และหนังสือส่งที่ไม่พึงเปิดเผย) เมื่อเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนได้รับหนังสือแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๔.๑.๑ ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลง วัน เดือน ปี
ที่ลงทะเบียน
๒๔.๑.๒ เลขทะเบี ย นส่ ง ให้ ล งเลขลํ า ดั บ ของทะเบี ย นหนั ง สื อ ส่ ง
เรียงลําดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน
/๒๔.๑.๓ ที.่ ..

-๙-

๒๔.๑.๓ ที่ ให้ลงรหัสพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการเจ้าของ
หนังสือในหนังสือที่จะส่งออก ถ้าไม่มีที่ดังกล่าวช่องนี้จะว่าง
๒๔.๑.๔ ลง วันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่จะส่งหนังสือนั้นออก
๒๔.๑.๕ จาก ให้ลงตําแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการหรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง
๒๔.๑.๖ ถึง ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการ
หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง
๒๔.๑.๗ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่อง
ให้ลงสรุปเรื่องย่อ
๒๔.๑.๘ การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
๒๔.๑.๙ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
๒๔.๑.๑๐ ลงเลขที่และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออก ทั้งในต้นฉบับ
และสําเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียนส่ง และ วัน เดือน ปี ในทะเบียนหนังสือส่ง
๒๔.๑.๑๑ ก่อนบรรจุซอง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ
ตลอดจนสิ่งที่ส่งมาด้วยอีกครั้งหนึ่ง แล้วปิดผนึก
หนั ง สื อ ที่ ไ ม่ มี ค วามสํ า คั ญ มากนั ก อาจส่ ง โดยวิ ธี พั บ ยึ ด ติ ด ด้ ว ยกาว
แถบกาว เย็บด้วยลวด หรือวิธีอื่นแทนการบรรจุซอง
๒๔.๒ การจ่าหน้าซอง
๒๔.๒.๑ หนังสือที่ส่งโดยเจ้าหน้าที่นําสารที่มุมบนด้านซ้ายของซองใต้
ตราครุ ฑ ให้มี ชื่อส่วนราชการและที่ หนั ง สือถั ดลงมาตามลําดับ หากมีชั้นความเร็วให้ป ระทับไว้เหนื อชื่ อ
ส่ ว นราชการในแนวเดี ย วกั บ เท้ า ครุ ฑ ตอนกลางซองให้ ใ ช้ คํ า ขึ้ น ต้ น และตํ า แหน่ ง หรื อ ชื่ อ ผู้ รั บ หนั ง สื อ
ตามผนวก ข ท้ายระเบียบ ถ้าจําเป็นต้องลงที่อยู่ของผู้รับหนังสือ ให้ลงไว้ถัดลงมาในแนวเดียวกับตําแหน่ง
หรือชื่อผู้รับตามลําดับ
๒๔.๒.๒ หนั ง สื อ ที่ ส่ ง โดยทางไปรษณี ย์ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ตามข้ อ ๒๔.๒.๑
กับให้เพิ่มรายละเอียดดังนี้
๒๔.๒.๒.๑ ให้ ร ะบุ ชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องหน่ ว ยงานผู้ ฝ ากส่ ง ไว้ ที่
มุมบนซ้ายด้านจ่าหน้าบริเวณด้านข้างครุฑ และเหนือเลขที่หนังสือ
๒๔.๒.๒.๒ ให้มีข้อความ “ ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่......./....... ชื่อที่ทําการฝากส่ง
” ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนขนาด ๒ X ๔ ซม.
ที่มุมบนขวาของด้านจ่าหน้า ในกรณีที่เป็นไปรษณียภัณฑ์ต่างประเทศให้ใช้ข้อความ “ POSTAGE PAID
PERMIT NO. (เลขที่ใบอนุญาต) ชื่อที่ทําการฝากส่ง ”
/๒๔.๒.๓ จ่าหน้าชื่อ...

- ๑๐ -

๒๔.๒.๓ จ่า หน้า ชื่อ และที่อ ยู่ข องผู้รับ พร้อ มทั้ง รหัส ไปรษณีย์ใ นพื้น ที่
ที่กําหนดไว้โดยปฏิบัติ ดังนี้
๒๔.๒.๓.๑ จ่าหน้าบนซองโดยตรงหรือจ่าหน้าบนป้ายจ่าหน้า
ซึ่งทําด้วยกระดาษสีขาว แล้วนํามาผนึกในบริเวณพื้นที่สําหรับจ่าหน้าให้เรียบติดกับซองไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใด
เผยอขึ้นมา
๒๔.๒.๓.๒ จ่ า หน้ า ให้ ข นานไปกั บ ความยาวของซองอย่ า
จ่าหน้าเอียงหรือจ่าหน้าโดยข้อความแต่ละบรรทัดเยื้องกันในลักษณะที่มีย่อหน้าใหม่
๒๔.๒.๓.๓ จ่าหน้าโดยใช้ตัวอักษร และตัวเลขแบบมาตรฐาน
ไม่ควรใช้แบบตัวเอน
๒๔.๒.๓.๔ สี ข องหมึ ก ที่ ใ ช้ ใ นการจ่ า หน้ า ต้ อ งเป็ น สี เ ข้ ม
อย่าใช้สีแดง หรือสีอื่นที่ใกล้เคียงกับสีแดง
๒๔.๒.๓.๕ โดยปกติให้พิมพ์หรือเขียนรหัสไปรษณีย์เป็นตัวเลข
อารบิคในช่องใส่รหัสไปรษณีย์ และต้องระมัดระวังอย่าให้ตัวเลขทับเส้น หรือล้นกรอบช่องใส่รหัสไปรษณีย์
ในกรณีที่ซองไม่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย์ และจ่าหน้าด้วยวิธีพิมพ์อาจวาง
ตําแหน่งของรหัสไปรษณีย์ได้ ๒ แบบ แบบแรก คือ ใส่รหัสไปรษณีย์แยกต่างหากเป็นบรรทัดสุดท้ายของ
จ่าหน้า แบบที่สอง คือ ใส่รหัสไปรษณีย์ท้ายข้อความบรรทัดสุดท้ายของที่อยู่ผู้รับ ทั้งนี้ รหัสไปรษณีย์ต้องอยู่
ภายในบริเวณพื้นที่สําหรับจ่าหน้าตามที่กําหนดไว้
๒๔.๒.๓.๖ พั บ สิ่ ง ที่ จ ะบรรจุ ใ นซองในลั ก ษณะที่ ทํ า ให้ มี
ความเรียบสม่ําเสมอกันอย่าพับในลักษณะที่ทําให้เกิดรอยหนาตามขอบซอง อนึ่ง สิ่งที่จะบรรจุในซองต้องไม่
แข็งหรือใหญ่เกินควรหรือมีโลหะพลาสติกหรือวัสดุอื่น ๆ ปะปน เช่น เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ เป็นต้น
๒๔.๒.๓.๗ ปิ ด ผนึ ก ฝาซองให้ แ น่ น กั บ ตั ว ซองอย่ า งมั่ น คง
เพื่ อ มิ ใ ห้ ข อบฝาซองเปิ ด ออกในขณะผ่ า นการคั ด แยกด้ ว ยเครื่ อ ง อย่ า ปิ ด ผนึ ก โดยใช้ ล วดเย็ บ กระดาษ
หรือเย็บด้วยหมุด เชือกพันตาไก่ หรือวิธีการอื่นใดที่ทําให้มีส่วนที่มีวัสดุแข็งยื่นจากซอง เพราะจะทําให้
เครื่องคัดแยกจดหมายติดขัดหรือเสียหาย
๒๔.๓ การส่งหนังสือที่มิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้ว
ผู้ส่งต้องให้ผู้รับลงชื่อรับในสมุดส่งหนังสือหรือใบรับแล้วแต่กรณี ถ้าเป็นใบรับให้นําใบรับนั้นมาผนึกติดไว้ที่
สําเนาคู่ฉบับ
๒๔.๔ หนังสือที่ได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีที่เป็นการตอบหนังสือซึ่งรับมาให้
ลงทะเบียนว่าหนังสือนั้นได้ตอบตามหนังสือรับที่เท่าใด วัน เดือน ปี ใด
๒๔.๕ การลงรายการในสมุ ดส่ งหนั งสื อ ตามแบบอนุ ผนวก ๔ แบบสมุ ดส่ ง
หนังสือ ของผนวก จ ท้ายระเบียบ ให้มีรายละเอียดดังนี้
/๒๔.๕.๑ เลขทะเบียน...

- ๑๑ -

๒๔.๕.๑ เลขทะเบียน ให้ลงเลขทะเบียนหนังสือส่ง
๒๔.๕.๒ จาก ให้ลงตําแหน่งหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่เป็น
เจ้าของหนังสือ
๒๔.๕.๓ ถึง ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือส่วนราชการหรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง
๒๔.๕.๔ หน่วยรับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่รับหนังสือ
๒๔.๕.๕ ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงลายมือชื่อที่สามารถอ่านออกได้
๒๔.๕.๖ วันและเวลา ให้ผู้รับหนังสือลง วัน เดือน ปี และเวลา
ที่รับหนังสือ
๒๔.๕.๗ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
๒๔.๖ การลงรายการในใบรับหนังสือ ตามอนุผนวก ๕ แบบใบรับหนังสือของ
ผนวก จ ท้ายระเบียบ ให้มีรายละเอียด ดังนี้.๒๔.๖.๑ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น
๒๔.๖.๒ ถึง ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ
หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง
๒๔.๖.๓ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่อง
ให้ลงสรุปเรื่องย่อ
๒๔.๖.๔ รับวันที่ ให้ผู้รับหนังสือลง วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ
๒๔.๖.๕ เวลา ให้ผู้รับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ
๒๔.๖.๖ ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงลายมือชื่อที่สามารถอ่านออกได้
ข้อ ๒๕ เพื่ อ ให้ ก ารรั บ และส่ ง หนั ง สื อ ดํ า เนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและรวดเร็ ว
ส่วนราชการจะกําหนดหน้ าที่ ของผู้ปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไว้ด้วยก็ได้ ทั้ งนี้ ให้มีการสํารวจ
ทะเบี ย นหนั ง สื อ รั บ เป็ น ประจํ า ว่ า หนั ง สื อ ตามทะเบี ย นรั บ นั้ น ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ไ ปแล้ ว เพี ย งใด และให้ มี
การติดตามเรื่องด้วย ในการนี้ให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปจัดให้มีบัตรตรวจค้นสําหรับหนังสือรับ
และหนังสือส่ง ตามอนุผนวก ๑ แบบบัตรตรวจค้น ของ ผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
การลงรายการในบัตรตรวจค้นให้มีรายละเอียด ดังนี้.๒๕.๑ เรื่อง รหัส ให้ลงเรื่องและรหัสตามหมวดหมู่ของหนังสือ
๒๕.๒ เลขทะเบียนรับ ให้ลงทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ
๒๕.๓ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือ
/๒๕.๔ ลงวันที่...

- ๑๒ -

๒๕.๔ ลงวันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือ
๒๕.๕ รายการ ให้ ล งเรื่ อ งย่ อ ของหนั ง สื อ เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า หนั ง สื อ ฉบั บ นั้ น
มาจากที่ใด เรื่องอะไร
๒๕.๖ การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิ บัติเกี่ยวกับหนังสือนั้น เพื่อให้ทราบว่า
ส่งไปที่ใด เมื่อใด

หมวด ๓
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ
ข้อ ๒๖ การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
๒๖.๑ การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดยให้กําหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
๒๖.๒ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือทีป่ ฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องจัดทําบัญชีหนังสือส่งเก็บตามอนุผนวก ๒
แบบบัญชีหนังสือส่งเก็บ ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบโดยให้มีต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับสําหรับเจ้าของเรื่องและ
หน่วยเก็บ เก็บไว้อย่างละฉบับ
๒๖.๒.๑ บัญชีหนังสือส่งเก็บให้มีรายละเอียดดังนี้
๒๖.๒.๑.๑ ลําดับที่ ให้ลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ
๒๖.๒.๑.๒ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
๒๖.๒.๑.๓ ลงวันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือแต่ละฉบับ
๒๖.๒.๑.๔ เรื่ อ ง ให้ ล งชื่ อ เรื่ อ งของหนั ง สื อ แต่ ล ะฉบั บ
ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
๒๖.๒.๑.๕ อายุ ก ารเก็ บ หนั ง สื อ ให้ ล ง วั น เดื อ น ปี
ที่จะเก็บถึง ในกรณีให้เก็บไว้ตลอดไป ให้ใช้คําว่า ห้ามทําลาย
๒๖.๒.๑.๖ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
๒๖.๒.๒ ส่ ง หนั ง สื อ และเรื่ อ งปฏิ บั ติ ทั้ ง ปวงที่ เ กี่ ย วกั บ หนั ง สื อ ฉบั บ นั้ น
พร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บไปให้หน่วยเก็บที่ส่วนราชการนั้น ๆ กําหนด
/๒๖.๒.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่...

- ๑๓ -

๒๖.๒.๓ เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการเก็ บ หนั ง สื อ ได้ รั บ เรื่ อ งจาก
เจ้าของเรื่อง แล้วให้ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือขนาดไม่เล็กกว่า ๒๔ พอยท์ ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษ
แผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อกํากับตรา หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตราคําว่า
ห้ามทําลาย ด้วยหมึกสีแดง ส่วนหนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลาให้ประทับตราคําว่า เก็บถึง พ.ศ. ......
ด้วยหมึกสีน้ําเงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง ต่อจากนั้นให้ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ตามอนุผนวก ๓ แบบทะเบียนหนังสือเก็บ ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
๒๖.๒.๓.๑ ลําดับที่ ให้ลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ
๒๖.๒.๓.๒ วันเก็ บ ให้ ลง วัน เดื อน ปี ที่ นําหนั งสื อนั้ น
เข้าทะเบียน
๒๖.๒.๓.๓ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือ
แต่ละฉบับ
๒๖.๒.๓.๔ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
๒๖.๒.๓.๕ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่
ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
๒๖.๒.๓.๖ รหัส แฟ้ม ให้ลงหมายเลขลําดับหมู่ข องการจัด
แฟ้มเก็บหนังสือ
๒๖.๒.๓.๗ กําหนดเวลาเก็บ ให้ลงระยะเวลาการเก็บตามที่
กําหนดในตรากําหนดเก็บหนังสือ
๒๖.๒.๓.๘ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
๒๖.๓ การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่จําเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจําไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของ
ส่ ว นราชการตามข้ อ ๒๖.๒ ให้ เ จ้ า ของเรื่ อ งเก็ บ เป็ น เอกเทศ โดยแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ขึ้ น รั บ ผิ ด ชอบก็ ไ ด้
เมื่อหมดความจําเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ
โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๖.๒ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๗ อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
๒๗.๑ หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๒๗.๒ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงาน
สอบสวน หรื อ หนั ง สื อ อื่ น ใดที่ ไ ด้ มี ก ฎหมาย หรื อ ระเบี ย บแบบแผนกํ า หนดไว้ เ ป็ น พิ เ ศษแล้ ว การเก็ บ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น
/๒๗.๓ หนังสือ...

- ๑๔ -

๒๗.๓ หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กําหนด
๒๗.๔ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สําเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้
จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒๗.๕ หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสําคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นประจําเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒๗.๖ หนังสือดังกล่าวในข้อ ๒๗.๕ หากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการกองพล
หรือเทียบเท่าขึ้นไปได้พิจารณาเห็นว่า ไม่มีความจําเป็นต้องเก็บรักษาไว้จนครบ ๑ ปี ก็ให้สั่งการให้ทําลายได้
๒๗.๗ หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพัน
ทางการเงินที่ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินรวมถึง
หนังสือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเป็นในการใช้
เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน เพราะได้มีหนังสือหรือ
เอกสารอื่นที่สามารถนํามาใช้อ้างอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวแล้ว เมื่อสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบแล้ว ไม่มีปัญหาและไม่มีความจําเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใด ๆ อีก
ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องเก็บไว้ถึง ๑๐ ปี หรือ ๕ ปี
แล้วแต่กรณีให้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๘ ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป จัดส่งหนังสือที่มีอายุ
ครบ ๒๐ ปี นับจากวันที่ได้จัดทําขึ้นที่เก็บไว้ ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี
ที่ได้ผ่านการพิจารณาของกรมยุทธการทหารบก (กองประวัติศาสตร์) แล้วให้สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไปเว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
๒๘.๑ หนั ง สื อ ที่ ต้ อ งสงวนเป็ น ความลั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๒๘.๒ หนั งสื อที่ มี กฎหมาย ข้ อบั งคั บ หรื อระเบี ยบ ที่ ออกใช้ เป็ นการทั่ ว ไป
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
๒๘.๓ หนังสือที่ส่วนราชการมีความจําเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้น ให้จัดทํา
บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง ส่งมอบให้สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
๒๘.๔ หนั งสื อที่ กรมยุ ทธการทหารบก (กองประวั ติ ศาสตร์ ) พิ จารณาเห็ นว่ า
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทางทหาร และประสงค์จะเก็บไว้เอง
/ข้อ ๒๙ บัญชีส่งมอบ...

- ๑๕ -

ข้อ ๒๙ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปี ที่ขอเก็บเอง
อย่ า งน้ อ ยให้ มี ต้ น ฉบั บ และสํ า เนาคู่ ฉ บั บ เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการผู้ ม อบและสํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ
กรมศิลปากร ผู้รับมอบยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละฉบับ
๒๙.๑ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ให้จัดทําตามอนุผนวก ๔ แบบบัญชี
ส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๒๙.๑.๑ ชื่อบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ประจําปีให้ลงตัวเลขของ
ปีพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
๒๙.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทําบัญชี
๒๙.๑.๓ วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จัดทําบัญชี
๒๙.๑.๔ แผ่นที่ ให้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี
๒๙.๑.๕ ลําดับที่ ให้ลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ส่งมอบ
๒๙.๑.๖ รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลําดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
๒๙.๑.๗ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
๒๙.๑.๘ ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสือแต่ละฉบับ
๒๙.๑.๙ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
๒๙.๑.๑๐ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มี
ชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
๒๙.๑.๑๑ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
๒๙.๑.๑๒ ลงชื่ อ ผู้ ม อบ ให้ ผู้ ม อบลงลายมื อ ชื่ อ และวงเล็ บ ชื่ อ และ
นามสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งลงตําแหน่งของผู้มอบ
๒๙.๑.๑๓ ลงชื่อผู้รับมอบ ให้ผู้รับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและ
นามสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งลงตําแหน่งของผู้รับมอบ
๒๙.๒ บั ญ ชี ห นัง สื อ ครบ ๒๐ ปี ที่ห น่ ว ยขอเก็ บ ไว้ เ อง รวมทั้ ง หนั ง สื อ ที่
กรมยุทธการทหารบกจะขอเก็บไว้เอง ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องตามข้อ ๒๘ จัดทําบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปี
ตามอนุผนวก ๕ แบบบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบโดย ให้กรอก
รายละเอียดดังนี้
๒๙.๒.๑ ชื่อบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปี ที่ขอเก็บเองประจําปี ให้ลงตัวเลข
ของปีพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
๒๙.๒.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จดั ทําบัญชี
๒๙.๒.๓ วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จัดทําบัญชี
/๒๙.๒.๔ แผ่นที่...

- ๑๖ -

๒๙.๒.๔
๒๙.๒.๕
๒๘.๒.๖
๒๙.๒.๗
๒๙.๒.๘
๒๙.๒.๙

แผ่นที่ ให้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี
ลําดับที่ ให้ลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง
รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลําดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีของหนังสือแต่ละฉบับ
เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่อง

ให้ลงสรุปเรื่องย่อ
๒๙.๒.๑๐ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ ๓๐ หนังสือที่ยังไม่ถึงกําหนดทําลาย ซึ่งส่วนราชการตามข้อ ๒๘ เห็นว่าเป็นหนังสือ
ที่มีความสําคัญและประสงค์จะฝากให้สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรเก็บไว้ให้ปฏิบัติดังนี้.๓๐.๑ จั ดทํ าบั ญชี ฝากหนั งสื อ ตามอนุ ผ นวก ๖ แบบบั ญ ชี ฝ ากหนั ง สื อ ของ
ผนวก ฉ ท้ายระเบียบอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับ โดยให้มีรายละเอียดดังนี้
๓๐.๑.๑ ชื่อบัญชีฝากหนังสือประจําปี ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่จัดทําบัญชี
๓๐.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทําบัญชี
๓๐.๑.๓ วันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่จัดทําบัญชี
๓๐.๑.๔ แผ่นที่ ให้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี
๓๐.๑.๕ ลําดับที่ ให้ลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอฝากเก็บ
๓๐.๑.๖ รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลําดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
๓๐.๑.๗ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
๓๐.๑.๘ ลงวันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือแต่ละฉบับ
๓๐.๑.๙ เ ล ข ท ะ เ บี ย น รั บ ใ ห้ ล ง เ ล ข ท ะ เ บี ย น รั บ ข อ ง ห นั ง สื อ
แต่ละฉบับ
๓๐.๑.๑๐ เรื่ อ ง ให้ ล งชื่ อ เรื่ อ งของหนั ง สื อ แต่ ล ะฉบั บ ในกรณี ที่
ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
๓๐.๑.๑๑ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
๓๐.๑.๑๒ ลงชื่ อ ผู้ ฝ าก ให้ ผู้ ฝ ากลงลายมื อ ชื่ อ และวงเล็ บ ชื่ อ และ
นามสกุลด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งลงตําแหน่งของผู้ฝาก
/๓๐.๑.๑๓ ลงชื่อผู้รบั ฝาก...

- ๑๗ -

๓๐.๑.๑๓ ลงชื่อผู้รับฝาก ให้ผู้รับฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและ
นามสกุลด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งลงตําแหน่งของผู้รับฝาก
๓๐.๒ ส่งต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับบัญชีฝากหนังสือพร้อมกับหนังสือที่จะฝากให้
สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือ
และรับฝากหนังสือพร้อมทั้งลงนามในบัญชีฝากหนังสือแล้วคืนต้นฉบับ ให้ส่วนราชการผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือฝากที่เก็บไว้ที่สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่าเป็น
หนังสือของส่วนราชการผู้ฝาก หากส่วนราชการผู้ฝากต้ องการใช้หนังสือ หรือขอคืนให้ทําได้โดยจัดทํา
หลักฐานต่อกันไว้ให้ชัดเจน
เมื่อถึงกําหนดการทําลายแล้วให้ส่วนราชการผู้ฝากดําเนินการตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๑ การรักษาหนังสือ ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการ
ได้ทุกโอกาส หากชํารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิม หากสูญหายต้องหาสําเนามาแทน
ถ้าชํารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและให้ หมายเหตุไว้
ในทะเบียนเก็บด้วย
ถ้ า หนั ง สื อ ที่ สู ญ หายเป็ น เอกสารสิ ท ธิ ต ามกฎหมาย หรื อ หนั ง สื อ สํ า คั ญ ที่ เ ป็ น
การแสดงเอกสารสิทธิก็ให้ดําเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
ข้อ ๓๒ การยืมหนังสือที่สง่ เก็บแล้ว ให้ปฏิบัติ ดังนี้.๓๒.๑ ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใช้ในราชการใด
๓๒.๒ ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บแล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้
ในบัตรยืมหนังสือ และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลําดับ วัน เดือน ปี ไว้เพื่อติดตาม
ทวงถาม ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป
๓๒.๓ การยื ม หนั ง สื อ ที่ ส่ ง เก็ บ แล้ ว ระหว่ า งส่ ว นราชการระดั บ กองพล หรื อ
เที ย บเท่ า ขึ้น ไป ผู้ ยืม และผู้ อ นุญ าตให้ ยื ม ต้ อ งเป็ น หั ว หน้ าส่ ว นราชการชั้น ผู้ บั งคั บ การกรมหรือ เที ย บเท่ า
ขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น
๓๒.๔ การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้วในส่วนราชการเดียวกันระดับต่ํากว่ากองพล
หรือเทียบเท่าลงมา ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น
ข้อ ๓๓ บัตรยืมหนังสือ ให้จัดทําตามอนุผนวก ๗ แบบบัญชียืมหนังสือ ของผนวก ฉ
ท้ายระเบียบโดยมีรายละเอียดดังนี้
๓๓.๑ รายการ ให้ลงชื่อเรื่องหนังสือที่ขอยืมไปพร้อมด้วยรหัสของหนังสือนั้น
๓๓.๒ ผู้ยืม ให้ลงชื่อบุคคล ตําแหน่ง หรือส่วนราชการที่ยืมหนังสือนั้น
/๓๓.๓ ผู้รบั ...

- ๑๘ -

๓๓.๓ ผู้รับ ให้ผู้รับหนั งสือนั้นลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อกํากับ พร้อมด้วย
ตําแหน่งในบรรทัดถัดไป
๓๓.๔ วันยืม ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ยืมหนังสือนั้น
๓๓.๕ กําหนดส่งคืน ให้ลง วัน เดือน ปี ที่จะส่งหนังสือนั้น
๓๓.๖ ผู้ส่งคืน ให้ผู้ส่งคืนลงลายมือชื่อ
๓๓.๗ วันส่งคืน ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ส่งหนังสือ
ข้อ ๓๔ การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จหรือหนังสือที่เก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบให้ถือ
ปฏิบัติตามข้อ ๓๒ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๕ การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ
ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการชั้นผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายก่อน
ข้อ ๓๖ การทําลายหนังสือ ให้ปฏิบัติดังนี้
๓๖.๑ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การเก็บหนังสือสํารวจหนังสือที่ครบอายุในการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่
สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
บัญชีหนังสือขอทําลายให้จัดทําตามอนุผนวก ๘ แบบบัญชีหนังสือขอทําลายของ
ผนวก ฉ ท้ายระเบียบอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓๖.๑.๑ ชื่ อ บั ญ ชี ห นั ง สื อ ขอทํ า ลายประจํ า ปี ให้ ล งตั ว เลขของ
ปีพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
๓๖.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทําบัญชี
๓๖.๑.๓ วันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี จัดทําบัญชี
๓๖.๑.๔ แผ่นที่ ให้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี
๓๖.๑.๕ ลําดับที่ ให้ลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
๓๖.๑.๖ รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลําดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
๓๖.๑.๗ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
๓๖.๑.๘ ลงวันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือแต่ละฉบับ
๓๖.๑.๙ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
๓๖.๑.๑๐ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มี
ชื่อเรื่องให้ลงสรุปสาระสําคัญของเรื่องย่อ
/๓๖.๑.๑๑ การพิจารณา...

- ๑๙ -

๓๖.๑.๑๑ การพิจารณา ให้คณะกรรมการทําลายหนังสือเป็นผู้บันทึก
๓๖.๑.๑๒ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
๓๖.๒ ให้ห ัว หน้า ส่ว นราชการระดับ กองพลหรือ เทีย บเท่า ขึ ้น ไปแต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการทํา ลายหนัง สือ ประกอบด้ว ยประธานกรรมการ และกรรมการอีก อย่า งน้อ ย ๒ นาย
โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมพิจารณา
เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ ป ระธานแทน เว้ น กรณี ที่ มี ก รรมการมาประชุ ม เพี ย ง ๒ นาย
ให้กรรมการผู้มีอาวุโสทําหน้าที่ประธานแทน
มติ ข องคณะกรรมการให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก ถ้ า กรรมการผู้ ใ ดไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้
๓๖.๓ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้
๓๖.๓.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
๓๖.๓.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า หนังสือฉบับใดไม่ควร
ทําลายและควรจะขยายเวลาการเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด ในช่องการพิจารณา
ตามข้อ ๓๖.๑.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือ
โดยให้ประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแก้ไข
๓๖.๓.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ทําลาย
ให้ทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่อง การพิจารณา ตามข้อ ๓๖.๑.๑๑ ของบัญชีหนังสือ ขอทําลาย
๓๖.๓.๔ เสนอรายงานผลการพิ จ ารณาพร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก ความเห็ น แย้ ง
ของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามข้อ ๓๖.๔
๓๖.๓.๕ ควบคุ ม การทํ า ลายหนั ง สื อ ซึ่ ง ผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ใ ห้ ทํ า ลาย
ได้แ ล้ ว โดยการเผาหรื อวิธีอื่น ใด ที่จะไม่ใ ห้ หนังสือนั้นอ่านเป็ นเรื่องได้ และเมื่อทําลายเรียบร้ อ ยแล้ว
ให้ทําบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติทราบ
๓๖.๔ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับรายงาน
ตามข้อ ๓๖.๓.๔ แล้ว ให้พิจารณาสั่งการดังนี้
๓๖.๔.๑ ถ้ า เห็ น ว่ า หนั ง สื อ เรื่ อ งใดยั ง ไม่ ค วรทํ า ลาย ให้ สั่ ง การให้ เ ก็ บ
หนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาการทําลายงวดต่อไป
๓๖.๔.๒ ถ้ า เห็ น ว่ า หนั ง สื อ เรื่ อ งใดควรทํ า ลาย ให้ ส่ ง บั ญ ชี ห นั ง สื อ
ขอทํ า ลายให้ สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากรพิ จ ารณาก่ อ น เว้ น แต่ ห นั ง สื อ ประเภท
ที่ส่วนราชการนั้นได้ขอทําความตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา
/๓๖.๕ เมื่ อส่วนราชการ...

- ๒๐ -

๓๖.๕ เมื่ อ ส่ ว นราชการที่ ส่ ง บั ญ ชี ห นั ง สื อ ขอทํ า ลายได้ รั บ แจ้ ง จากสํ า นั ก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรเห็นชอบด้วย ให้ส่วนราชการนั้นดําเนินการทําลายหนังสือต่อไปได้
และหากสํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร ไม่ แ จ้ ง ให้ ท ราบอย่ า งใดภายใน ๖๐ วั น
นั บ แต่ วั น ที่ ส่ ว นราชการนั้ น ได้ ส่ ง เรื่ อ งให้ สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร ให้ ถื อ ว่ า
ได้ให้ความเห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการทําลายหนังสือนั้นได้
ถ้าสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรแจ้งว่าหนังสือฉบับใดควร
ขยายเวลาการทํ า ลาย หรื อ ให้ เ ก็ บ ไว้ ต ลอดไป ก็ ใ ห้ ส่ ว นราชการนั้ น ๆ ทํ า การแก้ ไ ขตามที่ สํ า นั ก
หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ กรมศิ ล ปากร แจ้งมาหรื อ หากสํ านัก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิล ปากร
ส่งเจ้าหน้าที่มาทําการตรวจสอบ ก็ให้ส่วนราชการนั้นให้ความร่วมมือตามความเหมาะสม

หมวด ๔
มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
ข้อ ๓๗ ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ตามอนุผนวก ๑ ลักษณะครุฑแบบมาตรฐาน
ของผนวก ช ท้ายระเบียบ มี ๒ ขนาด
๓๗.๑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร
๓๗.๒ ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร
ข้อ ๓๘ ตราชื่ อ ส่ ว นราชการ ให้ ใ ช้ ต ามอนุ ผ นวก ๒ แบบตราชื่ อ ส่ ว นราชการของ
ผนวก ช ท้ายระเบียบ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร
วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ล้อมครุฑ ตามข้อ ๓๗.๑ ระหว่างวงนอกและวงในมีอักษรไทยชื่อส่วนราชการ
อยู่ขอบล่างของตราครุฑ
ส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศจะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ด้วยก็ได้ โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตรา
ข้อ ๓๙ ตรากําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพื่อให้ทราบกําหนด
ระยะเวลาการเก็บหนังสือนั้น มีคําว่า เก็บถึง พ.ศ. ......... หรือคําว่า ห้ามทําลาย ขนาดไม่เล็กกว่า
ตัวพิมพ์ ๒๔ พอยท์
ข้อ ๔๐ มาตรฐานกระดาษและซอง
๔๐.๑ มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว มี ๓ ขนาด คือ
๔๐.๑.๑ ขนาดเอ ๔ หมายความว่า ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗
มิลลิเมตร
/๔๐.๑.๒ ขนาดเอ ๕...

- ๒๑ -

๔๐.๑.๒ ขนาดเอ ๕ หมายความว่า ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร x ๒๑๐
มิลลิเมตร
๔๐.๑.๓ ขนาดเอ ๘ หมายความว่า ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร x ๗๔
มิลลิเมตร
๔๐.๒ มาตรฐานซองโดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล มี ๔ ขนาด คือ
๔๐.๒.๑ ขนาดซี ๔ หมายความว่า ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร x ๓๒๔
มิลลิเมตร
๔๐.๒.๒ ขนาดซี ๕ หมายความว่า ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร x ๒๒๙
มิลลิเมตร
๔๐.๒.๓ ขนาดซี ๖ หมายความว่า ขนาด ๑๑๔ มิลลิเมตร x ๑๖๒
มิลลิเมตร
๔๐.๒.๔ ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร x ๒๒๐
มิลลิเมตร
ข้อ ๔๑ กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษ ขนาดเอ ๔ พิมพ์ครุฑตามข้อ ๓๗.๑
ด้ ว ยหมึ ก สี ดํ า หรื อ ทํ า เป็ น ครุ ฑ ดุ น ที่ กึ่ ง กลางส่ ว นบนของกระดาษตามอนุ ผ นวก ๓ กระดาษตราครุ ฑ
พิมพ์ด้วยหมึกดํา หรือตามอนุผนวก ๔ แบบกระดาษตราครุฑดุน ของผนวก ช ท้ายระเบียบ
ข้อ ๔๒ กระดาษบันทึกข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ ๔ หรือขนาดเอ ๕ พิมพ์ครุฑ
ตามข้อ ๓๗.๒
ด้ วยหมึกสีดําที่มุม บนด้านซ้ายตามอนุผนวก ๕ แบบบันทึกข้อความของผนวก ช
ท้ายระเบียบ
ข้อ ๔๓ ซองหนังสือ ให้พิมพ์ครุฑตามข้อ ๓๗ ด้วยหมึกสีดําที่มุมบนด้านซ้ายของซอง
๔๓.๑ ขนาดซี ๔ ใช้สําหรับบรรจุหนั งสื อกระดาษตราครุฑ โดยไม่ต้องพั บ
มีชนิดธรรมดาและขยายข้าง
๔๓.๒ ขนาดซี ๕ ใช้สําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๒
๔๓.๓ ขนาดซี ๖ ใช้สําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๔
๔๓.๔ ขนาดดีแอล ใช้สําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๓
ส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้ซองสําหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศ โดยเฉพาะ
อาจใช้ซองพิเศษสําหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศ และพิมพ์ตราครุฑตามที่กล่าวข้างต้นได้ โดยอนุโลม
ข้อ ๔๔ ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ
ตามแบบอนุผนวก ๖ แบบตรารับหนังสือ ของ ผนวก ช ท้ายระเบียบมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร x ๕ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
/ข้อ ๔๕ ทะเบียนหนังสือรับ...

- ๒๒ -

ข้อ ๔๕ ทะเบี ย นหนั ง สื อ รั บ ใช้ สํ า หรั บ ลงรายการหนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ เข้ า เป็ น ประจํ า วั น
โดยเรียงลําดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า มี ๒ ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและ
ชนิดเป็นแผ่น ตามแบบอนุผนวก ๑ แบบทะเบียนหนังสือรับ ของผนวก จ ท้ายระเบียบ
ข้อ ๔๖ ทะเบี ย นหนั ง สื อ ส่ ง ใช้ สํ า หรั บ ลงรายการหนั ง สื อ ที่ ไ ด้ ส่ ง ออกเป็ น ประจํ า
โดยเรียงลําดับลงมาตามเวลาที่ได้ส่งหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า มี ๒ ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม
และชนิดเป็นแผ่น ตามอนุผนวก ๒ แบบทะเบียนหนังสือส่ง ของผนวก จ ท้ายระเบียบ
ข้อ ๔๗ สมุดส่งหนังสือและใบรับหนังสือ ใช้สําหรับลงรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งหนังสือ
โดยให้ผู้นําส่งถือกํากับไปกับหนังสือเพื่อให้ผู้รับเซ็นรับแล้วรับกลับคืนมา
๔๗.๑ สมุดส่งหนังสือ เป็นสมุดสําหรับใช้ลงรายการส่งหนังสือมีขนาด เอ ๕
พิมพ์สองหน้า ตามอนุผนวก ๔ แบบสมุดส่งหนังสือ ของผนวก จ ท้ายระเบียบ
๔๗.๒ ใบรับหนังสือ ใช้สําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับ
แล้วรับกลับคืนมา มีขนาดเอ ๘ พิมพ์หน้าเดียว ตามอนุผนวก ๕ แบบใบรับหนังสือ ของผนวก จ
ท้ายระเบียบ
ข้อ ๔๘ บัตรตรวจค้น เป็นบัตรกํากับหนังสือแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ
ได้มีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเป็นชุดในที่เก็บ
โดยมี ก ระดาษติ ด เป็ น บั ต รดรรชนี ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น ตอน ๆ เพื่ อ สะดวกแก่ ก ารตรวจค้ น มี ข นาดเอ ๕
พิมพ์สองหน้า ตามอนุผนวก ๑ แบบบัตรตรวจค้น ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
ข้อ ๔๙ บัญ ชี ห นั ง สื อส่ ง เก็ บ ใช้สําหรั บลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็ บ มีขนาดเอ ๔
พิมพ์หน้าเดียว ตามอนุผนวก ๒ แบบบัญชีหนังสือส่งเก็บ ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
ข้อ ๕๐ ทะเบียนหนั งสือเก็บ เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔
พิมพ์สองหน้า มี ๒ ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น ตามแบบอนุผนวก ๓ แบบทะเบียน
หนังสือเก็บ ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
ข้อ ๕๑ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ
๒๐ ปี ส่ ง มอบเก็ บ ไว้ ที่ สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร มี ลั ก ษณะเป็ น แผ่ น ขนาดเอ ๔
พิมพ์สองหน้า ตามแบบอนุผนวก ๔ แบบบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
ข้อ ๕๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปี ที่ขอเก็บเอง เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มี
อายุครบ ๒๐ ปี ซึ่งส่วนราชการนั้นมีความประสงค์จะเก็บไว้เองมีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า
ตามอนุผนวก ๕ แบบบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
ข้อ ๕๓ บัญชีฝากหนังสือ เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ส่วนราชการนําฝากไว้กับ
สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร มี ลั ก ษณะเป็ น แผ่ น ขนาดเอ ๔ พิ ม พ์ ส องหน้ า
ตามอนุผนวก ๖ แบบบัญชีฝากหนังสือ ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
ข้อ ๕๔ บัตรยืมหนังสือ...

- ๒๓ -

ข้อ ๕๔ บัตรยื มหนัง สือ ใช้สําหรั บเป็นหลักฐานแทนหนังสือที่ให้ยืมไป มีขนาดเอ ๔
พิมพ์หน้าเดียว ตามอนุผนวก ๗ แบบบัตรยืมหนังสือ ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
ข้อ ๕๕ บัญชีหนังสือขอทําลาย เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ครบกําหนดเวลาการเก็บ
มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า ตามอนุผนวก ๘ แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย ของผนวก ฉ
ท้ายระเบียบ
ข้อ ๕๖ สรรพนามที่ใช้ในหนังสือ ให้ใช้ตามฐานะแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของหนังสือ
และผู้รับหนังสือ ตามผนวก ข ท้ายระเบียบ
ข้อ ๕๗ หนังสือภาษาต่างประเทศรวมทั้งรูปแบบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยอนุโลม
ข้อ ๕๘ รายละเอียดเพิ่มเติม ในการจัดทําหนังสือราชการ ตามผนวก ค ท้ายระเบียบ
ข้อ ๕๙ รหั ส ตั วพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการในกองทัพบก ตามผนวก ง
ท้ายระเบียบ
ข้อ ๖๐ แบบการรับและส่งหนังสือ ตามผนวก จ ท้ายระเบียบ
ข้อ ๖๑ แบบการเก็บรักษา การยืม และการทําลาย ตามผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
ข้อ ๖๒ แบบมาตรฐานตราครุฑ แบบพิมพ์ และซอง ตามผนวก ช ท้ายระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่

๒๐

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก

สําเนาถูกต้อง
พ.อ.
(สุรสีห์ ครุธเวโช )
รอง จก.สบ.ทบ.
ส.ค. ๕๕

ผนวก ก รูปแบบหนังสือต่าง ๆ และคําอธิบาย
พร้อมตัวอย่าง

- ๒๕ -

อนุผนวก ๑ แบบหนังสือภายนอก (เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
(ปัด ๑ บิด ๑)
ที่ กห

/

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
(ที่ตั้ง)...................................
............................................

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑ บิด ๑)
เรื่อง

(ปัด ๑ บิด ๑)

(คําขึ้นต้น)

(ปัด ๑ บิด ๑)

อ้างถึง (ถ้ามี)

(ปัด ๑ บิด ๑)

วัน เดือน ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)

๓ ซม.

(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑ บิด ๑)
๒.๕ ซม.
(ข้อความ)
หรือ ๑๐ เคาะ
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๒)
(ปัด ๑ บิด ๑)

(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง (ปัด ๑)
โทร......................
(ปัด ๑)
โทรสาร................
(ปัด ๑)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
(ปัด ๑)

๒ ซม.

(คําลงท้าย)
(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

- ๒๖ -

การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือภายนอก
๑. ที่ หมายถึง ที่ของส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจํา
ของส่วนราชการในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง
๒. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อของส่วนราชการหรือสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของ
หนังสือนั้น โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น
กรมสารบรรณทหารบก
กองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดําเนินนอก
ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดําเนินนอก
เขตพระนคร
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
๓. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ
๔. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องย่อที่เป็นใจความสําคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็น
หนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๕. คําขึ้นต้น ให้ใช้คําขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามตารางการใช้คําขึ้นต้น สรรพนาม
และคําลงท้ายที่กําหนดไว้ ตามผนวก ข ท้ายระเบียบ แล้วลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคล
ในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่
๖. อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับ
หนังสือได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือ
วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น
การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็น
สาระสําคัญต้องนํามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย
๗. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร ที่ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด
๘. ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป หากมีรายละเอียดแต่ละส่วนหลายประการ ให้แยกเป็นข้อ ๆ
รายละเอียดตามอนุผนวก ๓ คําอธิบายการร่างหนังสือ ประกอบผนวก ซ ท้ายระเบียบ
๙. คําลงท้าย ให้ใช้คําลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คําขึ้นต้น สรรพนาม
และคําลงท้ายที่กําหนดไว้ ตามผนวก ข ท้ายระเบียบ
๑๐. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใน
วงเล็บใต้ลายมือชื่อ
/๑๑. ตําแหน่ง…

- ๒๗ -

๑๑. ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ
๑๒. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อหน่วยเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
โดยปกติส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะเป็นหน่วยที่ขึ้นตรง หรือเป็นหน่วยที่ต่ํากว่าส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
หนึ่งระดับ สําหรับส่วนราชการเจ้าของหนังสือซึ่งไม่มีหน่วยขึ้นตรงจะไม่มีชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
๑๓. โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
และหมายเลขภายในตู้สาขา พร้อมกับหมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ไว้ด้วย
หมายเหตุ หนังสือภายนอกไม่มีการใช้คําย่อ

- ๒๘ -

แบบหนังสือภายนอก (การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ครุ ฑห่างจากขอบกระดาษประมาณ ๑.๕ ซม.

สู ง ๓ ซม.

ชั้นความเร็ ว (ถ้ามี)
ที่ กห ๐๔๒๑/

๑ Enter + Before ๖ pt
๑ Enter + Before ๖ pt

กรมสารบรรณทหารบก
๑ เท่า หรื อ Single
ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดําเนินนอก
เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่ อง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑ Enter + Before ๖ pt

เรี ยน กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑ Enter + Before ๖ pt

อ้างถึง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถ้ามี)

๑ Enter + Before ๖ pt

สิ่ งที่ส่งมาด้วย กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถ้ามี)

ย่อหน้า ๒.๕ ซม.

๑ Enter + Before ๖ pt

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ เท่า หรื อ Single
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑ Enter + Before ๖ pt

๓ ซม.

ภาคความประสงค์ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ เท่า หรื อ Single
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑ Enter + Before ๖ pt

ภาคสรุ ป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ เท่า หรื อ Single
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑ Enter + Before ๑๒ pt หรื อ ๒ Enter
ขอแสดงความนับถือ

3 Enter
พลตรี
(

๑ เท่า หรื อ Single
กองการสารบรรณ
๑ เท่า หรื อ Single

๑ เท่า หรื อ Single
๔ Enter )
๑ เท่า หรื อ Single

เจ้ากรมสารบรรณทหารบก

โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๒๕
โทรสาร ๐ ๒๒๙๗ ๘๒๒๓

หมายเหตุ : ๑ Enter เท่ากับ ๑ เท่า หรือ Single กรณีทมี่ ีความจําเป็น ส่วนราชการอาจปรับการพิมพ์หนังสือราชการ
ให้แตกต่างจากนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสําคัญ
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

๒ ซม.

- ๒๙ -

ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ที่ กห ๐๔๒๑/๒๑๗๗

กรมสารบรรณทหารบก
ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดําเนินนอก
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอพระราชทานเพลิงศพ
เรียน เลขาธิการพระราชวัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานขอพระราชทานเพลิงศพ

จํานวน ๑ ชุด

ด้วย พันเอก วิจารณ์กิจ สุวรรณวัฒน์ ข้าราชการบํานาญสังกัดกองทัพบก ถึงแก่กรรมด้วย
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
บัดนี้ เจ้าภาพกําหนดงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก วิจารณ์กิจ สุวรรณวัฒน์ ในวันอังคาร
ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ เมรุวัดชัยพฤกษ์มาลา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

พันเอก
( สุวัจน์ แย้มสงค์ )
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก ทําการแทน
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
กองการสารบรรณ
โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๕๐๕- ๗

- ๓๐ -

อนุผนวก ๒ แบบหนังสือภายนอกที่ใช้ภายใน กห. (เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)
ชั้นความเร็ ว (ถ้ามี)
(ปัด ๑ บิด ๑)
ที่ กห

/

ส่ วนราชการเจ้าของหนังสื อ
(ที่ต้ งั )...................................
............................................

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑ บิด ๑)
เรื่ อง

(ปัด ๑ บิด ๑)

(คําขึ้นต้น)

(ปัด ๑ บิด ๑)

อ้างถึง (ถ้ามี)

(ปัด ๑ บิด ๑)

วัน เดือน ปี

สิ่ งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
๓ ซม.

(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑ บิด ๑)
๒.๕ ซม.
(ข้อความ)
หรื อ ๑๐ เคาะ
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๒)
(ปัด ๑ บิด ๑)

(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)
ส่ วนราชการเจ้าของเรื่ อง (ปัด ๑)
โทร......................
(ปัด ๑)
โทรสาร................
(ปัด ๑)
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
(ปั ด ๑)

๒ ซม.
(คําลงท้าย)
(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

- ๓๑ -

การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือภายนอกที่ใช้ภายใน กห.
๑. ที่ หมายถึง ที่ของส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจํา
ของส่วนราชการในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง
๒. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อของส่วนราชการหรือสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของ
หนังสือนั้น โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น
สบ.ทบ.
บก.ทบ.
ถ.ราชดําเนินนอก
ใน บก.ทบ.
ถ.ราชดําเนินนอก
เขตพระนคร
เขตพระนคร
กทม. ๑๐๒๐๐
กทม. ๑๐๒๐๐
๓. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ โดยให้เว้นระยะระหว่างตัวย่อของเดือนกับตัวเลขของปี พ.ศ. เท่ากับ ๑ จังหวะเคาะ
๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสําคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้ น ในกรณีที่เป็น
หนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๕. คํ า ขึ้ น ต้ น ให้ ใ ช้ คํ า ขึ้ น ต้ น ตามฐานะของผู้ รั บ หนั ง สื อ ตามตารางการใช้ คํ า ขึ้ น ต้ น
สรรพนามและคําลงท้ายที่กําหนดไว้ ตามผนวก ข ท้ายระเบียบ แล้วลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง
หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่
๖. อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือ
ได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือ
วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น
การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็น
สาระสําคัญต้องนํามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย
๗. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร ที่ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด
๘. ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป หากมีรายละเอียดแต่ละส่วนหลายประการ ให้แยกเป็นข้อ ๆ
รายละเอียดตามอนุผนวก ๓ คําอธิบายการร่างหนังสือ ประกอบผนวก ซ ท้ายระเบียบ
๙. คําลงท้าย ให้ใช้คําลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คําขึ้นต้น สรรพนาม
และคําลงท้ายที่กําหนดไว้ ตามผนวก ข ท้ายระเบียบ ในกรณีผู้บังคับบัญชามีถึงผู้ใต้บังคับบัญชาจะใช้คําลงท้าย
หรือไม่ใช้ก็ได้ ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีถึงผู้บังคับบัญชาให้ใช้คําลงท้ายว่า “ ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา ”
/๑๐. ลงชื่อ…

- ๓๒ -

๑๐. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใน
วงเล็บใต้ลายมือชื่อ
๑๑. ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ
๑๒. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อหน่วยเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
โดยปกติส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะเป็นหน่วยที่ขึ้นตรง หรือเป็นหน่วยที่ต่ํากว่าส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
หนึ่งระดับ สําหรับส่วนราชการเจ้าของหนังสือซึ่งไม่มีหน่วยขึ้นตรงจะไม่มีชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
๑๓. โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
และหมายเลขภายในตู้สาขา พร้อมกับหมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ไว้ด้วย
หมายเหตุ หนังสือภายนอกที่ใช้ภายใน กห. ให้ใช้คําย่อ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการใช้คําย่อ และระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการใช้คําย่อในกองทัพบก ฉบับปัจจุบัน

- ๓๓ -

แบบหนังสือภายนอกที่ใช้ภายใน กห. (การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ครุ ฑห่างจากขอบกระดาษประมาณ ๑.๕ ซม.

สู ง ๓ ซม.

ชั้นความเร็ ว (ถ้ามี)
ที่ กห ๐๔๒๑/

๑ Enter + Before ๖ pt
๑ Enter + Before ๖ pt

สบ.ทบ.
๑ เท่า หรื อ Single
ใน บก.ทบ.
ถ.ราชดําเนินนอก
เขตพระนคร
กทม. ๑๐๒๐๐
๕ ธ.ค. ๕๕

เรื่ อง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑ Enter + Before ๖ pt

เรี ยน กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑ Enter + Before ๖ pt

อ้างถึง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถ้ามี)

๑ Enter + Before ๖ pt

สิ่ งที่ส่งมาด้วย กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถ้ามี)

๑ Enter + Before ๖ pt
ย่อหน้า ๒.๕ ซม. ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ เท่า หรื อ Single
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑ Enter + Before ๖ pt

๓ ซม.

ภาคความประสงค์ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ เท่า หรื อ Single
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑ Enter + Before ๖ pt

ภาคสรุ ป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ เท่า หรื อ Single
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑ Enter + Before ๑๒ pt หรื อ ๒ Enter

ขอแสดงความนับถือ (คําลงท้ ายตามผนวก ข ท้ ายระเบียบ)

3 Enter
พล.ต.
( ๔ Enter
จก.สบ.ทบ.

๑ เท่า หรื อ Single
๑ เท่า หรื อ Single

๑ เท่า หรื อ Single
)
๑ เท่า หรื อ Single

กสบ.
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๒๕
โทรสาร ๐ ๒๒๙๗ ๘๒๒๓

หมายเหตุ : ๑ Enter เท่ากับ ๑ เท่า หรือ Single กรณีทมี่ ีความจําเป็น ส่วนราชการอาจปรับการพิมพ์หนังสือราชการ
ให้แตกต่างจากนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสําคัญ
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

๒ ซม.

- ๓๔ -

ตัวอย่างหนังสือภายนอกที่ใช้ภายใน กห.

ที่ กห ๐๔๒๑/๗๙๖๙

สบ.ทบ. ใน บก.ทบ.
ถนนราชดําเนินนอก
เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
ต.ค. ๕๔

เรื่อง ขอเชิญวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
เรียน ผบ.ทอ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย กําหนดการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

จํานวน ๑ ฉบับ

ด้วยในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งทรงเป็นพระมหาอุปราชพระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงเป็นแม่ทัพใหญ่ออกต่อสู้อริราชศัตรู จนทําให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นมาจนถึง ปัจจุบันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรําลึก
ถึงพระองค์ท่านที่ได้ทรงบําเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองนานัปการ ในการนี้ ทบ. ได้กําหนด
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ย.๕๔, ๐๘๓๕ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ ฯ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร โดยมี ผบ.ทบ. หรือผู้แทน เป็นประธานในพิธี ตามกําหนดการที่ส่งมาด้วย
สบ.ทบ. จึงขอเชิญท่านหรือผูแ้ ทน พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด จํานวน ๕ นาย
และ ผบ.นขต.ทอ. พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดของหน่วย หน่วยละ ๕ นาย ให้เกียรติจัดพวงมาลา
ไปร่วมถวายราชสักการะ พระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวร
สถานมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ย. ๕๔ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐ - ๐๘๓๐ พร้อมนี้ ขอความกรุณาแจ้งตอบรับ
การเข้าร่วมพิธี ให้ สบ.ทบ. ทราบ ภายในวันอังคารที่ ๑ พ.ย. ๕๔
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
พล.ต.
(ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง)
จก.สบ.ทบ.
กสบ.
โทร ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๐๕ - ๗
โทรสาร ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๐๖ - ๗

- ๓๕ -

อนุผนวก ๓ แบบหนังสือภายใน (เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)
ชัน้ ความเร็ว (ถ้ามี)

ส่วนราชการ
ที่ กห
เรื่อง

บันทึกข้อความ
( ชื่อหน่วยเจ้าของเรื่อง โทร.

โทร.ทบ.

)

วันที่

(คําขึ้นต้น)

(ปัด ๑ บิด ๑)

อ้างถึง (ถ้ามี)

(ปัด ๑ บิด ๑)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
๓ ซม.

(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑ บิด ๑)
๒.๕ ซม. (ข้อความ)
หรือ ๑๐ เคาะ
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๒)

๒ ซม.

(ยศและลายมือชื่อ)
(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

- ๓๖ -

การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือภายใน
๑. ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและให้มีชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ซึ่ ง ต่ํ า กว่ า ส่ ว นราชการเจ้ า ของหนั ง สื อ หนึ่ ง ระดั บ พร้ อ มทั้ ง หมายเลขโทรศั พ ท์ ไ ว้ ใ นวงเล็ บ สํ า หรั บ
ส่วนราชการเจ้าของหนังสือที่ไม่มีหน่วยขึ้นตรงให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วย
๒. ที่ หมายถึง ที่ของส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจํา
ของส่วนราชการในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง
๓. วัน ที่ ให้ ล งวั นที่ เดื อน ปี พุ ท ธศั ก ราชที่ อ อกหนั ง สือ กรณีที่ จั ดทํ า หนั ง สือ ภายใน
ด้วยการพิมพ์ให้จัดวางตําแหน่งของคําว่า “ วันที่ ” ไว้ตรงกึ่งกลางของหัวกระดาษบันทึกข้อความ และ
ให้เว้นระยะระหว่าง ตัวย่อของเดือนกับตัวเลขของ พ.ศ. เท่ากับ ๑ จังหวะเคาะ
๔. เรื่อ ง ให้ ล งเรื่อ งย่ อ ที่เ ป็นใจความสํา คัญ สั้ นที่ สุ ดของหนัง สือ ฉบับ นั้น ในกรณีที่ เป็ น
หนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๕. คําขึ้นต้น ให้ใช้คําว่า “ เรียน ” “ เสนอ ” “ ส่ง ” หรือ “ ถึง ” แล้วแต่กรณี
รายละเอียดตามผนวก ค ท้ายระเบียบ
๖. อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือ
ได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือ
วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น
การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็น
สาระสําคัญต้องนํามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย
๗. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร ที่ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด
๘. ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป หากมีรายละเอียดแต่ละส่วนหลายประการ ให้แยกเป็นข้อ ๆ
รายละเอียดตามอนุผนวก ๓ คําอธิบายการร่างหนังสือ ประกอบผนวก ซ ท้ายระเบียบ
๙. สรรพนาม ให้ใช้อนุโลมตามหนังสือภายนอก หากเป็นการรายงานถึงผู้บังคับบัญชาให้ใช้
“ กระผม ” หรือ “ ดิฉัน ” แล้วแต่กรณี
๑๐. คําลงท้าย ไม่มี
๑๑. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ในวงเล็บ
ใต้ลายมือชื่อ
๑๒. ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ
/หมายเหตุ...

- ๓๗ -

หมายเหตุ
๑. การใช้คําย่อ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คําย่อ และระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการใช้คําย่อในกองทัพบก ฉบับปัจจุบัน
๒. การพิมพ์หนังสือภายในที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดของ
Sarabun
PSK)
ตัวอักษร คําว่า “ บันทึกข้อความ ” ให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Th
ตัวหนังสือตัวหนา ขนาด ๒๙ พอยท์ ทั้งนี้ รายละเอียดเนื้อหาที่ต่อจากส่วนราชการ, ที่หนังสือ, วันที่
และเรื่องให้มีเส้นจุดไข่ปลา ใต้ตัวอักษร

- ๓๘ -

แบบหนังสือภายใน (การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์)
ครุ ฑห่างจากขอบกระดาษประมาณ ๑.๕ ซม.
สู ง ๑.๕ ซม.

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
สบ.ทบ.
( กสบ. โทร. ๙๗๕๒๕ )
ที่ กห ๐๔๒๑/
วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๓ ๑ เท่า หรื อ Single
เรื่อง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ Enter + Before ๖ pt

เรียน กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ Enter + Before ๖ pt

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ เท่า หรื อ Single
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑ Enter + Before ๖pt
ย่อหน้า ๒.๕ ซม. ภาคความประสงค์ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๓ ซม.

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ Enter + Before ๖ pt

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ เท่า หรื อ Single
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3 Enter

พล.ต.
(

๔ Enter

๑ เท่า หรื อ Single
)
๑ เท่า หรื อ Single

จก.สบ.ทบ.

หมายเหตุ : ๑ Enter เท่ากับ ๑ เท่า หรือ Single กรณีทมี่ ีความจําเป็น ส่วนราชการอาจปรับการพิมพ์หนังสือราชการ
ให้แตกต่างจากนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสําคัญ

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

๒ ซม.

- ๓๙ -

ตัวอย่างหนังสือภายใน
( สถานการณ์สมมุติ )

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สบ.ทบ. ( กสบ.ฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๐๕ - ๗ )
ที่ กห ๐๔๒๑/๕๘๕๐
วันที่
๓๐ ส.ค. ๕๕
เรื่อง พิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวิตราชการทหารของนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ประจําปี ๒๕๕๔
เรียน พล.ท. ทองใบ เขียวเข้ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย กําหนดการและแผนผังการเข้าประจําที่ในพิธี ฯ

จํานวน ๑ ชุด

๑. ทบ.กําหนดจัดพิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวิตราชการทหารให้กับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล
ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ใน ๑ ต.ค. ๕๔ และเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของ กห.
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ลาออก ๑ ต.ค. ๕๓) เฉพาะผู้ที่แต่งกายเหล่า ทบ. ที่รับราชการ สังกัด สป., รอ.,
ทท. และ ทบ. ในวันพุธที่ ๒๘ ก.ย. ๕๔, ๐๙๒๐ ณ รร.จปร. จว.นครนายก โดย ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี
ตามกําหนดการและแผนผังการเข้าประจําที่ในพิธีที่ส่งมาด้วย
๒. ผบ.ทบ. ขอเชิ ญท่ านเข้ ากระทํ าพิ ธี เทิ ดเกี ยรติ และอํ าลาชี วิ ตราชการทหาร ตามข้ อ ๑
ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านพร้อม ณ ลานสวนสนามหน้า บก.รร.จปร. จว.นครนายก ในวันพุธที่ ๒๘ ก.ย. ๕๔, ๐๙๑๐
๓. การแต่งกาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว
งดประดับสายยงยศราชองครักษ์ งดกระบี่ และถุงมือ
๔. การเดินทาง ขส.ทบ.ได้จัดรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ รับ - ส่ง ผู้เข้ากระทํา
พิธีและผู้ร่วมพิธี จาก บก.ทบ. ไป รร.จปร. จว.นครนายก เป็นส่วนรวม โดยจอดรอ ณ บก.ทบ บริเวณข้าง
หอประชุมกิตติขจร ในวันพุธที่ ๒๘ ก.ย. ๕๔, ๐๖๓๐ ออกจาก บก.ทบ. เวลา ๐๗๐๐
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

พล.ต.
(ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง)
จก.สบ.ทบ.

- ๔๐ -

อนุผนวก ๔ แบบหนังสือประทับตรา (เครื่องพิมพ์ดดี ธรรมดา)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
(ปัด ๑ บิด ๑)
ที่ กห

/
(ปัด ๒)

ถึง
(ปัด ๑ บิด ๑)
๓ ซม.

๒.๕ ซม. (ข้อความ)
หรือ ๑๐ เคาะ
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)

๒ ซม.

(ปัด ๔)

(ปัด ๑ บิด ๑)
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
(ปัด ๑)
โทร......................
(ปัด ๑)
โทรสาร................
(ปัด ๑)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) (ปัด ๑)

กรมสารบรรณทหารบก

ส่วนราชการ

มกราคม ๒๕๕๕

วัน เดือน ปี
ลายมือชื่อ

๑.๕ ซม.

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

- ๔๑ -

การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือประทับตรา
๑. ที่ หมายถึง ที่ของส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจํา
ของส่วนราชการในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง
๒. ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง
๓. ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน
ได้แก่ ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป หากมีรายละเอียดแต่ละส่วนหลายประการ ให้แยกเป็นข้อ ๆ
รายละเอียดตามอนุผนวก ๓ คําอธิบายการร่างหนังสือ ประกอบผนวก ต ท้ายระเบียบ
๔. ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
๕. ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกสีแดง และให้ผู้รับผิดชอบ
ลงลายมือชื่อกํากับตรา
ตราชื่อส่วนราชการกองทัพบก มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลาง
วงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ล้อมครุฑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร ระหว่างวงนอก
และวงในมีอักษรไทยชื่อส่วนราชการอยู่ขอบล่างของตราครุฑ
ส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ จะให้มีชื่อต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้
โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตราครุฑ
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ โดยตําแหน่งอยู่ใต้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
๗. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงาน
ที่ออกหนังสือ
๘. โทร. หรื อ ที่ ตั้ ง ให้ ล งหมายเลขโทรศั พ ท์ ข องส่ ว นราชการ ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของเรื่ อ ง
และหมายเลขภายในตู้สาขาพร้อมหมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ไว้ด้วย
กรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ลงที่ตั้งของส่วนราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องโดยให้ลงตําบลที่อยู่ตามความจําเป็น และ
แขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี)

- ๔๒ -

แบบหนังสือประทับตรา (การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)

ครุฑห่างจากขอบกระดาษประมาณ ๑.๕

สูง ๓ ซม.

ที่ กห ๐๔๒๑/

๑ Enter + Before ๖ pt

ถึง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๒ Enter + Before ๖ pt
ย่อหน้า ๒.๕ ซม. ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ เท่า หรื อ Single

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ Enter + Before ๖ pt

๓ ซม.

ภาคความประสงค์ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ เท่า หรื อ Single
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑ Enter + Before ๖ pt

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๔ Enter
เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ๔.๕ ซม./วงใน ๓.๕ ซม.

กรมสารบรรณทหารบก
ธันวาคม ๒๕๕๕

๑ เท่า หรื อ Single

ส่วนราชการ
วัน เดือน ปี
ลายมือชื่อ

๔ Enter

กรมสารบรรณทหารบก
๑ เท่า หรื อ Single
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๒๕
โทรสาร ๐ ๒๒๙๗ ๘๒๒๓

๒ ซม.

- ๔๓ -

หมายเหตุ : ๑ Enter เท่ากับ ๑ เท่า หรือ Single กรณีทมี่ ีความจําเป็น ส่วนราชการอาจปรับการพิมพ์หนังสือราชการ
ให้แตกต่างจากนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสําคัญ
ความลังบสือ(ถ้ประทั
ามี) บตรา
ตัวอย่ชั้นางหนั

ที่ กห ๐๔๒๑/๑๔๗๔
ถึง กพ.ทบ.
สบ.ทบ. ได้คัดสําเนาแจกจ่าย นขต.ทบ. เสร็จแล้ว จึงขอส่งเรื่องคืนพร้อมสําเนา จํานวน ๒ เรื่อง
ดังนี้
๑. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๒๐ ลง ๘ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทบ. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๒๑/๒๖๑ ลง ๑ ก.พ. ๕๕ เรื่อง กวดขันกําลังพลไม่ให้
ประพฤติตนเป็นผู้มีอิทธิพลหรือยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ผิดกฎหมาย

กองการสารบรรณ
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๒๗
โทรสาร ๐ ๒๒๙๗ ๘๒๒๓

- ๔๔ -

อนุผนวก ๕ แบบคําสัง่ ทั่วไป
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

(ปัด ๒)
คําสั่งกองทัพบก
ที่.............../๒๕๕๕
เรื่อง............................................................................

๒.๕ ซม. (ข้อความ)
หรือ ๑๐ เคาะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่
๓ ซม.
สั่ง ณ วันที่

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๒)
เดือน พ.ศ. ...............................
(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

(ปัด ๑)

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑ บิด ๑)

(ปัด ๒)
(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)

๒ ซม.

- ๔๕ -

กึ่งกลางระหว่างแนวย่อหน้ากับกึ่งกลางหน้าชั้นความลับ (ถ้ามี)

การกรอกรายละเอียดในแบบคําสั่งทั่วไป
๑. คําสั่ง ให้ลงชื่อเต็มส่วนราชการที่ออกคําสั่ง หรือตําแหน่งของผู้มีอํานาจที่ออกคําสั่ง
๒. ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นลําดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน
ทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง ให้กําหนดเลขที่ทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักราช ๔ หลัก
๓. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคําสั่ง
๔. ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคําสั่ง และอ้างถึงอํานาจที่ให้ออกคําสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วยแล้ว
จึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ
๕. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คําย่อพุทธศักราช และตัวเลขเต็ม
ของปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง
๖. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคําสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ในวงเล็บ
ใต้ลายมือชื่อ
๗. ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกคําสั่ง
๘. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบในการออกคําสั่ง
๙. กรณี ที่ใ ช้ คํ า ย่ อ ให้ เป็ น ไปตามระเบีย บกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยการใช้ คําย่ อ และ
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการใช้คําย่อในกองทัพบก ฉบับปัจจุบัน (เว้นข้อ ๑ ชื่อส่วนราชการ และข้อ ๕
ชื่อเดือนและตัวเลขปีพุทธศักราชให้ใช้คําเต็ม)

- ๔๖ -

ตัวอย่างคําสัง่ ทั่วไป

คําสั่งกรมสารบรรณทหารบก
ที่ ๑๒ /๒๕๕๕
เรื่อง จ้างพนักงานราชการต่อ
อาศัยระเบียบ กห. ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลง ๑๑ ต.ค. ๔๗ จึงให้พนักงาน
ราชการที่ผ่านการประเมินค่าการปฏิบัติงาน เป็นพนักงานราชการของ สบ.ทบ. ต่อ ดังนี้
นายยุทธนา มาลัยแก้ว หมายเลขประจําตัว ๖๕๑๗๐๑๑๑๑๔ หมายเลขประจําตัว
ประชาชน ๓ ๑๒๐๑ ๐๐๒๗๖ ๖๔ ๘ อายุ ๒๘ ปี คุณวุฒิ ม.๖ ตําแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ ส่วน บก.ศปก.ทบ. รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๗,๒๘๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑๒ มี.ค. ๕๕ เป็นต้นไป สําหรับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๖๙ ลง ๗ ก.ค. ๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พล.ต.
( ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง )
จก.สบ.ทบ.

กองธุรการ

- ๔๗ -

อนุผนวก ๖ แบบคําสัง่ เฉพาะ
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

(ปัด ๒)
คําสั่งกองทัพบก
(เฉพาะ)
ที่.............../๕๕
เรื่อง............................................................................

๒.๕ ซม. (ข้อความ)
หรือ ๑๐ เคาะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่
๓ ซม.
สั่ง ณ วันที่

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๒)
เดือน พ.ศ. ...............................
(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

(ปัด ๑)

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑ บิด ๑)

(ปัด ๒)
(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)

๒ ซม.

- ๔๘ -

กึ่งกลางระหว่างแนวย่อหน้ากับกึ่งกลางหน้าชั้นความลับ (ถ้ามี)

การกรอกรายละเอียดในแบบคําสั่งเฉพาะ
๑. คํ าสั่ ง ให้ ลงชื่ อเต็ มส่ วนราชการที่ ออกคํ าสั่ ง หรื อตํ าแหน่ งของผู้ มี อํ านาจที่ ออกคํ าสั่ ง
แล้วพิมพ์คําว่า “ (เฉพาะ) ” อยู่กึ่งกลางบรรทัดถัดมา
๒. ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นลําดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน
ทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง ให้กําหนดเลขที่ทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักราช ๒ หลัก
๓. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคําสั่ง
๔. ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคําสั่ง และอ้างถึงอํานาจที่ให้ออกคําสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วยแล้ว
จึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ
๕. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คําย่อพุทธศักราช และตัวเลขเต็ม
ของปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง
๖. ลงชื่ อ ให้ ลงลายมื อชื่ อผู้ ออกคํ าสั่ ง และพิ มพ์ ชื่ อเต็ มของเจ้ าของลายมื อไว้ ในวงเล็ บ
ใต้ลายมือชื่อ
๗. ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกคําสั่ง
๘. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบในการออกคําสั่ง
๙. กรณีที่ใช้คํา ย่อ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คํ าย่อ และ
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการใช้คําย่อในกองทัพบก ฉบับปัจจุบัน (เว้นข้อ ๑ ชื่อส่วนราชการ และข้อ ๕
ชื่อเดือนและตัวเลขปีพุทธศักราชให้ใช้คําเต็ม)

- ๔๙ -

ตัวอย่างคําสัง่ เฉพาะ

คําสั่งกรมสารบรรณทหารบก
(เฉพาะ)
ที่ ๗ /๕๕
เรื่อง เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
ผู้ผ่านการประเมินได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
อาศัยอํานาจตามระเบียบ กห. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการทหาร ซึ่งได้รับ
เงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของระดับที่ตนได้รับอยู่ในขณะนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒๐.๑ ประกอบ ข้อ ๑๕ และระเบียบ กห.ว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จประจําปีของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๒๕.๑ จึงให้ เลื่อ นชั้ นเงิ นเดื อ นข้ าราชการทหารต่ํา กว่าชั้น สัญ ญาบัตรสั งกั ด กรมสารบรรณทหารบก
ผู้ผ่านการประเมินไปแล้วให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ประจําปี ๒๕๕๕ ครึ่งปีแรก ( ๑ ต.ค. ๕๔ ถึง ๓๑ มี.ค. ๕๕ ) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคําสั่งนี้
ขอรับรองว่าการเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ในครึ่งปีแรก ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของข้าราชการทหาร
ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ณ ๑ มี.ค. ๕๕
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พล.ต.
( ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง )
จก.สบ.ทบ.

- ๕๐ -

กองธุรการ

อนุผนวก ๗ แบบระเบียบ

(ปัด ๒)
ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย......................................................................
(ฉบับที่..............)
พ.ศ. ................

๒.๕ ซม. (ข้อความ)
หรือ ๑๐ เคาะ

๓ ซม.

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ
พ.ศ.
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่
ข้อ (สุดท้าย) ผู้รกั ษาราชการตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่

”

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
๒ ซม.
(ปัด ๑) เป็นต้นไป
(ปัด ๑)
(ปัด ๒)

เดือน พ.ศ. .............
(ปัด ๒)

(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)

- ๕๑ -

กึ่งกลางระหว่างแนวย่อหน้ากับกึ่งกลางหน้า

การกรอกรายละเอียดในแบบระเบียบ
๑. ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ
๒. ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ
๓. ฉบั บ ที่ ถ้ า เป็ น ระเบียบที่ก ล่าวถึง เป็ นครั้ งแรกในเรื่อ งนั้น ไม่ ต้องลงว่ าเป็ น ฉบับใด
แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไป ตามลําดับ
๔. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขเต็มของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
๕. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และ
อ้างถึงกฎหมายที่ให้อํานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
๖. ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อระเบียบ ข้อ ๒
เป็ น วั น ที่ ใ ช้ บั ง คั บ กํ า หนดว่ า ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ใด และข้ อ สุ ด ท้ า ยเป็ น ข้ อ ผู้ รั ก ษาการ ระเบี ย บใด
ถ้ า มี ม ากข้ อ หรื อ หลายเรื่ อ งจะแบ่ ง เป็ น หมวดก็ ไ ด้ โดยให้ ย้ า ยข้ อ ผู้ รั ก ษาการไปเป็ น ข้ อ สุ ด ท้ า ยก่ อ น
ที่จะขึ้นหมวด ๑
๗. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คําย่อพุทธศักราช และ
ตัวเลขเต็มของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
๘. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ในวงเล็บ
ใต้ลายมือชื่อ
๙. ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกระเบียบโดยใช้คําเต็ม
๑๐. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบในการออกระเบียบ
หมายเหตุ ในการอ้างถึงชื่อระเบียบในเนื้อหาของหนังสือให้เขียนชื่อติดต่อเป็นข้อความเดียวกันโดยมิต้อง
เว้นระยะระหว่างชื่อส่วนราชการกับคําว่า “ ว่าด้วย... ” เช่น ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๕๒ -

ตัวอย่างระเบียบ

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการพับธงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒
ด้วยพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก
หรื อ การแสดงธงชาติ และธงของต่ า งประเทศในราชอาณาจั กร พ.ศ. ๒๕๒๙ มิ ได้ กํ า หนดการพั บ ธงไว้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างเดียวกัน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการพับธงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจงใด ๆ ของกองทัพบกในเรื่องการพับธงชาติ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ การชักธงชาติให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๔.๑ ผู้มีหน้าที่ชักธง ต้องแต่งกายเรียบร้อย
๔.๒ เมื่อใกล้กําหนดเวลาชักธงขึ้น ให้เตรียมธงผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของ
ผู้ชักธงให้เรียบร้อย
๔.๓ เมื่อถึงกําหนดเวลา ให้คลี่ธงออกเต็มผืน แล้วดึงเชือกให้ธงขึ้นช้า ๆ ด้วย
ความสม่ําเสมอ จนถึงสุดยอดเสาธง แล้วจึงผูกเชือกไว้ให้ตึงไม่ให้ธงลดต่ําลงมาจากเดิม
๔.๔ เมื่อชักธงลง ให้ดึงเชือกให้ธงลงช้า ๆ ด้วยความสม่ําเสมอ และสายเชือกตึง
จนถึงระดับเดิมก่อนชักขึ้น
๔.๕ ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงเคารพ หรือมีสัญญาณในการชักธงขึ้นและลง
จะต้องชักธงขึ้นและลงให้ถึงจุดที่สุด พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้น ๆ
ข้อ ๕ เมื่อชักธงชาติลงถึงจุดที่สุดแล้ว ให้พับธงดังต่อไปนี้
๕.๑ พับธงให้เหลือครึ่งหนึ่ง โดยพับตามความยาวของผืนธง
๕.๒ จับธงแถบสีน้ําเงินให้อยู่ด้านบน โดยปล่อยให้ธงแถบสีแดงอยู่ด้านล่างทั้งสองข้าง
๕.๓ พับธงแถบสีแดงในแต่ละข้างมาบรรจบกับแถบสีน้ําเงิน

- ๕๓ -

๕.๔ จับธงตรงมุมล่างพับลายธงขึ้น โดยพับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุกฉาก เรื่อยไป
ตามลําดับจนถึงด้านธงที่ผูกกับเส้นเชือก และพับธงด้านที่ผูกกับเส้นเชือก เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก แล้วให้
สอดธงด้านที่ผูกกับเส้นเชือกเข้าไปอยู่ในธงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เสร็จแล้วนํามาวางบนพานเพื่อนําเก็บรักษา
ในสถานที่อันสมควรต่อไป
/๕.๕ วิธีการพับ…
๕.๕ วิธีการพับธงชาติตามผนวก ก
ข้อ ๖ ให้เจ้ากรมกําลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

พลเอก
( สุรยุทธ์ จุลานนท์ )
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมกําลังพลทหารบก

- ๕๔ -

อนุผนวก ๘ แบบประกาศ

(ปัด ๒)
ประกาศกองทัพบก
เรื่อง......................................................................

๒.๕ ซม. (ข้อความ)
หรือ ๑๐ เคาะ

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๒)

๓ ซม.
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พ.ศ. .............
(ปัด ๒)

(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)

๒ ซม.

- ๕๕ -

กึ่งกลางระหว่างแนวย่อหน้ากับกึ่งกลางหน้า

การกรอกรายละเอียดในแบบประกาศ
๑. ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ หรือแนะนํา หรือชี้แจง หรือแจ้งความ แล้วแต่กรณี
๓. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ออกประกาศและข้อความที่ออกประกาศ
๔. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คําย่อพุทธศักราชและ
ตัวเลขเต็มของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ
๕. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ในวงเล็บ
ใต้ลายมือชื่อ
๖. ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกประกาศ
๗. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการในกองทัพบก ที่รับผิดชอบในการออก
ประกาศ

- ๕๖ -

ตัวอย่างประกาศ

ประกาศกรมสารบรรณทหารบก
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
กรมสารบรรณทหารบก มี ความประสงค์ จะรั บสมั ครทหารกองหนุ น เข้า รับ ราชการเป็น
นายทหารประทวน ในตําแหน่ง พลขับ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก)
จํานวน ๑ อัตรา รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๓ (๕,๓๔๐ บาท) โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ เพศชาย รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๒ ปี และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
๑.๒ สําเร็จการศึกษา ไม่ต่ํากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว
จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๑.๓ ผู้สมัคร, บิดา และมารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
๑.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๑.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๑.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๑.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ
๒. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
ด้วยตนเอง (นําฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสําเนาเอกสาร จํานวน ๑ ชุด)
๒.๑ ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
๒.๒ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา

- ๕๗ -

๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
๒.๔ ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙), สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.๘), ใบลาพัก
เพื่อรอการปลด, หลักฐานใบรับรองการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓) หรือใบรับรองการฝึกวิชาทหาร จากหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
๒.๕ ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ภาพ
/๒.๖ ใบสําคัญ...
๒.๖ ใบสําคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทย์ทหาร ประจําการ (ไม่เกิน ๖ เดือน)
๒.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา มารดา
ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
๒.๘ รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น
๓. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในเวลาราชการ (๐๘๓๐ - ๑๕๐๐)
ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร ๓ ชั้น ๓ ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๑๓, ๐ ๒๒๙๗ ๘๒๐๒, Fax ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๐๐
๔. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้ที่เว็บไซต์ของ
กองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th
และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร ๓ ชั้น ๑
๕. วิชาที่ทาํ การสอบคัดเลือก
๕.๑ การปฏิบัติการขับรถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และความรู้ด้านซ่อมเครือ่ งยนต์
เบื้องต้น สอบที่โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก สีแ่ ยกเกียกกาย
๕.๒ สอบสัมภาษณ์ที่ห้องพิธีกองธุรการ ชั้น ๓ กรมสารบรรณทหารบก เฉพาะผู้ที่ผ่าน
การทดสอบจากโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก โดยคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสอบได้สูงสุดไว้ จํานวน ๕ นาย
๖. กําหนดวันสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๗. ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กจะแจ้ ง ให้ ท ราบภายหลั ง ทางเว็ บ ไซต์ ของกองทั พบก
http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th ทั้งนี้ ให้ผู้ที่
สอบได้มารายงานตัว ภายใน ๗ วัน หลังจากวันประกาศผลสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พลตรี
( ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง )

- ๕๘ -

เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
กองธุรการ
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๑๓
โทรสาร ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๐๐

อนุผนวก ๙ แบบแถลงการณ์

(ปั ด ๒)
แถลงการณ์กองทัพบก
เรื่อง.............................................................................
ฉบับที.่ ................(ถ้ามี)

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑ บิด ๑)

๒.๕ ซม. (ข้อความ)
หรือ ๑๐ เคาะ

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๒)

๓ ซม.
กองทัพบก
(วัน เดือน ปี)
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)

๒ ซม.

- ๕๙ -

กึ่งกลางระหว่างแนวย่อหน้ากับกึ่งกลางหน้า

การกรอกรายละเอียดในแบบแถลงการณ์
๑. แถลงการณ์ ให้ลงคําว่า “ แถลงการณ์กองทัพบก ”
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์
๓. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลง
ฉบับที่เรียงตามลําดับไว้ด้วย
๔. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์ และข้อความที่ออกแถลงการณ์
๕. ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให้ลงคําว่า “ กองทัพบก ”
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน ตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
แถลงการณ์
๗. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ ลงชื่อส่วนราชการในกองทัพบกที่รับผิดชอบในการออก
แถลงการณ์

- ๖๐ -

ตัวอย่างแถลงการณ์
( สถานการณ์สมมุติ )

แถลงการณ์กองทัพบก
เรื่อง ชี้แจงข่าวลือ
ด้วยญาติของทหารเป็นจํานวนมากได้ติดต่อสอบถามมายังส่วนราชการต่าง ๆ ในกองทัพบก
ว่าบุตรหลานของตนซึ่งเป็นทหารไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพในประเทศเขียว ขณะนี้ได้ถูกโจมตีจนเสียชีวิตลง
ทั้ง ๆ ที่ปราศจากมูลความจริง เป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้เกิดการเสียขวัญในส่วนรวม
กองทัพบก ใคร่ขอแถลงให้ทราบโดยทั่วกันว่า ในกรณีที่มีทหารซึ่งปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
ในประเทศเขียวเสียชีวิตลง ทางราชการจะไม่ปกปิดเรื่องนี้แต่อย่างใด โดยได้มอบให้จังหวัดทหารบก หรือ
มณฑลทหารบก เป็นผู้แจ้งเป็นทางการไปให้ครอบครัวของทหารผู้นั้นทราบ ตามภูมิลําเนาที่อยู่ของแต่ละบุคคล
เป็นราย ๆ ไป จึงอย่าได้เชื่อข่าวลือต่าง ๆ อันจะทําให้เกิดการเสียขวัญแก่ส่วนรวม หากบรรดาญาติมิตรของทหาร
ที่ไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพในประเทศเขียว ผู้ใดสงสัยหรือต้องการทราบข้อเท็จจริงก็ขอได้สอบถามตรงไปยัง
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๒๐
กองทัพบก
๓๐ มกราคม ๒๕๕๔
กรมสารบรรณทหารบก

- ๖๑ -

อนุผนวก ๑๐ แบบหนังสือรับรอง

เลขที่.......................

๓ ซม.

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
(ที่ตั้ง)..................................
............................................

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
๒.๕ ซม.
(ปัด ๒)
หรือ ๑๐ เคาะ หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่จะให้
การรับรองพร้อมทั้งลงตําแหน่งและสังกัดหรือที่ตั้งแล้วต่อด้วยข้อความรับรอง
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๒)
ให้ไว้ ณ วันที่
เดือน พ.ศ. ..................
(ปัด ๒)
(ยศและลายมือชื่อ)
(ส่วนนี้ใช้สําหรับเรื่องสําคัญ)
รู ปถ่าย
(ถ้ามี)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

(ประทับตราครุฑและชื่อหน่วยที่ออกหนังสือ)

(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)

๒ ซม.

- ๖๒ -

(ลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)

กึ่งกลางระหว่างแนวย่อหน้ากับกึ่งกลางหน้า

การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือรับรอง
๑. เลขที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลําดับไปจนถึง
สิ้นปีป ฏิ ทิ น ทั บ เลขปี พุท ธศั ก ราชที่ อ อกหนัง สือรับ รอง หรือ ลงเลขที่ ข องหนัง สื อทั่ ว ไปตามแบบหนังสื อ
ภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด
๒. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อของส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และ
จะลงสถานที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้
๓. ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า “ หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ” แล้วต่อด้วยชื่อ
บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็ม โดยมีคํานําหน้านาม
หรือ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหน่งหน้าที่ และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นทํางานอยู่อย่างชัดแจ้ง แล้วจึงลง
ข้อความที่รับรอง
๔. ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คําย่อพุทธศักราช และ
ตัวเลขเต็มของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง
๕. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วย และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ในวงเล็บ
ใต้ลายมือชื่อ
๖. ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ
๗. รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสําคัญที่ออกให้แก่
บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ประทับตราครุฑ
และชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้น
ลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่าย พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้ลายมือชื่อด้วย

- ๖๓ -

ตัวอย่างหนังสือรับรอง
( สถานการณ์สมมุติ )

เลขที่ ๑๑ / ๒๕๕๕

กรมสารบรรณทหารบก
ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดําเนินนอก
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

หนังสื อฉบั บนี้ใ ห้ไว้เพื่อรับรองว่า ร้อยโท เก่งกล้า สามารถ ตําแหน่ง ประจําแผนก
กองการสารบรรณ สั ง กั ด กรมสารบรรณทหารบก ปั จ จุ บั น รั บ เงิ น เดื อ น ระดั บ น.๑ ชั้ น ๒๐
( ๑๒,๐๐๐.- บาท ) กับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ๑๕๐.- บาท จึงขอรับรองไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่

๕

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตรี
( ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง )
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก

- ๖๔ -

อนุผนวก ๑๑ แบบรายงานการประชุม

๕ ซม.
รายงานการประชุม.............................
ครัง้ ที่ ............................
เมื่อ............................................
ณ ...............................................................
ผู้มาประชุม

๓ ซม.

๑. .....................................................................................
๒. .....................................................................................
ฯลฯ
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) ................................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) ............................................................................
เริ่มประชุมเวลา ........................................................................................
๒.๕ ซม. (ข้อความ)
หรือ ๑๐ เคาะ

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑ บิด ๑)

๒ ซม.

เลิกประชุมเวลา
(ปัด ๒)
(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)

- ๖๕ -

ผู้จดรายงานการประชุม
ตรวจแล้วแจกจ่ายได้
(ลงลายมือชื่อประธานการประชุม)
ตําแหน่ง
วัน เดือน ปี

(ปัด ๑)

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)

การกรอกรายละเอียดในแบบรายงานการประชุม
๑. รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น
๒. ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม
๓. เมื่อ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่ประชุม
๔. ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม
๕. ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม
ในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตําแหน่งใด
๖. ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี)
๗. ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๘. เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม
๙. ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม
และเรื่องที่ประชุมกับมติ หรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลําดับ
๑๐. เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
๑๑. ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงลายมือชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น พร้อมพิมพ์
ชื่อเต็มและนามสกุลในวงเล็บใต้ลายมือชื่อ พร้อมทั้งตําแหน่ง
๑๒. การตรวจรายงานการประชุม ให้ประธานในการประชุมหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้ตรวจ และอนุมัติการแจกจ่าย

- ๖๖ -

ตัวอย่าง รายงานการประชุม
รายงานการประชุม นขต.สบ.ทบ.
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔
เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๕๔
ณ ห้องประชุม สบ.ทบ. (๑)
ผู้มาประชุม
๑. พล.ต.ณัฐธรณินทร์
๒. พ.อ.ธนาคาร
๓. พ.อ.สุรสีห์
๔. พ.อ.สุวัจน์
๕. พ.อ.ฉัตรกุล
๖. พ.อ.วิรัตน์
๗. พ.อ.สกล
๘. พ.อ.วีรสิทธิ
๙. พ.อ.รณชิต
๑๐. พ.อ.สุรพงษ์
๑๑. พ.อ.ดํารง
๑๒. พ.อ.สยาม
๑๓. พ.อ.เข็มชาติ
๑๔. พ.อ.ทรงกลด
๑๕. พ.อ.กิตติ
๑๖. พ.ท.หญิง ลัดดาวัลย์
ผู้ไม่มาประชุม

ขอบทอง
เกิดในมงคล
ครุธเวโช
แย้มสงค์
บัวรา
แป้นพงษ์
โชติปัทมนนท์
จันทร์ดา
ไชยมิ่ง
ชํานิยันต์
ทองอยู่
สมรรคจันทร
รัตนพฤกษ์
โชติกเสถียร
ภาคมณี
รัตนพฤกษ์

จก.สบ.ทบ.
รอง จก.สบ.ทบ. (๑)
รอง จก.สบ.ทบ. (๒)
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
ผอ.กผค.สบ.ทบ.
ผอ.กสบ.สบ.ทบ.
ผอ.กกพ.สบ.ทบ.
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
ผอ.กคว.สบ.ทบ.
ผอ.กปบ.สบ.ทบ.
หก.กธก.สบ.ทบ./เลขานุการ
รอง ผอ.กคว.สบ.ทบ.
รอง ผอ.กปบ.สบ.ทบ.
รอง ผอ.กผค.สบ.ทบ.
รอง ผอ.กสบ.สบ.ทบ.
รอง หก.กธก.สบ.ทบ.

- ๖๗ -

- พ.อ.หญิง อุบล

เรืองทอง

รอง ผอ.กกพ.สบ.ทบ./ราชการ

กมลรัตน์

นปก. ประจํา สบ.ทบ.

ผู้เข้าร่วมประชุม
- พ.อ.หญิง จุฑามาศ
เริ่มประชุม ๐๙๐๐

/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานกล่าวเปิดการประชุม
การประชุม นขต.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๕๔
ผบ.จทบ.ช.ร. ชี้แจง เรื่องการจัดสรรที่ของราชพัส ดุ ให้กับกํ าลังพลชั้นผู้น้อย ว่าเป็ น
พื้นที่สวย น้ําไม่ท่วม เป็นการทําสัญญาเช่าโดยตรงกับราชพัสดุจังหวัด แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น
พื้นที่ราชพัสดุ จะจัดสรรในช่วงที่ยังไม่พัฒนา ราคาค่าเช่าจะถูกมาก แต่จะมีการปรับราคาพื้นที่เช่าสูงขึ้น
เมื่อมีการพัฒนาในระยะต่อมาซึ่งอาจไม่คุ้มค่าเนื่องจากไม่ใช่ที่ดินของตนเอง
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม นขต.สบ.ทบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๕๔
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ นขต.ทบ. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ กธก.สบ.ทบ. มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้
๓.๑.๑ แจ้งเรื่องที่จอดรถ สสน.บก.ทบ. ได้วิทยุแจ้งให้หน่วยในพื้นที่ บก.ทบ.ทราบว่า
มี กํ า ลั ง พลบางส่ ว นไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ, คํ า สั่ ง และกฎจราจรโดยการจอดรถในที่ ห้ า มจอด, ฝ่ า ฝื น
เครื่องหมายจราจร และป้ายข้อความต่าง ๆ ที่กําหนด ทําให้กีดขวางการจราจรและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ ประธานกล่าวสรุป และกล่าวปิดประชุม
การประชุม นขต.สบ.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๕๔
ในปีงบประมาณ ๕๕ เป็นต้นไป จะมีการบรรจุนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน
ทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เลื่อนฐานะให้กับหน่วยมากขึ้นกว่าเดิม
ฯลฯ
เลิกประชุมเวลา ๑๑๐๐
พ.อ.

- ๖๘ -

( ดํารง ทองอยู่ )
หก.สบ.ทบ./ เลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
ตรวจแล้วแจกจ่ายได้
พล.ต.
จก.สบ.ทบ.
ม.ค. ๕๕

อนุผนวก ๑๒ แบบบันทึก
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

บันทึกข้อความ

ชัน้ ความเร็ว (ถ้ามี)

ส่วนราชการ
ที่ กห
เรื่อง
(คําขึ้นต้น)

(

โทร.

โทร.ทบ.

)

วันที่
(ปัด ๑ บิด ๑)

(ปัด ๑ บิด ๑)
๒.๕ ซม. (ข้อความ)
หรือ ๑๐ เคาะ
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๒)
๓ ซม.

(ปัด ๑)

(ยศและลายมือชื่อ)
(ตําแหน่ง)

๒ ซม.

- ๖๙ -

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

การกรอกรายละเอียดในแบบบันทึก
๑. ชื่อ หรือตําแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้คําขึ้นต้นอนุโลมตามหนังสือภายใน ได้แก่ คําว่า
“ เรียน ” “ ถึง ” “ ส่ง ” “ เสนอ ” แล้วแต่กรณี
๒. โดยปกติ บันทึก ในส่วนของหัวเรื่องจะไม่มี “ อ้างถึง ” และ “ สิ่งที่ส่งมาด้วย ”
ซึ่งจะใช้การเขียนอ้างอิงไว้ในเนื้อหาข้อความ หากส่วนราชการมีความจําเป็นต้องมี ให้ใช้รูปแบบหัวเรื่อง
เหมือนกับหนังสือภายในโดยอนุโลม
๓. สาระสําคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย
๔. ชื่อและตําแหน่ง ให้ปฏิบัติได้ ๓ กรณี ดังนี้
๔.๑ ในกรณีที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ในส่วนหัวเรื่องให้ลงเฉพาะชื่อส่วนราชการ
และชื่อเรื่อง ในส่วนท้ายเรื่อง ให้ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้บันทึก และลงวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วย
ในบรรทัดถัดมา
๔.๒ ในกรณี ที่ ใ ช้ รู ป แบบหนั งสื อ ภายในโดยอนุโ ลม ให้ ล งรายละเอี ย ดส่ว นหั ว เรื่ อ ง
เช่นเดียวกับหนังสือภายใน การลงชื่อและตําแหน่งให้ยึดถือรูปแบบหนังสือภายใน
๔.๓ ในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ให้ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้บันทึก
และวันเดือนปีที่บันทึกไว้ในบรรทัดต่อไป

- ๗๐ -

ตัวอย่าง แบบบันทึก ตามข้อ ๔.๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กผค.สบ.ทบ.
(ผผน.ฯ โทร. ๙๗๕๓๓)
ที่
วันที่
เรื่อง สํารวจความต้องการใช้งานระบบป้องกันไวรัสให้กับคอมพิวเตอร์ลูกข่ายใน บก.ทบ.
เรียน จก.สบ.ทบ.
๑. ตามที่ ทบ. ได้อนุมัติโครงการปรนนิบัติบํารุงเครือข่ายภายใน บก.ทบ. และระบบป้องกัน
ไวรัสจํานวน ๒,๐๐๐ ผู้ใช้งาน (ลูกข่าย) เพื่อป้องกันการชํารุดของอุปกรณ์เครือข่ายภายใน บก.ทบ. ที่ได้จัดหา
มาในปี ๒๕๔๗ และเพื่อป้องกันอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้งานอยู่ภายใน บก.ทบ. จากไวรัส
ที่เกิดจากการใช้งาน ปัจจุบันทางบริษัทได้เริ่มเข้ามาดําเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบความต้องการของหน่วยที่อยู่
ภายใน บก.ทบ. ทั้งนี้ ศทท. ขอให้หน่วยสํารวจความต้องการใช้งานระบบป้องกันไวรัสให้กับคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายที่ใช้งานอยู่จริงภายในหน่วย เพื่อให้บริษัท KASPERSKY สามารถเข้าไปดําเนินงานตามความต้องการ
ของหน่วยได้อย่างถูกต้อง
๒. กผค.สบ.ทบ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ นขต.สบ.ทบ. สํารวจความต้องการใช้งานระบบ
ป้องกันไว้รัสให้กับคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้งานอยู่จริง โดยให้กรอกข้อมูลตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้
กผค.สบ.ทบ. ภายใน ๑๕ มี.ค. ๕๕ เพื่อดําเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ ๒
พ.อ.
ผอ.กอง สบ.ทบ.

- ๗๑ -

ก.พ. ๕๕

ตัวอย่าง แบบบันทึก ตามข้อ ๔.๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สบ.ทบ.
(กสบ.ฯ โทร. ๐ ๒๒๙ ๗๕๐๕ - ๗)
ที่ กห ๐๔๒๑/๑๗๑๔
วันที่
มี.ค. ๕๕
เรื่อง ประกาศชมเชยหน่วยทหารที่ชนะเลิศผลการประเมินในพิธีสวนสนามกระทําสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๕๕
เรียน ผบ.ทบ. ( ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑) )
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๔๘๔๐๙ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๔ จํานวน ๑ ชุด
๒. ร่างประกาศ ทบ. ชมเชย (สําเนาคู่ฉบับ ๑๒ ฉบับ,จริง ๑,๐๐๔ ฉบับ) จํานวน ๑ ชุด
๑. ด้วย ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ สบ.ทบ. จัดทําประกาศ ทบ. ชมเชยให้กับหน่วยทหาร
ที่มีผลการประเมินชนะเลิศ ในพิธีสวนสนามกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๕ โดยมีหน่วย/พื้นที่ มีผลการประเมินชนะเลิศ ดังนี้
๑.๑ พื้นที่ ทภ.๑ (จว.ก.ท.)
รางวัลชนะเลิศ หน่วย ปตอ.พัน.๖
๑.๒ พื้นที่ มทบ.๑๒ (จว.ป.จ.) รางวัลชนะเลิศ หน่วย ร.๒ พัน.๑ รอ.
๑.๓ พื้นที่ มทบ.๑๓ (จว.ล.บ.) รางวัลชนะเลิศ หน่วย พัน.บร.กบร.ศป.
๑.๔ พื้นที่ ทภ.๒ (จว.น.ม.)
รางวัลชนะเลิศ หน่วย ป.พัน.๒๓
๑.๕ พื้นที่ ทภ.๓ (จว.พ.ล.)
รางวัลชนะเลิศ หน่วย ป.พัน.๑๐๔
๑.๖ พื้นที่ ทภ.๔ (จว.น.ศ.)
รางวัลชนะเลิศ หน่วย ร.๑๕ พัน.๒
๒. ตามข้อ ๑ สบ.ทบ. ได้ร่างประกาศ ทบ. ชมเชยกําลังพลของหน่วยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ของแต่ละพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

- ๗๒ -

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาลงนามในประกาศ ทบ.ที่ส่งมาด้วย ๒
ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผช.ผบ.ทบ. (๑) พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่งหรือทําการแทน ผบ.ทบ. ตามคําสั่ง ทบ.
ที่ ๘๓/๒๕๕๓ ลง ๕ เม.ย. ๕๓ และคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๓/๕๔ ลง ๓ ต.ค. ๕๔
พล.ต.
( ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง )
จก.สบ.ทบ.

อนุผนวก ๑๓ แบบข่าวราชการทหาร

๕ ซม.

ข่าวกองทัพบก
เรื่อง ..................................................................................
ฉบับที่................. (ถ้ามี)
๒.๕ ซม.
(ข้อความ)
หรือ ๑๐ เคาะ

(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๑)
(ปัด ๒)

๓ ซม.
กองทัพบก

๒ ซม.

- ๗๓ -

(วัน เดือน ปี)
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

(ปัด ๑ บิด ๑)
(ปัด ๑)

การกรอกรายละเอียดในแบบข่าวราชการทหาร
๑. ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว
๓. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวกันที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับ
ที่เรียงตามลําดับไว้ด้วย
๔. ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว
๕. ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน ตัวเลขเต็มของปีพุทธศักราช
ที่ออกข่าว
๗. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อเต็มของส่วนราชการที่รับผิดชอบในการออกข่าว
(โดยปกติส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะเป็นหน่วยขึ้นตรงหรือเป็นหน่วยที่ต่ํากว่าส่วนราชการที่ออกข่าวหนึ่งระดับ
สําหรับส่วนราชการที่ออกข่าวซึ่งไม่มีหน่วยขึ้นตรงจะไม่มีส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)

- ๗๔ -

ตัวอย่างข่าว
( สถานการณ์สมมุติ )

ข่าวกองทัพบก
เรื่อง ชี้แจงการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์และกําลังพล
ด้วยในห้วง วันที่ ๕ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕๐๐ - ๑๗๐๐ กองทัพบกจะมีการ
เคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมกําลังพลของหน่วย กองพลทหารราบที่ ๒๒ เพื่อออกไปทําการฝึกตาม
วงรอบการฝึกประจําปีของกองทัพบก ณ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ซึ่งการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์และกําลังพลในครั้งนี้จะใช้เส้นทาง กรุงเทพมหานคร - อําเภอโคกสําโรง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งไปและกลับ ดังนั้น กองทัพบกจึงแจ้งให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ
เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
กองทัพบก
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
สํานักงานเลขานุการกองทัพบก

- ๗๕ -

ผนวก ข คําขึ้นต้น สรรพนาม คําลงท้าย
ในหนังสือราชการและ
คําที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง

- ๗๖ -

- ๗๗ -

ผนวก ข
คําขึ้นต้น สรรพนาม คําลงท้าย ในหนังสือราชการ และคําที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้รับหนังสือ
๑. พระราชวงศ์
๑.๑ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

คําขึน้ ต้น

สรรพนาม

ขอเดชะฝ่าละออง
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ธุลีพระบาทปกเกล้า
ปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
(ออกชื่อเจ้าของหนังสือ)
ขอพระราชทาน พระบรมราช- ข้าพระพุทธเจ้า
วโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลี
พระบาท

คําลงท้าย
ควรมิควรแล้วแต่จะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ...(ลงชื่อ)...
(หรือจะเอาคําว่า ขอเดชะ
มาไว้ท้ายชื่อเจ้าของหนังสือ
ก็ได้)

คําที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ขอพระราชทานทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย ขอเดชะ

- ๗๘ ผู้รับหนังสือ

คําขึน้ ต้น

๑.๒ สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท
ปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
(ออกชื่อเจ้าของหนังสือ)
ขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท

สรรพนาม
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า

๑.๓ - สมเด็จพระบรมราชินี
- สมเด็จพระบรมราชชนนี
- สมเด็จพระยุพราช
(สยามกุฎราชกุมาร)
- สมเด็จพระบรมราชกุมารี

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล........................
(ออกพระนาม)..............
ทราบฝ่าละอองพระบาท

ใต้ฝ่าละอองพระบาท

๑.๔ สมเด็จเจ้าฟ้า

ขอพระราชทานกราบทูล
........ (ออกพระนาม)........
ทราบฝ่าพระบาท

ใต้ฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าพระพุทธเจ้า

คําลงท้าย

คําที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง

ควรมิควรแล้วแต่จะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ...(ลงชื่อ)...
(หรือจะเอาคําว่าขอเดชะมาไว้
ท้ายชื่อเจ้าของหนังสือก็ได้)

ขอพระราชทานทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย ขอเดชะ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ... (ลงชื่อ)...

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล... (ระบุพระนาม)....

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ... (ลงชื่อ)...

ขอพระราชทานกราบทูล
...... (ระบุพระนาม).......

- ๗๙ ผู้รับหนังสือ
๑.๕ พระบรมวงศ์
ชั้นพระองค์เจ้า

คําขึน้ ต้น
ขอประทานกราบทูล
....... (ออกพระนาม)..........
ทราบฝ่าพระบาท

สรรพนาม
ใต้ฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

คําลงท้าย

คําที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ...(ลงชื่อ)...

ขอประทานกราบทูล
........ (ระบุพระนาม)..........

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

กราบทูล....(ระบุพระนาม).....

๑.๖ - พระเจ้าวรวงศ์เธอ
(ทีม่ ิได้ทรงกรม)
- พระอนุวงศ์ชั้น
พระวรวงศ์เธอ
(ทีท่ รงกรม)

กราบทูล......(ออกพระนาม)..... ฝ่าพระบาท
(ชาย) เกล้ากระหม่อม
ทราบฝ่าพระบาท
(หญิง) เกล้ากระหม่อมฉัน

๑.๗ พระอนุวงศ์ชั้น
พระวรวงศ์เธอ
(ที่มิได้ทรงกรม)

ทูล......(ออกพระนาม)..........
ทราบฝ่าพระบาท

ฝ่าพระบาท
(ชาย) กระหม่อม
(หญิง) หม่อมฉัน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ทูล......(ระบุพระนาม)........

๑.๘ พระอนุวงศ์ชั้น
หม่อมเจ้า

ทูล.....(ออกพระนาม)..........

ฝ่าพระบาท
(ชาย) กระหม่อม
(หญิง) หม่อมฉัน

แล้วแต่จะโปรด

ทูล.......(ระบุพระนาม)........

- ๘๐ ผู้รับหนังสือ

คําขึน้ ต้น

๒. พระภิกษุ
๒.๑ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ขอประทานกราบทูล
.....(ออกพระนาม).....

สรรพนาม

คําลงท้าย

คําที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง

ใต้ฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขอประทานกราบทูล
........(ระบุพระนาม)..........

ฝ่าพระบาท
(ชาย) เกล้ากระหม่อม
(หญิง) เกล้ากระหม่อมฉัน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

กราบทูล....(ระบุพระนาม).....

๒.๓ - สมเด็จพระราชาคณะ นมัสการ............
- รองสมเด็จพระราชาคณะ

พระคุณเจ้า
กระผม - ดิฉัน

ขอนมัสการด้วยความเคารพ
อย่างยิ่ง

นมัสการ..............

๒.๔ พระราชาคณะ

นมัสการ.............

พระคุณท่าน
กระผม - ดิฉัน

ขอนมัสการด้วยความเคารพ
อย่างสูง

นมัสการ ..............

๒.๕ พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป

นมัสการ.............

ท่าน
ผม - ดิฉัน

ขอนมัสการด้วยความเคารพ

นมัสการ..............

๒.๒ สมเด็จพระสังฆราช

กราบทูล.........

- ๘๑ ผู้รับหนังสือ
๓. บุคคลธรรมดา
๓.๑ - ประธานองคมนตรี กราบเรียน
- นายกรัฐมนตรี
- ประธานรัฐสภา
- ประธานสภาผู้แทนราษฎร
- ประธานวุฒิสภา
- ประธานศาลฎีกา
- ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- ประธานศาลปกครองสูงสุด
- ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
- ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

คําขึน้ ต้น

สรรพนาม
ข้าพเจ้า - กระผม
ผม - ดิฉัน
ท่าน

คําลงท้าย
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

คําที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
กราบเรียน

- ๘๒ ผู้รับหนังสือ
- ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน
- ประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินหรือผู้ตรวจการ
แผ่นดิน
- อัยการสูงสุด
- รัฐบุรุษ
๓.๒ บุคคลธรรมดา
นอกจาก ๓.๑

หมายเหตุ

คําขึน้ ต้น

เรียน

สรรพนาม

ข้าพเจ้า - กระผม - ผม
ดิฉัน - ท่าน

คําลงท้าย

ขอแสดงความนับถือ

คําที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง

เรียน

(๑) ผู้ที่เชิญกระแสพระบรมราชโองการไปยังผู้ใด ไม่ต้องใช้คําลงท้ายในหนังสือนั้น
(๒) คําที่ใช้ในหนังสือพระราชวงศ์ และพระภิกษุ ตาม ๑ และ ๒ ให้ใช้คําราชาศัพท์หรือถ้อยคําสุภาพ ซึ่งเป็นไปตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือตามที่ทางราชการกําหนด
(๓) ในกรณีที่มีหนังสือถึงผู้รับระบุเฉพาะตําแหน่ง ให้ใช้คําขึ้นต้น สรรพนาม คําลงท้ายในหนังสือราชการและคําที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ตามตําแหน่ง

- ๘๓ -

ผนวก ค รายละเอียดเพิ่มเติม
ในการจัดทําหนังสือราชการ

- ๘๔ -

ผนวก ค รายละเอียดเพิ่มเติม ในการจัดทําหนังสือราชการ
ประกอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. คําขึ้นต้น
๑.๑ หนังสือภายนอก ให้ใช้ตามผนวก ข ประกอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๒ หนังสือภายใน และบันทึกใช้ เรียน เสนอ ส่ง ถึง โดยมีลักษณะการใช้ดังนี้
๑.๒.๑ “ เรี ย น ” ใช้ ใ นกรณี มี ถึ ง ตํ า แหน่ ง หรื อ ชื่ อ บุ ค คล และในกรณี
ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชา
๑.๒.๒ “ เสนอ ” ใช้ในกรณีมีถึงส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
๑.๒.๓ “ ส่ ง ” ใช้ ใ นกรณี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ถึ ง ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ หน่ ว ย
ในบังคับบัญชา
๑.๒.๔ “ ถึง ” ใช้ในกรณีมีถึงตําแหน่ง ชื่อบุคคล ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ในระดับต่ํากว่าเจ้าของหนังสือ
๒. สรรพนาม ให้ ใ ช้ ตามผนวก ข ประกอบระเบียบกองทั พบกว่ าด้ว ยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เว้นกรณีเป็นการรายงานถึงผู้บังคับบัญชาใช้ “ กระผม ” หรือ “ ดิฉัน ” แล้วแต่กรณี
๓. คําลงท้าย
๓.๑ หนั ง สื อ ภายนอก ให้ ใ ช้ ต ามผนวก ข ประกอบระเบี ย บกองทั พ บกว่ า ด้ ว ย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เว้น กรณีผู้ใต้บังคับบัญชามีถึงผู้บังคับบัญชา ให้ใช้คําลงท้ายว่า “ ควรมิควร
แล้วแต่จะกรุณา ” และกรณีผู้บังคับบัญชามีถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ต้องใช้คําลงท้าย
๓.๒ หนังสือภายในและบันทึก ไม่ใช้คําลงท้าย
๔. การลงชื่อและตําแหน่ง
๔.๑ โดยปกติหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วย เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือราชการของ
ส่วนราชการหรือหน่วยนั้น ๆ
การรักษาราชการ รักษาราชการแทน ทําการแทน หรือการสั่งการตามที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมาย หรือมอบอํานาจตามที่กฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบ
ของทางราชการกําหนดไว้
๔.๒ การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ
๔.๒.๑ กรณีผู้ลงนามมียศ ให้พิมพ์ยศไว้หน้าลายมือชื่อ และพิมพ์ชื่อเต็มของ
ผู้ลงนามไว้ใต้ลายมือชื่อ
๔.๒.๒ กรณีผู้ลงนามไม่มียศ ให้ใช้คําว่า นาย นาง นางสาว ไว้หน้าชื่อเต็มใต้
ลายมือชื่อ
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/๔.๒.๓ ในกรณีผู้ลงนาม...
๔.๒.๓ ในกรณี ผู้ ล งนามมี บ รรดาศั ก ดิ์ ห รื อ ฐานั น ดรศั ก ดิ์ ให้ พิ ม พ์ คํ า เต็ ม ของ
บรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ไว้ใต้ลายมือชื่อ
๔.๒.๔ ในกรณี ที่ เ จ้ า ของลายมื อ ชื่ อ เป็ น สตรี ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราช
อิสริยาภรณ์ ให้ใช้คํานํานามตามกฎหมายว่าด้วยการให้ใช้คํานํานามสตรี เช่น สตรีทั่วไปซึ่งทําการสมรสแล้ว
และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป หรือที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า และจตุตถจุลจอมเกล้า ให้ใช้คํานํานามว่า
“ ท่านผู้หญิง ” หรือ “ คุณหญิง ” แล้วแต่กรณี หน้าชื่อเต็มใต้ลายมือชื่อ
สําหรับสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และยังมิได้
ทําการสมรส ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการใช้คํานํานามสตรีให้ใช้คําว่า “ คุณ ” กรณีเช่นนี้การลงนาม
ให้ปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วในวรรคแรก
๔.๒.๕ การใช้ ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการประกอบยศทหาร ผู้ ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
อุดมศึกษา ไม่ว่าเป็นตําแหน่งทางการประจํา ตําแหน่งทางวิชาการพิเศษ ตําแหน่งทางวิชาการเกียรติคุณ
หรื อที่ เรียกว่าอย่ างอื่ นในลั กษณะเดียวกัน เช่น ตําแหน่ งทางวิชาการเกี ยรติ คุ ณโรงเรียนทหารมีสิ ท ธิ ใ ช้
ตําแหน่งทางวิชาการที่ได้รับเป็นคํานําหน้านามประกอบยศทหาร และคํานําหน้านามอื่น ๆ ในการลงชื่อ
หนังสือ เอกสาร งานสารบรรณหรือการเรียกขานใด ๆ ในห้วงเวลาที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ หรือแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและการใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ดํารงตําแหน่ง เมื่อประสงค์
จะใช้ในกรณีที่มีสิทธิใช้คํานําหน้านามอย่างอื่นด้วย ให้เรียงตามลําดับก่อนหลัง ดังนี้ ตําแหน่งทางวิชาการ - ยศ บรรดาศักดิ์ - ฐานันดรศักดิ์ หรือคํานําหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมีสิทธิใช้
คํานําหน้านามนั้น ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของทางราชการ
หมายเหตุ ในกรณี ที่ ใ ช้ ภ ายในกระทรวงกลาโหม ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยอนุโลม กล่าวคือให้เรียงตามลําดับก่อนหลัง ดังนี้ ยศ - ตําแหน่งทางวิชาการ - บรรดาศักดิ์ - ฐานันดรศักดิ์
หรือคํานําหน้าสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมีสิทธิใช้คํานําหน้านามนั้น ตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือประกาศของทางราชการ
๔.๓ การลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ ถ้าผู้ลงนาม
มิ ใ ช่ เ จ้ า ของหนั ง สื อ โดยตรง แต่ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการ รั ก ษาราชการแทน หรื อ ทํ า การแทน จะโดยได้ รั บ
การแต่งตั้งหรืออาศัยอํานาจใด ๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของทางราชการกําหนดไว้โดยเฉพาะ
ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของลายมือชื่อและอํานาจในการลงชื่อไว้เหนือตําแหน่งเจ้าของหนังสือ

- ๘๖ -

/๕. การมอบหมาย...
๕. การมอบหมายหรือมอบอํานาจการลงชื่อในหนังสือราชการ
๕.๑ รักษาราชการ ใช้ในกรณีตําแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใดว่างลง และยังมิได้
แต่ ง ตั้ ง ข้า ราชการผู้ ใ ดดํ า รงตํา แหน่ ง นั้ น ผู้ บัง คั บ บั ญ ชาจะสั่ง ให้ ข้ า ราชการที่ เ ห็ น สมควร รั ก ษาราชการ
ในตําแหน่งเป็นการชั่วคราวก็ได้ อํานาจในการสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับกําหนด
๕.๒ รั ก ษาราชการแทน ใช้ ใ นกรณี ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยใดไม่
สามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้เป็ นครั้งคราว ผู้ บังคับบั ญชาจะสั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควรรักษาราชการแทน
เป็นการชั่วคราวก็ได้ อํานาจในการสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับกําหนด
๕.๓ ทําการแทน ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
๕.๓.๑ ทําการแทนโดยการมอบหมาย
๕.๓.๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก
ที่ เ ที ย บเท่ า ตํ า แหน่ ง ชั้ น แม่ ทั พ จะมอบหมายเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ให้ ข้ า ราชการตํ า แหน่ ง ใดในสั ง กั ด
มีอํานาจหน้าที่ทําการแทนหัวหน้าหน่วยนั้น ๆ ในบางกรณีก็ได้
๕.๓.๑.๒ ผู้ดํารงตําแหน่ง รอง ผู้ช่วย เสนาธิการ รองเสนาธิการ
หรือผู้ช่วยเสนาธิการของส่วนราชการหรือหน่วยใด มีอํานาจหน้าที่ทําการแทนในนามของผู้บังคับบัญชา
ส่วนราชการหรือหน่วยนั้น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
๕.๓.๒ ทําการแทนในกรณีตําแหน่งว่าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการหรือ
หน่วยใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว และยังมิได้แต่งตั้งผู้ใดรักษาราชการหรือรักษาราชการแทน
ให้ รอง ผู้ช่วย เสนาธิการ ทําการแทนเป็นการชั่วคราว
ในกรณีตําแหน่งนั้นไม่มี รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ หรือมี แต่ว่า รอง ผู้ช่วย หรือ
เสนาธิการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้มีตําแหน่ง ยศ หรือ อาวุโสในยศ รองจากตําแหน่ง
ที่ว่างลง ทําการแทนชั่วคราว
๖. การลงชื่อในหนังสือราชการ เมื่อเป็นการสั่งการตามที่ได้รับมอบหมายใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
๖.๑ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกที่เทียบเท่าชั้นแม่ทัพ
จะมอบหมายเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ให้ ข้ า ราชการตํ า แหน่ ง ใดในสั ง กั ด มี อํ า นาจสั่ ง การในนามของ
หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยนั้นในบางกรณีก็ได้
๖.๒ ผู้ดํารงตําแหน่ง รอง ผู้ช่วย เสนาธิการ รองเสนาธิการ หรือผู้ช่วยเสนาธิการ
ของส่วนราชการ หรือหน่วยใดมีอํานาจสั่งการในนามของผู้บังคับบัญชาส่วนราชการหรือหน่วยนั้น ๆ ตามที่รับ
มอบหมายได้
๖.๒.๑ การสั่งการในนามของผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบที่ใช้ภายในหน่วย
ให้ใช้คําว่า “ รับคําสั่ง........... ” ลงท้ายเรื่องที่สั่งนั้น
/ตัวอย่าง...
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ตัวอย่าง
รับคําสั่ง มทภ. ๑
พล.ต.
(...........................................................)
รอง มทภ. ๑
๖.๒.๒ ในกรณีที่ผู้รับมอบอํานาจลงนามในเอกสารที่ออกนอกหน่วย ให้ใช้คําว่า
“ ทําการแทน ”
ตัวอย่าง
พล.ต.
(...........................................................)
รอง มทภ. ๑ ทําการแทน
มทภ. ๑
๖.๓ ในกรณีที่เป็นการรักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน ในตําแหน่งที่มิใช่หัวหน้า
ส่ ว นราชการ เช่ น รอง หรื อ เสนาธิ ก าร และตํ า แหน่ ง นั้ น ได้ รั บ มอบอํ า นาจจากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ให้ลงนามในเอกสารหรือสั่งการในนามหัวหน้าส่วนราชการไว้ การลงตําแหน่งของผู้ที่ไปรักษาราชการหรือ
รั ก ษาราชการแทนในฐานะตํ า แหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจนั้ น ให้ ล งตํ า แหน่ ง ของผู้ ที่ ไ ปรั ก ษาราชการ
หรือรักษาราชการแทนต่อด้วยอํานาจในการลงชื่อไว้ในบรรทัดเดียวกันและให้อยู่เหนือตําแหน่งของเจ้าของ
หนังสือ ส่วนกรณีสั่งการโดยรับคําสั่งไม่ต้องมีอํานาจในการลงชื่อและตําแหน่งเจ้าของหนังสือ เนื่องจากได้นํา
อํานาจในการลงชื่อ (รับคําสั่ง) และตําแหน่งเจ้าของหนังสือ (ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ) ไปไว้เหนือ
ลายมือชื่อแล้ว
๖.๓.๑ ในกรณีที่เป็นการสั่งการภายในหน่วย ให้ใช้คําว่า “ รับคําสั่ง........... ”
ลงท้ายเรื่องที่สั่งนั้น
ตัวอย่าง
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
พล.อ.
(...........................................................)
ผช.ผบ.ทบ. รักษาราชการแทน รอง ผบ.ทบ.
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/๖.๓.๒ ในกรณี...
๖.๓.๒ ในกรณีที่เป็นหนังสือออกนอกหน่วย ให้ใช้คําว่า “ ทําการแทน ”
ตัวอย่าง
พล.อ.
(...........................................................)
ผช.ผบ.ทบ. รักษาราชการแทน รอง ผบ.ทบ. ทําการแทน
ผบ.ทบ.
๗. การใช้ที่หนังสือกรณีทําหนังสือปะหน้าต่อจากฉบับเดิมหรือเรื่องเดิมให้ปฏิบัติดังนี้
๗.๑ กรณีที่มีหนังสือไปยังหน่วยใดหน่วยหนึ่ง แล้วหนังสือฉบับนั้นได้ย้อนกลับมายัง
หน่ ว ยเจ้ า ของหนั ง สื อ ต้ น เรื่ อ ง เมื่ อ จะส่ ง หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ต่ อ ไปยั ง หน่ ว ยอื่ น ๆ จะไม่ กํ า หนดที่ ห นั ง สื อ
ขึ้นใหม่ คงใช้ที่เดิม โดยใช้คําว่า ที่ ต่อ กห ........../...........
ตัวอย่าง ทภ.๔ มีหนังสือ ที่ กห ๐๔๘๔/๒๗๔๐ ลง ๓ ก.ค. ๓๕ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวน กรณีเกษียณอายุราชการถึง สบ.ทบ. เจ้าหน้าที่ สบ.ทบ. ตรวจสอบแล้วต้องให้ ทภ.๔ แก้ไขและ
ส่งหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อ ทภ.๔ ได้แก้ไขและเพิ่มเติมหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ส่งเรื่องให้ สบ.ทบ. ใหม่จะใช้ที่
หนังสือว่า ที่ ต่อ กห ๐๔๘๔/๒๗๔๐ ลงวันที่ที่หัวหน้าส่วนราชการ ลงลายมือชื่อในหนังสือปะหน้านั้น
๗.๒ กรณี ที่ได้ รับหนังสือจากหน่วยใดหน่วยหนึ่ง และได้ลงทะเบียนรับหนั งสือแล้ว
เมื่อจะส่งหนังสือฉบับนั้นคืนหน่วยเจ้าของหนังสือ หรือส่งต่อไปยังหน่วยอื่น ให้ใช้ที่ต่อตามด้วยนามหน่วย
และเลขรับ ทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักราช
ตัวอย่าง สบ.ทบ. ได้รับหนังสือจาก ทภ.๔ เจ้าหน้าที่ สบ.ทบ. ได้ลงทะเบียนรับหนังสือเลขที่ ๑๖๐๙๐
เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๓๕ เมื่อ สบ. ทบ. มีหนังสือปะหน้าส่งคืน ทภ.๔ จะใช้ที่หนังสือว่า “ ที่ ต่อ สบ.ทบ.
๑๖๐๙๐/๓๕ ”
๘. กรณี ทํ า บั น ทึ ก ปะหน้ า นํ า เรี ย นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หากประสงค์ จ ะใช้ ที่ ต่ อ ก็ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ
เช่นเดียวกับข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒ แล้วแต่กรณี
๙. การเขียนหัวข้ออ้างถึงในหนังสือราชการ ให้เขียนว่า “ อ้างถึง หนังสือ..............................
ที่ กห............... ลง................ ” เช่น อ้างถึง หนังสือ สบ. ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๑๒๓ ลง ๑ มี.ค. ๓๖ เป็นต้น
๑๐. การกําหนดเลขที่ของคําสั่งทั่วไปและคําสั่ง (เฉพาะ) เพื่อให้เห็นความแตกต่างจึงให้
กําหนดเลขที่ของคําสั่งทั่วไปทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักราช ๔ หลัก เช่น ๑/๒๕๕๕ และคําสั่ง (เฉพาะ)
ทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักราช ๒ หลัก เช่น ๑/๕๕
๑๑. การพิมพ์หนังสือราชการ ให้พิมพ์เฉพาะด้านหน้าของกระดาษเพียงหน้าเดียว
/๑๒. การบันทึกต่อเนื่อง...
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๑๒. การบันทึกต่อเนื่อง ห้ามมิให้บันทึกในกระดาษด้านหลัง หากต้องใช้กระดาษบันทึก
ข้อความเพิ่มขึ้น ให้ลงที่และเรื่องเช่นเดียวกับต้นเรื่องไว้ด้วยทุกแผ่น
๑๓. การรายงานและการออกที่หนังสือของคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน หรืออื่นใดที่มี
ลักษณะเดียวกันนี้ ให้ดําเนินการผ่านหน่วยเจ้าของเรื่อง
๑๔. การจัดทําหนังสือราชการ และหนังสื อประชาสั มพันธ์ เส้นคั่นระหว่างหัวเรื่องกั บ
ข้อความให้ใช้เส้นทึบ สําหรับความยาวของเส้นคั่น ให้เป็นไปตามความเหมาะสม
๑๕. การแก้ ไขหนั งสือราชการของผู้อื่น หรือหน่ วยอื่ น จะกระทํ ามิ ได้ เว้นแต่จ ะได้ รับคํ า
ยินยอมจากเจ้าของเรื่องก่อน
๑๖. ในกรณีที่จําเป็นจะต้องจัดเป็นลําดับหัวเรื่องเพื่อสะดวกต่อการอ่าน อ้างถึง ตรวจสอบ
หรือค้นหา ให้เรียงลําดับหัวเรื่องสูงไปต่ํา ดังนี้
๑๖.๑ ภาค (PART)
๑๖.๒ บท (CHAPTER)
๑๖.๓ ตอน (SECTION)
๑๖.๔ ข้อ (PARAGRAPH)
ทั้งนี้ เอกสารใดบรรจุเรื่องราวหรือเนื้อความไม่มากนัก ก็ไม่จําเป็นต้องจัดลําดับหัวเรื่องให้
ครบทั้ง ๔ พวก คือ ลําดับศักดิ์หัวเรื่องลําดับใดไม่จําเป็นต้องใช้ก็ให้เว้นข้ามลําดับศักดิ์หัวเรื่องนั้น ๆ ไปเสีย
โดยพิ จ ารณาตั ด ลํ า ดั บ ศั ก ดิ์ หั ว เรื่ อ งจากศั ก ดิ์ สู ง ก่ อ นศั ก ดิ์ ต่ํ า เช่ น เอกสารสั้ น ๆ อาจมี เ พี ย งข้ อ ต่ า ง ๆ
ก็เพียงพอ ดังนี้ก็ตัด ภาค บท และตอนออกไปเสีย หรือถ้าหากเป็นข้อความที่สั้นมากจะไม่มีข้อเลยก็ได้
ในการเขียนหรือพิมพ์ว่าเป็นภาค บท และตอน อะไรนั้น ให้เขียนหรือพิมพ์ด้วยตัวเลขไทย
หรืออารบิคต่อท้าย เช่น ภาค ๑, บท ๑ และตอน ๑ เป็นต้น
๑๗. เอกสารราชการซึ่งมีทั้งตัวเรื่องและรายละเอียดประกอบตัวเรื่อง
๑๗.๑ ให้เขียนตามลําดับศักดิ์สูงไปต่ํา ดังนี้
๑๗.๑.๑ ตัวเรื่อง (DOCUMENT)
๑๗.๑.๒ ผนวก (ANNEX)
๑๗.๑.๓ อนุผนวก (APPENDIX)
๑๗.๑.๔ ใบแทรก (TAP)
๑๗.๑.๕ ใบแนบ (ENCLOSURE)
๑๗.๒ ตัวเรื่อง คือ บรรดาเอกสารหลัก (อันมิใช่เอกสารที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อขยายความในเอกสารหลัก) ซึ่งใช้ในการสั่งการ โฆษณา การรายงาน และติดต่อประสานงาน
๑๗.๓ ผนวก คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อขยายความตัวเรื่องให้เรียกขาน
ด้วยตัวพยัญชนะไทย เรียงตามลําดับ ๒๖ ตัว คือ ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ด ต ถ ท น บ ป ผ ฝ พ ฟ
/ม ย ร ว
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/ม ย ร ว...
ม ย ร ว ส อ ฮ เช่น ผนวก ก, ผนวก ข เป็นต้น (การพิมพ์ตัวอักษรของผนวกไม่ต้องมีจุด (.) ต่อท้าย)
๑๗.๔ อนุผนวก คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อขยายความผนวก ให้เรียก
ขานด้วยตัวเลข เช่น อนุผนวก ๑, อนุผนวก ๒ เป็นต้น (การพิมพ์ตัวเลขของอนุผนวกไม่ต้องมีจุด (.) ต่อท้าย)
๑๗.๕ ใบแทรก คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อขยายความอนุผนวก
ให้เรียกขานด้วยพยัญชนะไทย ๒๖ ตัว ทํานองเดียวกันกับการเรียกขาน ผนวก เช่น ใบแทรก ก, ใบแทรก ข
เป็นต้น (การพิมพ์ตัวอักษรของใบแทรก ไม่ต้องมีจุด (.) ต่อท้าย)
๑๗.๖ ใบแนบ คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อขยายความใบแทรก
ให้กําหนดด้วยตัวเลข เช่น ใบแนบ ๑, ใบแนบ ๒ เป็นต้น (การพิมพ์ตัวอักษรของใบแนบไม่ต้องมีจุด (.) ต่อท้าย)
๑๗.๗ ในกรณี ที่ มี ผ นวกเดี ยว ก็ต้ องเรี ย กว่า ผนวก ก ด้ ว ย สํา หรั บ อนุผ นวก
ใบแทรก ใบแนบ คงปฏิบัติทํานองเดียวกัน
๑๘. การเขียนอ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๘.๑ ในกรณี ที่ มี “ อ้ า งถึ ง ” หรื อ “ สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ” ของหนั ง สื อ ราชการ
ถ้ามีเพียงรายการเดียวไม่ต้องใส่เลขลําดับที่อ้างถึงหรือสิ่งที่ส่งมาด้วย
๑๘.๒ ในกรณี ที่ มี “ อ้ า งถึ ง ” หรื อ “ สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ” ของหนั ง สื อ ราชการ
ที่มีมากกว่า ๑ รายการ ให้ใส่เลขลําดับที่อ้างถึงหรือสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามด้วยจุด (.)
๑๙. การเขียนชื่อเอกสารอ้างถึงหรือสิง่ ที่ส่งมาด้วยของหนังสือทั้ง ๖ ชนิด เช่น ระเบียบ คําสัง่
ข้อบังคับ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว รายงานการประชุมหรือเอกสารการวิจัย ให้ใช้คําย่อตามระเบียบกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการใช้คําย่อ และระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการใช้คําย่อในกองทัพบกได้ ดังตัวอย่าง เช่น
๑๙.๑ ระเบียบ (.......ทบ. ...... ) (ฉบับที่.........ถ้ามีเรือ่ งเดียวเกินกว่า ๑ ฉบับ) พ.ศ. ..........
๑๙.๒ คําสั่ง (........ทบ. ....... ) ที่................./................ลงวันที่..............
๑๙.๓ คําสั่ง (........ทบ. ....... ) (เฉพาะ) ที่............/................ลงวันที่....................
๑๙.๔ ข้อบังคับ (.......กห. ....... ) ฉบับที่......ถ้ามีเรื่องเดียวเกินกว่า ๑ ฉบับ) พ.ศ. ...........
๑๙.๕ ประกาศ (........ทบ. ....... ) เรื่อง................................................ ลงวันที่......................
๑๙.๖ แถลงการณ์ (.......ทบ. ....... ) เรื่อง................ ฉบับที่......... (ถ้ามี) ลงวันที่................
๑๙.๗ ข่าว (........ทบ. ....... ) เรือ่ ง.................... ฉบับที่.................(ถ้ามี) ลงวันที่...................
๑๙.๘ รายงานการประชุม (........สบ.ทบ. ...... ) ครั้งที่.................เมือ่ ...................................
๑๙.๙ หนังสือ...(ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ)...ชั้นความลับ (ถ้ามี) ความเร่งด่วน (ถ้ามี)
ที่ กห....ลงวันที่...........
๑๙.๑๐ วิทยุราชการทหาร............ (ชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว) ความเร่งด่วน (ถ้ามี)
ที่ กห....ลงวันที่...........
๒๐. การใช้คําต่าง ๆ ในหนังสือราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๐.๑ การใช้คําว่า “ ไป ” และ “ มา ” ให้ปฏิบัติตามหนังสือ กรมเลขาธิการรัฐมนตรี
ที่ ๓๔๔/๒๔๘๖ ลง ๒ พ.ค.๘๖ โดยให้ถือหลัก โดยสมมุติตัวผู้ส่งหนังสือเสมือนอยู่ด้วยกับผู้รับหนังสือ กล่าวคือ ให้ถือ
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/ผู้รับหนังสือ...
ผู้รับหนังสือเป็นหลัก เช่น “ จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ ” หรือขอเชิญไปร่วมพิธีเปิดการอบรม
๒๐.๒ การใช้คําว่า “ บัญชา ” และ “ คําสั่ง ” ให้ปฏิบัติตามหนังสือ กรมเลขาธิการ
รัฐมนตรี ที่ ๓๕๙/๒๔๘๖ ลง ๕ มิ.ย. ๘๖ โดยให้ใช้คําว่า “ คําสั่ง ” แทนความว่า “ บัญชา ” ในทุกกรณี เช่น
นายกรั ฐ มนตรี มี คํ า สั่ ง ให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน จะไม่ ใ ช้ คํ า ว่ า นายกรั ฐ มนตรี มี บั ญ ชา
ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทน
๒๐.๓ การใช้คําว่า “ หมายกําหนดการ ” และ “ กําหนดการ ” ให้ปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักพระราชวัง ที่ พว ๐๐๑๑/๔๑๕๘ ลง ๑๒ พ.ย. ๒๕ โดยให้ใช้ ดังนี้
“ หมายกําหนดการ ” เป็นเอกสารแจ้งกําหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธี โดยเฉพาะ
ลักษณะของเอกสารจะต้องอ้างพระบรมราชโองการ คือ ขึ้นต้นด้วยข้อความ “ นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการ
พระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า ” เสมอไป และในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะต้องส่งต้น
หมายกําหนดการดังกล่าวนี้ เสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เพื่อให้เป็นพระบรม
ราชโองการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
“ กําหนดการ ” เป็นเอกสารแจ้งกําหนดขั้นตอนของงานโดยทั่วไปที่ทางราชการหรือ
ส่วนเอกชนจัดทําขึ้นเอง แม้ว่างานนั้น ๆ จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องถึงเบื้องพระยุคลบาท เช่น เป็นงานที่เสด็จ
พระราชดําเนิน แต่ถ้างานนั้นมิได้เป็นงานพระราชพิธี ซึ่งกําหนดขึ้นโดยพระบรมราชโองการแล้วเรียกว่า
กําหนดการทั้งสิ้น เช่น ขั้นตอนของงานสวนสนามสําแดงความสวามิภักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ ก็ใช้คําว่า
กําหนดการ เพราะงานนี้มิใช่พระราชพิธีที่มีพระบรมราชโองการให้จัดขึ้น หากแต่เป็นทางราชการทหารจัดขึ้น
เพื่อสําแดงความสวามิภักดิ์ต่อเบื้องพระยุคลบาท
๒๐.๔ การใช้คําย่อของคําว่า “ กรุงเทพมหานคร ” ให้ปฏิบัติตามหนังสือ สํานักนายก
รัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๔/ว ๗๙๙๕ ลง ๑๗ ก.ย. ๔๔ โดยให้ใช้คําว่า “ กรุงเทพฯ ” หรือ “ กทม. ” ในการลง
รายละเอียดที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ที่มีสถานที่ตั้งในกรุงเทพมหานครในหนังสือภายนอกได้
ทั้งนี้ เนื่องจากชื่อส่วนราชการและที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ มีความสั้นยาวไม่เท่ากัน และเนื้อที่หนังสือ
ที่จะลงชื่อส่วนราชการและที่ตั้งมีจํากัด ประกอบกับการลงที่ตั้งของส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับ
หนังสือได้ทราบที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือที่สามารถติดต่อได้
๒๐.๕ การใช้คําว่า “ ฯพณฯ ” เป็นคํานําหน้าตําแหน่งในหนังสือราชการ ให้ปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร ๐๑๐๕/ว ๙๕๓ ลง ๑๒ เม.ย. ๔๘ โดยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๑๑.๕ และข้อ ๑๒.๕ กําหนดให้กรอกรายละเอียดในหนังสือ
ราชการในส่วนของคําขึ้นต้นว่า ให้ใช้คําขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คําขึ้นต้น สรรพนาม
และคําลงท้ายที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ข แล้วลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มี
ถึ ง บุ ค คลไม่ เ กี่ ย วกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ดั ง นั้ น ในกรณี ที่ มี ห นั ง สื อ ถึ ง ผู้ รั บ หนั ง สื อ โดยตํ า แหน่ ง เมื่ อ ใช้
คําขึ้นต้น กราบเรียนหรือเรียนตามฐานะของผู้รับหนังสือแล้ว ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง โดยไม่ต้องมี

- ๙๒ -

/คํานําหน้า...
คํานําหน้าตําแหน่ง “ ฯพณฯ ” เช่น ให้ใช้คําว่า กราบเรียน นายกรัฐมนตรี, กราบเรียน ประธานรัฐสภา,
กราบเรียน ประธานศาลฎีกา, เรียน รองนายกรัฐมนตรี หรือ เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นต้น
สําหรับการเรียกขานนั้นสามารถกระทําได้โดยใช้เรียกขาน คําว่า “ ฯพณฯ ” เป็นคําขึ้นต้นสําหรับ ผู้ที่ดํารง
ตําแหน่งตั้งแต่ “ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ” ขึ้นไป ในขณะที่ดํารงตําแหน่งอยู่เท่านั้น
๒๑. การระบุคําว่า “ พ.ศ. ” ในหนังสือราชการ ให้ปฏิบัติตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร ๑๐๐๒/ว ๕๐ ลง ๑๗ พ.ย. ๓๐ โดยในการจัดทําหนังสือราชการประเภท คําสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ
และหนังสือรับรอง กําหนดให้มีคําว่า “ พ.ศ. ” อยู่ด้วย ดังนี้
“ สั่ง
ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ”
“ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ”
“ ให้ไว้
ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ”
๒๒. การใช้ล ัก ษณะนามของทหาร ให้ย ึด ถือ ปฏิบ ัต ิต ามหนัง สือ ราชบัณ ฑิต ยสถาน
ที่ รถ ๐๐๐๓/๒๑๕ ลง ๑๔ พ.ย. ๔๔ ดังนี้
๒๒.๑ การใช้ลักษณะนามของกําลังพลที่เป็นข้าราชการทหาร และข้าราชการตํารวจ
ที่มีชั้นยศ ใช้ลักษณะนามว่า นาย
๒๒.๒ กําลังพลที่เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ
ใช้ลักษณะนามว่า คน
๒๒.๓ การกล่ าวถึ งกํ าลั งพลที่ มี ทั้ งในข้ อ ๒๒.๑ และข้ อ ๒๒.๒ รวมอยู่ ด้ วยกั น
ใช้ลักษณะนามว่า คน
๒๒.๔ กรณีก ารกล่า วถึง กลุ่ม บุค คลที่มีทั้ง ทหาร ตํา รวจ นิติบุค คล คนทั่ว ไป
และมีพระภิกษุรวมอยู่ด้วย ใช้ลักษณะนามว่า ราย
๒๓. การใช้ซองและวิธีปฏิบัติในการจ่าหน้าซอง
ให้ยึดถือรูปแบบการใช้ซอง และวิธีปฏิบัติในการจ่าหน้าซองราชการตามที่ ปล.กห.
(รอง ปล.กห. รั บ คํ า สั่ ง ฯ) ได้ ก รุ ณ าอนุ มั ติ ต ามหนั ง สื อ สม. ที่ (ฉบั บ กห เลขรั บ ๕๓๐๔/๔๓)
ลง ๗ ก.ค. ๔๓ ดังนี้
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/ตัวอย่าง...
ตัวอย่ าง
85 มม.
ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๕๖/๒๕๓๐
ปณ. หน้าพระลาน

ด่วนมาก
40 มม.

กรมสารบรรณทหารบก
ในกองบัญชาการทหารบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
ที่ กห ๐๔๒๑/๑๕๙
1
2

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ถนนพระราม ๖
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

40 มม.

3

๑ ๐ ๔ ๐ ๐

เว้นว่างตลอดแนว

20 มม.
20 มม.

4

20 มม.
20 มม.
45 มม.

หมายเหตุ ซองจดหมายราชการรูปแบบใหม่ที่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย์สีแดงส้ม การจ่าหน้าสามารถทําได้ทั้งการเขียนด้วยมือ
หรือใช้เครื่องพิมพ์

1

พื้นที่สําหรับ

-

ตราครุฑ
ชั้นความเร็วให้ระบุไว้เหนือชื่อส่วนราชการ หรือหน่วยงานผู้ฝากส่ง
ชื่อและที่อยู่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้ฝากส่ง ให้ระบุไว้ด้านข้างครุฑ
เลขที่หนังสือเป็นส่วนท้ายสุดในพื้นที่

- ๙๔ -

/- การเขียนชือ่ ...
- การเขี ย นชื่ อ ที่อ ยู่ และเลขที่ห นัง สื อ ควรเขี ย นให้อ ยู่ แ นวเดี ย วกั น
โดยไม่ล้ําเข้าไปในพื้นที่ส่วนที่ 3 และพื้นที่ส่วนที่ 4
2

พื้นที่สําหรับ

-

การผนึกตราไปรษณียากร
ตราชําระค่าฝากส่งต่าง ๆ
ประทับตราประจําวัน
การผนึกตราหรือตราชําระค่าฝากส่งควรอยู่ในพื้นที่โดยไม่ล้ําเข้าไปใน
พื้นที่ส่วนอื่น และห้ามปิดผนึกด้วยลวดเย็บกระดาษ

3

พื้นที่สําหรับ

-

ชื่อหรือตําแหน่งของผู้รับ
ที่อยู่ผู้รับตามจ่าหน้า
เลขรหัสไปรษณีย์ พิมพ์ใส่ในช่องรหัสไปรษณีย์
การจ่าหน้าชื่อหรือตําแหน่งและที่อยู่ผู้รับ ควรเขียนให้ตรงกันในแนวดิ่ง
ไม่เขียนเป็นแนวเยื้องและล้ําเข้ามาในพื้นที่ส่วนที่ 4

4

พื้น ที่ที่ ต้ อ งเว้น ว่ า งไว้ ต ลอดแนวอย่ า งน้อ ย 20 มิ ล ลิ เ มตร ทั้ ง ด้า นหน้ า และด้ า นหลั ง ซอง
เพื่อสะดวกในการทํางานของเครื่องคัดแยกจดหมาย ซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับพิมพ์บาร์โค้ด

สําหรับการจ่าหน้าและการแบ่งพื้นที่ของซองจดหมาย สามารถใช้ได้ทั้งซองขนาด ซี 6
และซองขนาด ดีแอล

- ๙๕ -

ผนวก ง รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําขอ
ส่วนราชการในกองทัพบก

- ๙๖ -

ผนวก ง รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการในกองทัพบก
ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๑
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่ได้รับ
อนุมัติจากกองทัพบก
สํานักผู้บังคับบัญชาและกรมฝ่ายเสนาธิการ
- สํานักงานเลขานุการกองทัพบก
- กรมกําลังพลทหารบก
- กรมข่าวทหารบก
- กรมยุทธการทหารบก
- กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
- กรมกิจการพลเรือนทหารบก
- สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
- ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ใช้เพื่อพลาง)

กห ๐๔๐๐
กห ๐๔๐๑
กห ๐๔๐๒
กห ๐๔๐๓
กห ๐๔๐๔
กห ๐๔๐๕
กห ๐๔๐๖
กห ๐๔๐๗

ทั้งนี้ ให้มีรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการ อะไหล่ไว้ในกรณีที่จะมีหน่วย
เพิ่มขึ้นอีก ๑๓ หมายเลข คือ กห ๐๔๐๘ ถึง กห ๐๔๒๐
กรมฝ่ายกิจการพิเศษ
- กรมสารบรรณทหารบก
- กรมการเงินทหารบก
- กรมจเรทหารบก
- กรมการสารวัตรทหารบก
- กรมสวัสดิการทหารบก
*- กรมการกําลังสํารองทหารบก
- สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
- สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
*- ศูนย์อาํ นวยการสร้างอาวุธกองทัพบก

กห ๐๔๒๑
กห ๐๔๒๒
กห ๐๔๒๓
กห ๐๔๒๔
กห ๐๔๒๕
กห ๐๔๒๖
กห ๐๔๒๗
กห ๐๔๒๘
กห ๐๔๒๙

- ๙๗ -

*-

หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก
สํานักงานพระธรรมนูญทหารบก
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์

/- หน่วยข่าวกรองทางทหาร...
กห ๐๔๓๐
กห ๐๔๓๑
กห ๐๔๓๒
กห ๐๔๓๓
กห ๐๔๓๔
กห ๐๔๓๕

ทั้งนี้ ให้มีรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการ อะไหล่ไว้ในกรณีที่จะมีหน่วย
เพิ่มขึ้นอีก ๕ หมายเลข คือ กห ๐๔๓๖ ถึง กห ๐๔๔๐
*หมายเหตุ
๑) กห ๐๔๒๖ เดิมเป็นของกรมการกําลังสํารองทหารบก ซึ่งปัจจุบันได้ถูกยุบหน่วยแล้ว
๒) กห ๐๔๒๙ เดิมเป็นของศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธกองทัพบก ซึ่งปัจจุบันได้ปรับโอน
การบังคับบัญชาไปขึ้นกับสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓) กห ๐๔๓๒ เดิมเป็นของศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเป็น
หน่วยขึ้นตรงกรมการทหารสื่อสาร
กรมฝ่ายยุทธบริการ
-

กรมการทหารช่าง
กรมการทหารสื่อสาร
กรมสรรพาวุธทหารบก
กรมการขนส่งทหารบก
กรมพลาธิการทหารบก
กรมแพทย์ทหารบก
กรมยุทธโยธาทหารบก
กรมการสัตว์ทหารบก
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

กห ๐๔๔๑
กห ๐๔๔๒
กห ๐๔๔๓
กห ๐๔๔๔
กห ๐๔๔๕
กห ๐๔๔๖
กห ๐๔๔๗
กห ๐๔๔๘
กห ๐๔๔๙

ทั้งนี้ ให้มีรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการ อะไหล่ไว้ในกรณีที่จะมีหน่วย
เพิ่มขึ้นอีก ๑๐ หมายเลข คือ กห ๐๔๕๐ ถึง กห ๐๔๕๙
ส่วนการศึกษา
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- กรมยุทธศึกษาทหารบก
- หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กห ๐๔๖๐
กห ๐๔๖๑
กห ๐๔๖๒

- ๙๘ -

/*- สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง...
* - สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
กห ๐๔๖๓
* - ศูนย์สงครามพิเศษ
กห ๐๔๖๔
- ศูนย์การบินทหารบก
กห ๐๔๖๕
ทั้งนี้ ให้มีรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการ อะไหล่ไว้ในกรณีที่จะมีหน่วย
เพิ่มขึ้นอีก ๑๕ หมายเลข คือ กห ๐๔๖๖ ถึง ๐๔๘๐
๑) กห ๐๔๖๓ เดิมเป็นของสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ซึ่งปัจจุบันถูกยุบหน่วยแล้ว
๒) กห ๐๔๖๔ เป็นของศูนย์สงครามพิเศษซึ่งเดิมเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ต่อมาได้ปรับ
การบังคับบัญชาเป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
*หมายเหตุ

ส่วนกําลังรบ
**-

กองทัพภาคที่ ๑
กองทัพภาคที่ ๒
กองทัพภาคที่ ๓
กองทัพภาคที่ ๔
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
กองพลทหารปืนใหญ่
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
กองพลทหารราบที่ ๑๑
กองพลทหารราบที่ ๑๕

กห ๐๔๘๑
กห ๐๔๘๒
กห ๐๔๘๓
กห ๐๔๘๔
กห ๐๔๘๕
กห ๐๔๘๖
กห ๐๔๘๗
กห ๐๔๘๘
กห ๐๔๘๙
กห ๐๔๙๐

ทั้งนี้ ให้มีรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการ อะไหล่ไว้ในกรณีที่จะมีหน่วย
เพิ่มขึ้นอีก ๙ หมายเลข คือ กห ๐๔๙๑ ถึง ๐๔๙๙
*หมายเหตุ
๑) กห ๐๔๘๙ เดิมเป็นของกองพลทหารราบที่ ๑๑ ปัจจุบันได้ปรับการบังคับบัญชาเป็น
หน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๒) กห ๐๔๙๐ เดิมเป็นของกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร (พล., พท.) ซึ่งปัจจุบัน
ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองพลทหารราบที่ ๑๕

/ส่วนที่ ๒...

- ๙๙ -

ส่วนที่ ๒
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการระดับหน่วยรองของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
ที่ได้รับอนุมัตจิ ากกองทัพบก
นามหน่วย
สํานักงานเลขานุการกองทัพบก
กองธุรการ
กองเลขานุการ
กองประชาสัมพันธ์
แผนกบริการ
กรมกําลังพลทหารบก
กองธุรการ
กองการเตรียมพล
กองจัดการ
กองการปกครอง
กองโครงการและงบประมาณ
กองวิเคราะห์และประเมินค่า
กองบริการกําลังพล
กองสารสนเทศ
กองการศึกษา
กรมข่าวทหารบก
กองธุรการ
กองข่าว
กองรักษาความปลอดภัย
กองแผนและฝึก
กองการต่างประเทศ
กองโครงการและงบประมาณ
โรงเรียนข่าวทหารบก
สํานักงานปฏิบัติการข่าว

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๐๐
กห ๐๔๐๐.๑
กห ๐๔๐๐.๒
กห ๐๔๐๐.๓
กห ๐๔๐๐.๔
กห ๐๔๐๑
กห ๐๔๐๑.๑
กห ๐๔๐๑.๒
กห ๐๔๐๑.๓
กห ๐๔๐๑.๔
กห ๐๔๐๑.๕
กห ๐๔๐๑.๖
กห ๐๔๐๑.๗
กห ๐๔๐๑.๘
กห ๐๔๐๑.๙
กห ๐๔๐๒
กห ๐๔๐๒.๑
กห ๐๔๐๒.๒
กห ๐๔๐๒.๓
กห ๐๔๐๒.๔
กห ๐๔๐๒.๕
กห ๐๔๐๒.๖
กห ๐๔๐๒.๗
กห ๐๔๐๒.๘

- ๑๐๐ -

/สํานักงานผู้ช่วย...
นามหน่วย
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงวอชิงตัน
กองข่าวทางการภาพและภูมิสารสนเทศ
*สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงลอนดอน
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงปารีส
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงโตเกียว
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงแคนเบอร์รา
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงมอสโก
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงมะนิลา
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงปักกิ่ง
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงอิสลามาบัด
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงจาการ์ต้า
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงโซล
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงสิงคโปร์

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๐๒.๙
กห ๐๔๐๒.๑๐
กห ๐๔๐๒.๑๑
กห ๐๔๐๒.๑๒
กห ๐๔๐๒.๑๓
กห ๐๔๐๒.๑๔
กห ๐๔๐๒.๑๕
กห ๐๔๐๒.๑๖
กห ๐๔๐๒.๑๗
กห ๐๔๐๒.๑๘
กห ๐๔๐๒.๑๙
กห ๐๔๐๒.๒๐
กห ๐๔๐๒.๒๑
กห ๐๔๐๒.๒๒

/สํานักงานผู้ช่วย...

- ๑๐๑ -

นามหน่วย

หมายเลขประจําหน่วย

สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
กห ๐๔๐๒.๒๓
ณ กรุงย่างกุ้ง
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
กห ๐๔๐๒.๒๔
ณ กรุงเวียงจันทน์
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
กห ๐๔๐๒.๒๕
ณ กรุงฮานอย
กห ๐๔๐๒.๒๖
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงพนมเปญ
แผนกการเงิน
กห ๐๔๐๒.๒๗
*หมายเหตุ กห ๐๔๐๒.๑๑ เดิมเป็นของสํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงบอนน์ ซึ่งปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว และปัจจุบัน กห ๐๔๐๒.๑๑ ได้ใช้กับ สํานักงานผู้ช่วยทูต
ฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
กรมยุทธการทหารบก
กห ๐๔๐๓
กองธุรการ
กห ๐๔๐๓.๑
กองการจัด
กห ๐๔๐๓.๒
กองการฝึก
กห ๐๔๐๓.๓
กองนโยบายและแผน
กห ๐๔๐๓.๔
กองยุทธการ
กห ๐๔๐๓.๕
กองการวิจัยและพัฒนาการรบ
กห ๐๔๐๓.๖
กองยุทธการฝ่ายอากาศ
กห ๐๔๐๓.๗
กองการสงครามพิเศษ
กห ๐๔๐๓.๘
กองประวัติศาสตร์ทหาร
กห ๐๔๐๓.๙
แผนกการเงิน
กห ๐๔๐๓.๑๐
กองโครงการและงบประมาณ
กห ๐๔๐๓.๑๑
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
กห ๐๔๐๓.๑๒
กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
กห ๐๔๐๔
สํานักงานผู้บังคับบัญชา
กห ๐๔๐๔.๑
กองธุรการ
กห ๐๔๐๔.๒

- ๑๐๒ -

/กองสารสนเทศ...
นามหน่วย
กองสารสนเทศ
กองการจัด
กองวิจัยและพัฒนาการ
กองนโยบายและแผน
กองโครงการและงบประมาณ
กองส่งกําลัง
กองบริการ
โรงเรียนส่งกําลังบํารุงทหารบก
กองประสานความช่วยเหลือทางทหาร
กองอสังหาริมทรัพย์
แผนกการเงิน
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
กองธุรการ
กองนโยบายและแผน
กองกิจการพลเรือน
กองปฏิบัติการจิตวิทยา
โรงเรียนกิจการพลเรือน
แผนกการเงิน
แผนกงบประมาณ
แผนกพระธรรมนูญ
กองโครงการและงบประมาณ
กองกิจการพัฒนา
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
กองธุรการ
กองงบประมาณ
กองบัญชี
กองจัดการ
กองตรวจสอบและวิเคราะห์

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๐๔.๓
กห ๐๔๐๔.๔
กห ๐๔๐๔.๕
กห ๐๔๐๔.๖
กห ๐๔๐๔.๗
กห ๐๔๐๔.๘
กห ๐๔๐๔.๙
กห ๐๔๐๔.๑๐
กห ๐๔๐๔.๑๑
กห ๐๔๐๔.๑๒
กห ๐๔๐๔.๑๓
กห ๐๔๐๕
กห ๐๔๐๕.๑
กห ๐๔๐๕.๒
กห ๐๔๐๕.๓
กห ๐๔๐๕.๔
กห ๐๔๐๕.๕
กห ๐๔๐๕.๖
กห ๐๔๐๕.๗
กห ๐๔๐๕.๘
กห ๐๔๐๕.๙
กห ๐๔๐๕.๑๐
กห ๐๔๐๖
กห ๐๔๐๖.๑
กห ๐๔๐๖.๒
กห ๐๔๐๖.๓
กห ๐๔๐๖.๔
กห ๐๔๐๖.๕

- ๑๐๓ -

/กองการสํารวจ...
นามหน่วย
กองการสํารวจและจัดหน่วย
ศูนย์ประสานกรรมวิธีข้อมูล
กองบริหารทรัพยากร
กองพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
สํานักงานผู้บัญชาการทหารบก
สํานักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และความมั่นคงกองทัพบก ( สปร.ทบ. )
สํานักงานรองผู้บัญชาการทหารบก
สํานักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ( ๑ )
สํานักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ( ๒ )
สํานักงานเสนาธิการทหารบก
สํานักงานรองเสนาธิการทหารบก ( ๑ )
สํานักงานรองเสนาธิการทหารบก ( ๒ )
สํานักงานผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกําลังพล
สํานักงานผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
สํานักงานผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
สํานักงานผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกําลังบํารุง
สํานักงานผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
ศูนย์ยุทธการทหารบก
กองบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
ฝ่ายกําลังพล
ฝ่ายข่าว
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว
ศูนย์กิจการพลเรือนทหารบก
ศูนย์ผลิตรายการและข่าวทหารบก
ฝ่ายยุทธการ
ฝ่ายส่งกําลังบํารุง

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๐๖.๖
กห ๐๔๐๖.๗
กห ๐๔๐๖.๘
กห ๐๔๐๖.๙
กห ๐๔๐๗
กห ๐๔๐๗.๑
กห ๐๔๐๗.๑ ( สปร.ทบ. )/...
กห ๐๔๐๗.๒
กห ๐๔๐๗.๓
กห ๐๔๐๗.๔
กห ๐๔๐๗.๕
กห ๐๔๐๗.๖
กห ๐๔๐๗.๗
กห ๐๔๐๗.๘
กห ๐๔๐๗.๙
กห ๐๔๐๗.๑๐
กห ๐๔๐๗.๑๑
กห ๐๔๐๗.๑๒
กห ๐๔๐๗.๑๓
กห ๐๔๐๗.๑๔
กห ๐๔๐๗.๑๕
กห ๐๔๐๗.๑๖
กห ๐๔๐๗.๑๗
กห ๐๔๐๗.๑๘
กห ๐๔๐๗.๑๙
กห ๐๔๐๗.๒๐
กห ๐๔๐๗.๒๑

- ๑๐๔ -

/ฝ่ายกิจการพลเรือน...
นามหน่วย

หมายเลขประจําหน่วย

ฝ่ายกิจการพลเรือน (คณะทํางานติดตามและประเมินผล
กห ๐๔๐๗.๒๒
พัฒนาประเทศ ของ ทบ.)
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
กห ๐๔๐๗.๒๔
สํานักงานปลัดบัญชี
กห ๐๔๐๗.๒๕
ฝ่ายการเงิน
กห ๐๔๐๗.๒๖
ส่วนประสานงานด้านลาว
กห ๐๔๐๗.๒๗
ส่วนประสานงานด้านพม่า
กห ๐๔๐๗.๒๘
ส่วนประสานงานด้านกัมพูชา
กห ๐๔๐๗.๒๙
*กองกําลังทหารพรานกองทัพบก
กห ๐๔๐๗.๓๐
ศูนย์อํานวยการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชดําริกองทัพบก
กห ๐๔๐๗.๓๑
สํานักงานประสานงานกรมตํารวจ
กห ๐๔๐๗.๓๒
บก.ควบคุม พัน.ช.ฉก. ที่ ๑
กห ๐๔๐๗.๓๓
ชุดวางแผนติดต่อประจํา UNAMIC HQ
กห ๐๔๐๗.๓๔
ศูนย์ติดตามการปฏิบัติงาน
กห ๐๔๐๗.๓๕
สํานักงานที่ปรึกษากองทัพบก
กห ๐๔๐๗.๓๖
สํานักงานประสานงานชายแดน
กห ๐๔๐๗.๓๗
ส่วนประสานงานด้านมาเลเซีย
กห ๐๔๐๗.๓๘
สํานักงานการท่องเที่ยวกองทัพบก
กห ๐๔๐๗.๓๙
ชุดควบคุมระบบเครือข่ายภายใน ศปก.ทบ.
กห ๐๔๐๗.๔๐
สํานักงานประสานกิจการต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
กห ๐๔๐๗.๔๑
สลก. ร่วม กบชต.
กห ๐๔๐๗.๔๒
กบชต.
กห ๐๔๐๗.๔๓
สํานักงานรองเสนาธิการทหารบก (๓)
กห ๐๔๐๗.๔๔
ศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
กห ๐๔๐๗.๔๕
*หมายเหตุ กห ๐๔๐๗.๓๐ เดิ ม เป็ น ของกองกํ า ลั ง ทหารพรานกองทั พ บก ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ ป รั บ โอน
การบังคับบัญชาเป็นหน่วยในอัตราของส่วนโครงการ ๓๑๕

/กรมสารบรรณทหารบก...

- ๑๐๕ -

นามหน่วย

หมายเลขประจําหน่วย

กรมสารบรรณทหารบก
กองธุรการ
กองการสารบรรณ
กองแผนและโครงการ
กองการกําลังพล
กองควบคุมคุณวุฒิ
กองประวัติและบําเหน็จบํานาญ
*กองพระธรรมนูญ
โรงเรียนทหารสารบรรณ
แผนกการเงิน
*หมายเหตุ กห ๐๔๒๑.๗ เดิมเป็นกองพระธรรมนูญ กรมสารบรรณทหารบก
เป็นสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก
กรมการเงินทหารบก
กองธุรการ
กองวิทยาการ
กองค่าใช้จ่าย
กองเงินเดือน
กองบัญชี
กองธนารักษ์
กองเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
โรงเรียนทหารการเงิน
กรมจเรทหารบก
กองธุรการ
กองแผนและโครงการ
กองตรวจกิจการทั่วไป
กองตรวจการจัดหา
กองสืบสวนสอบสวน

กห ๐๔๒๑
กห ๐๔๒๑.๑
กห ๐๔๒๑.๒
กห ๐๔๒๑.๓
กห ๐๔๒๑.๔
กห ๐๔๒๑.๕
กห ๐๔๒๑.๖
กห ๐๔๒๑.๗
กห ๐๔๒๑.๘
กห ๐๔๒๑.๙
ซึ่งปัจจุบันได้แปรสภาพหน่วย
กห ๐๔๒๒
กห ๐๔๒๒.๑
กห ๐๔๒๒.๒
กห ๐๔๒๒.๓
กห ๐๔๒๒.๔
กห ๐๔๒๒.๕
กห ๐๔๒๒.๖
กห ๐๔๒๒.๗
กห ๐๔๒๒.๘
กห ๐๔๒๓
กห ๐๔๒๓.๑
กห ๐๔๒๓.๒
กห ๐๔๒๓.๓
กห ๐๔๒๓.๔
กห ๐๔๒๓.๕

- ๑๐๖ -

/กรมการสารวัตรทหารบก...
นามหน่วย
กรมการสารวัตรทหารบก
กองธุรการ
กองแผนและฝึก
กองสืบสวนสอบสวน
กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
กองวิทยาการ
กองร้อยบริการ
โรงเรียนทหารสารวัตร
กรมสวัสดิการทหารบก
ส่วนบังคับบัญชา
แผนกการเงิน
กองธุรการ
กองแผนและโครงการ
กองการออมทรัพย์
กองการกีฬา
กองกิจการสโมสร
กองการฌาปนกิจ
กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง
กองการสงเคราะห์
กองดุริยางค์ทหารบก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการ ทบ.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬา ทบ.
คณะทํางานตรวจกิจการสวัสดิการ ทบ.
คณะทํางานจัดสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการ ทบ.
คณะทํางานพัฒนาทีมกีฬา ทบ.
คณะทํางานโครงการอาหารสดราคาถูกและสร้างหลักประกัน ทบ.
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๒๔
กห ๐๔๒๔.๑
กห ๐๔๒๔.๒
กห ๐๔๒๔.๓
กห ๐๔๒๔.๔
กห ๐๔๒๔.๕
กห ๐๔๒๔.๖
กห ๐๔๒๔.๗
กห ๐๔๒๕
กห ๐๔๒๕.๑
กห ๐๔๒๕.๒
กห ๐๔๒๕.๓
กห ๐๔๒๕.๔
กห ๐๔๒๕.๕
กห ๐๔๒๕.๖
กห ๐๔๒๕.๗
กห ๐๔๒๕.๘
กห ๐๔๒๕.๙
กห ๐๔๒๕.๑๐
กห ๐๔๒๕.๑๑
กห ๐๔๒๕.๑๒
กห ๐๔๒๕.๑๓
กห ๐๔๒๕.๑๔
กห ๐๔๒๕.๑๕
กห ๐๔๒๕.๑๖
กห ๐๔๒๕.๑๗
กห ๐๔๒๕.๑๘

- ๑๐๗ -

/คณะกรรมการกีฬา...
นามหน่วย
คณะกรรมการกีฬากองทัพบก
สํานักงานสโมสรทหารบก (วิภาวดี)
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
กองตรวจบัญชีและทรัพย์สินที่ ๑
กองตรวจบัญชีและทรัพย์สินที่ ๒
กองตรวจบัญชีและทรัพย์สินที่ ๓
กองตรวจบัญชีและทรัพย์สินที่ ๔
กองตรวจบัญชีและทรัพย์สินที่ ๕
กองตรวจพิเศษ
กองวิชาการและระบบงาน
แผนกธุรการ
แผนกบริการ
แผนกการเงิน
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
แผนกธุรการ
กองนโยบายและแผน
กองการวิจัยและพัฒนา
กองมาตรฐานทางทหาร
กองสารสนเทศการวิจัย
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
กองบัญชาการ
หน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุนกองทัพภาคที่ ๑
หน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุนกองทัพภาคที่ ๒
หน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุนกองทัพภาคที่ ๓
หน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุนกองทัพภาคที่ ๔
หน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองพันหน่วยข่าวกรองทางทหาร

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๒๕.๑๙
กห ๐๔๒๕.๒๐
กห ๐๔๒๗
กห ๐๔๒๗.๑
กห ๐๔๒๗.๒
กห ๐๔๒๗.๓
กห ๐๔๒๗.๔
กห ๐๔๒๗.๕
กห ๐๔๒๗.๖
กห ๐๔๒๗.๗
กห ๐๔๒๗.๘
กห ๐๔๒๗.๙
กห ๐๔๒๗.๑๐
กห ๐๔๒๘
กห ๐๔๒๘.๑
กห ๐๔๒๘.๒
กห ๐๔๒๘.๓
กห ๐๔๒๘.๔
กห ๐๔๒๘.๕
กห ๐๔๓๐
กห ๐๔๓๐.๑
กห ๐๔๓๐.๒
กห ๐๔๓๐.๓
กห ๐๔๓๐.๔
กห ๐๔๓๐.๕
กห ๐๔๓๐.๖
กห ๐๔๓๐.๗

- ๑๐๘ -

/สํานักงานพระธรรมนูญทหารบก ...
นามหน่วย
สํานักงานพระธรรมนูญทหารบก
แผนกธุรการ
แผนกแผน
กองคดี
กองกฤษฎีกา
กองนิติธรรม
กรมการทหารช่าง
กองกําลังพล
แผนกธุรการ
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองปลัดบัญชี
ฝ่ายพระธรรมนูญ
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์
ฝ่ายจเร
แผนกจัดหา
แผนกการเงิน
กองบริการ
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก
กองคลังทหารช่าง
โรงเรียนทหารช่าง
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ ๒๑
กองพันทหารช่างที่ ๕๑
กองการก่อสร้าง
กองบังคับการควบคุมและประสานงาน

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๓๔
กห ๐๔๓๔.๑
กห ๐๔๓๔.๒
กห ๐๔๓๔.๓
กห ๐๔๓๔.๔
กห ๐๔๓๔.๕
กห ๐๔๔๑
กห ๐๔๔๑.๑
กห ๐๔๔๑.๒
กห ๐๔๔๑.๓
กห ๐๔๔๑.๔
กห ๐๔๔๑.๕
กห ๐๔๔๑.๖
กห ๐๔๔๑.๗
กห ๐๔๔๑.๘
กห ๐๔๔๑.๙
กห ๐๔๔๑.๑๐
กห ๐๔๔๑.๑๑
กห ๐๔๔๑.๑๒
กห ๐๔๔๑.๑๓
กห ๐๔๔๑.๑๔
กห ๐๔๔๑.๑๕
กห ๐๔๔๑.๑๖
กห ๐๔๔๑.๑๗
กห ๐๔๔๑.๑๘
กห ๐๔๔๑.๑๙
กห ๐๔๔๑.๒๐

- ๑๐๙ -

/หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ...
นามหน่วย
หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ช.กช.
กรมการทหารสื่อสาร
สํานักงานผู้บังคับบัญชา
กองการเงิน
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองปลัดบัญชี
กองการสื่อสาร
กองวิทยาการ
กองจัดหา
กองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กองการภาพ
กองผลิตอุปกรณ์สายสื่อสาร
กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์
กองบริการ
กองคลังสื่อสาร
โรงเรียนทหารสื่อสาร
กรมทหารสื่อสารที่ ๑
กองพันทหารสื่อสารซ่อมบํารุงเขตหลัง
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
กรมสรรพาวุธทหารบก
แผนกธุรการ
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลัง
กองปลัดบัญชี

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๔๑.๒๑
กห ๐๔๔๑.๒๒
กห ๐๔๔๒
กห ๐๔๔๒.๑
กห ๐๔๔๒.๒
กห ๐๔๔๒.๓
กห ๐๔๔๒.๔
กห ๐๔๔๒.๕
กห ๐๔๔๒.๖
กห ๐๔๔๒.๗
กห ๐๔๔๒.๘
กห ๐๔๔๒.๙
กห ๐๔๔๒.๑๐
กห ๐๔๔๒.๑๑
กห ๐๔๔๒.๑๒
กห ๐๔๔๒.๑๓
กห ๐๔๔๒.๑๔
กห ๐๔๔๒.๑๕
กห ๐๔๔๒.๑๖
กห ๐๔๔๒.๑๗
กห ๐๔๔๒.๑๘
กห ๐๔๔๒.๑๙
กห ๐๔๔๓
กห ๐๔๔๓.๑
กห ๐๔๔๓.๒
กห ๐๔๔๓.๓
กห ๐๔๔๓.๔
กห ๐๔๔๓.๕

- ๑๑๐ -

/กองแผนการช่าง...
นามหน่วย
กองแผนการช่าง
กองการเงิน
กองวิทยาการ
กองจัดหา
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์
กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ
กองคลังแสง
กองบริการ
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ
ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
โรงเรียนทหารสรรพาวุธ
กองพันสรรพาวุธซ่อมบํารุงเขตหลัง
หน่วยทําลายล้างวัตถุระเบิด
กรมการขนส่งทหารบก
สํานักงานผู้บังคับบัญชา
แผนกธุรการ
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองงบประมาณ
กองวิทยาการ
กองจัดการเคลื่อนย้าย
กองคลัง
กองการบิน
กองจัดหา
กองบริการ
โรงเรียนทหารขนส่ง
กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๔๓.๖
กห ๐๔๔๓.๗
กห ๐๔๔๓.๘
กห ๐๔๔๓.๙
กห ๐๔๔๓.๑๐
กห ๐๔๔๓.๑๑
กห ๐๔๔๓.๑๒
กห ๐๔๔๓.๑๓
กห ๐๔๔๓.๑๔
กห ๐๔๔๓.๑๕
กห ๐๔๔๓.๑๖
กห ๐๔๔๓.๑๗
กห ๐๔๔๓.๑๘
กห ๐๔๔๔
กห ๐๔๔๔.๑
กห ๐๔๔๔.๒
กห ๐๔๔๔.๓
กห ๐๔๔๔.๔
กห ๐๔๔๔.๕
กห ๐๔๔๔.๖
กห ๐๔๔๔.๗
กห ๐๔๔๔.๘
กห ๐๔๔๔.๙
กห ๐๔๔๔.๑๐
กห ๐๔๔๔.๑๑
กห ๐๔๔๔.๑๒
กห ๐๔๔๔.๑๓
กห ๐๔๔๔.๑๔

- ๑๑๑ -

/กองพันทหารขนส่ง...
นามหน่วย
กองพันทหารขนส่งซ่อมบํารุงเครื่องบินทหารบก
ชุดซ่อมบํารุงเครื่องบินปีกหมุน ที่ ๑
ชุดซ่อมบํารุงเครื่องบินปีกหมุน ที่ ๒
ชุดซ่อมบํารุงเครื่องบินปีกหมุน ที่ ๙ ( ผสม )
กองยานพาหนะ
กองซ่อม
กองการเงิน
กรมพลาธิการทหารบก
แผนกธุรการ
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองโครงการและงบประมาณ
กองวิทยาการ
กองจัดหา
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์
กองซ่อมบํารุง
กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
กองเกียกกาย
กองยกกระบัตร
กองน้ํามันเชื้อเพลิง
กองสถานพักผ่อน
กองบริการและสนับสนุนทั่วไป
โรงเรียนทหารพลาธิการ
กองร้อยพลาธิการส่งกําลังน้ํามัน
แผนกโภชนาการ บก.ทบ.
กองการเงิน
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๔๔.๑๕
กห ๐๔๔๔.๑๖
กห ๐๔๔๔.๑๗
กห ๐๔๔๔.๑๘
กห ๐๔๔๔.๑๙
กห ๐๔๔๔.๒๐
กห ๐๔๔๔.๒๑
กห ๐๔๔๕
กห ๐๔๔๕.๑
กห ๐๔๔๕.๒
กห ๐๔๔๕.๓
กห ๐๔๔๕.๔
กห ๐๔๔๕.๕
กห ๐๔๔๕.๖
กห ๐๔๔๕.๗
กห ๐๔๔๕.๘
กห ๐๔๔๕.๙
กห ๐๔๔๕.๑๐
กห ๐๔๔๕.๑๑
กห ๐๔๔๕.๑๒
กห ๐๔๔๕.๑๓
กห ๐๔๔๕.๑๔
กห ๐๔๔๕.๑๕
กห ๐๔๔๕.๑๖
กห ๐๔๔๕.๑๗
กห ๐๔๔๕.๑๘
กห ๐๔๔๕.๑๙
กห ๐๔๔๕.๒๐

- ๑๑๒ -

/กรมแพทย์ทหารบก...
นามหน่วย

หมายเลขประจําหน่วย

กรมแพทย์ทหารบก
กห ๐๔๔๖
แผนกธุรการ
กห ๐๔๔๖.๑
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กห ๐๔๔๖.๒
ฝ่ายพระธรรมนูญ
กห ๐๔๔๖.๓
สํานักงานการเงิน
กห ๐๔๔๖.๔
กองบริการ
กห ๐๔๔๖.๕
กองยุทธการและการข่าว
กห ๐๔๔๖.๖
กองกําลังพล
กห ๐๔๔๖.๗
กองส่งกําลังบํารุง
กห ๐๔๔๖.๘
แผนกจัดหา
กห ๐๔๔๖.๙
กองโครงการและงบประมาณ
กห ๐๔๔๖.๑๐
กองคลังแพทย์
กห ๐๔๔๖.๑๑
สถาบันพยาธิวิทยา
กห ๐๔๔๖.๑๒
กองวิทยาการ
กห ๐๔๔๖.๑๓
กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน
กห ๐๔๔๖.๑๔
กองทันตแพทย์
กห ๐๔๔๖.๑๕
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กห ๐๔๔๖.๑๖
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
กห ๐๔๔๖.๑๗
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
กห ๐๔๔๖.๑๘
โรงเรียนเสนารักษ์
กห ๐๔๔๖.๑๙
กห ๐๔๔๖.๒๐
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
กห ๐๔๔๖.๒๑
*โรงงานเภสัชกรรมทหาร
กห ๐๔๔๖.๒๒
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
กห ๐๔๔๖.๒๓
หน่วยเวชกรรมป้องกัน กองทัพบก
กห ๐๔๔๖.๒๔
*หมายเหตุ กห ๐๔๔๖.๒๒ เดิมเป็นของโรงงานเภสัชกรรมทหาร ซึ่งปัจจุบันได้ปรับโอนการบังคับบัญชา
ไปขึ้นกับสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

- ๑๑๓ -

/กรมยุทธโยธาทหารบก...
นามหน่วย
กรมยุทธโยธาทหารบก
แผนกธุรการ
กองแผนและโครงการ
กองแบบแผน
กองจัดหา
กองสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา
กองซ่อมสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค
กองบริการ
กองที่ดิน
กองควบคุมการก่อสร้าง
สํานักงานผู้บังคับบัญชา
แผนกการเงิน
ฝ่ายงบประมาณ
กรมการสัตว์ทหารบก
แผนกธุรการ
แผนกการเงิน
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
แผนกโครงการและงบประมาณ
กองวิทยาการ
แผนกจัดหา
กองคลัง
แผนกกรรมวิธีข้อมูล
กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑
กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒
กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓
โรงพยาบาลสัตว์ทหารบก

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๔๗
กห ๐๔๔๗.๑
กห ๐๔๔๗.๒
กห ๐๔๔๗.๓
กห ๐๔๔๗.๔
กห ๐๔๔๗.๕
กห ๐๔๔๗.๖
กห ๐๔๔๗.๗
กห ๐๔๔๗.๘
กห ๐๔๔๗.๙
กห ๐๔๔๗.๑๐
กห ๐๔๔๗.๑๑
กห ๐๔๔๗.๑๒
กห ๐๔๔๘
กห ๐๔๔๘.๑
กห ๐๔๔๘.๒
กห ๐๔๔๘.๓
กห ๐๔๔๘.๔
กห ๐๔๔๘.๕
กห ๐๔๔๘.๖
กห ๐๔๔๘.๗
กห ๐๔๔๘.๘
กห ๐๔๔๘.๙
กห ๐๔๔๘.๑๐
กห ๐๔๔๘.๑๑
กห ๐๔๔๘.๑๒
กห ๐๔๔๘.๑๓
กห ๐๔๔๘.๑๔

- ๑๑๔ -

/กองบริการ...
นามหน่วย
กองบริการ
หน่วยตรวจโรค
โรงเรียนทหารการสัตว์
ศูนย์การสุนัขทหาร
กองพันสัตว์ต่าง
กองพันสุนัขทหาร
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองแผนและโครงการ
กองวิทยาการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
แผนกไพโรเทคนิค
แผนกธุรการ
กองบริการ
แผนกการเงิน
แผนกจัดหา
กองคลัง
กองร้อยวิทยาศาสตร์ที่ ๑
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กองบัญชาการ
ส่วนการศึกษา
ส่วนวิชาทหาร
กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์
ส่วนบริการ
โรงพยาบาล
กรมยุทธศึกษาทหารบก
ศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารม้า
ศูนย์การทหารปืนใหญ่

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๔๘.๑๕
กห ๐๔๔๘.๑๖
กห ๐๔๔๘.๑๗
กห ๐๔๔๘.๑๘
กห ๐๔๔๘.๑๙
กห ๐๔๔๘.๒๐
กห ๐๔๔๙
กห ๐๔๔๙.๑
กห ๐๔๔๙.๒
กห ๐๔๔๙.๓
กห ๐๔๔๙.๔
กห ๐๔๔๙.๕
กห ๐๔๔๙.๖
กห ๐๔๔๙.๗
กห ๐๔๔๙.๘
กห ๐๔๔๙.๙
กห ๐๔๔๙.๑๐
กห ๐๔๖๐
กห ๐๔๖๐.๑
กห ๐๔๖๐.๒
กห ๐๔๖๐.๓
กห ๐๔๖๐.๔
กห ๐๔๖๐.๕
กห ๐๔๖๐.๖
กห ๐๔๖๑
กห ๐๔๖๑.๑
กห ๐๔๖๑.๒
กห ๐๔๖๑.๓

- ๑๑๕ -

/วิทยาลัยการทัพบก...
นามหน่วย
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
โรงเรียนนายสิบทหารบก
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองปลัดบัญชี
กองการฝึก
กองการศึกษา
กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา
ศูนย์ภาษา
กองส่งเสริมบํารุงความรู้
กองการเงิน
กองอนุศาสนาจารย์
กองบริการ
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองบัญชาการ
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
กองปลัดบัญชี
กองการฝึกและศึกษา
กองการเตรียมพล
กองควบคุมกําลังพลสํารอง

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๖๑.๔
กห ๐๔๖๑.๕
กห ๐๔๖๑.๖
กห ๐๔๖๑.๗
กห ๐๔๖๑.๘
กห ๐๔๖๑.๙
กห ๐๔๖๑.๑๐
กห ๐๔๖๑.๑๑
กห ๐๔๖๑.๑๒
กห ๐๔๖๑.๑๓
กห ๐๔๖๑.๑๔
กห ๐๔๖๑.๑๕
กห ๐๔๖๑.๑๖
กห ๐๔๖๑.๑๗
กห ๐๔๖๑.๑๘
กห ๐๔๖๑.๑๙
กห ๐๔๖๑.๒๐
กห ๐๔๖๑.๒๑
กห ๐๔๖๒
กห ๐๔๖๒.๑
กห ๐๔๖๒.๒
กห ๐๔๖๒.๓
กห ๐๔๖๒.๔
กห ๐๔๖๒.๕
กห ๐๔๖๒.๖
กห ๐๔๖๒.๗
กห ๐๔๖๒.๘
กห ๐๔๖๒.๙

- ๑๑๖ -

/กองกรรมวิธีข้อมูล...
นามหน่วย
กองกรรมวิธีข้อมูล
กองการสัสดี
กองบริการ
กองพยาบาล
ศูนย์การกําลังสํารอง
หน่วยทหารทีก่ ําหนด
ศูนย์การบินทหารบก
แผนกธุรการ
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
แผนกโครงการและงบประมาณ
แผนกการเงิน
แผนกพลาธิการ
แผนกช่างโยธา
แผนกสรรพาวุธ
แผนกขนส่ง
แผนกอนุศาสนาจารย์
ฝ่ายพระธรรมนูญ
โรงเรียนการบินทหารบก
กองบินสนับสนุนทั่วไป
กองวิทยาการ
กองบริการ
กองสนามบิน
แผนกสื่อสารการบิน
แผนกเครื่องช่วยฝึก
แผนกนิรภัยการบิน
หน่วยตรวจโรค

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๖๒.๑๐
กห ๐๔๖๒.๑๑
กห ๐๔๖๒.๑๒
กห ๐๔๖๒.๑๓
กห ๐๔๖๒.๑๔
กห ๐๔๖๒.๑๕
กห ๐๔๖๕
กห ๐๔๖๕.๑
กห ๐๔๖๕.๒
กห ๐๔๖๕.๓
กห ๐๔๖๕.๔
กห ๐๔๖๕.๕
กห ๐๔๖๕.๖
กห ๐๔๖๕.๗
กห ๐๔๖๕.๘
กห ๐๔๖๕.๙
กห ๐๔๖๕.๑๐
กห ๐๔๖๕.๑๑
กห ๐๔๖๕.๑๒
กห ๐๔๖๕.๑๓
กห ๐๔๖๕.๑๔
กห ๐๔๖๕.๑๕
กห ๐๔๖๕.๑๖
กห ๐๔๖๕.๑๗
กห ๐๔๖๕.๑๘
กห ๐๔๖๕.๑๙
กห ๐๔๖๕.๒๐
กห ๐๔๖๕.๒๑

- ๑๑๗ -

/กองพันบิน...
นามหน่วย
กองพันบิน
กองพันป้องกันฐานบิน
กองทัพภาคที่ ๑
หน่วยขึน้ ตรงที่เป็นหน่วยกําลังรบ
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๙
กรมทหารพรานที่ ๑๑
กรมทหารพรานที่ ๑๒
กรมทหารพรานที่ ๑๓
กรมทหารพรานที่ ๑๔
กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๑
สํารอง

หน่วยขึน้ ตรงที่เป็นหน่วยสนับสนุนการรบ
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
มณฑลทหารบกที่ ๑๑
มณฑลทหารบกที่ ๑๒
มณฑลทหารบกที่ ๑๓
มณฑลทหารบกที่ ๑๔
กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑
กองพันฝึกรบพิเศษที่ ๑
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๑
กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑
กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๑
กองพลพัฒนาที่ ๑

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๖๕.๒๒
กห ๐๔๖๕.๒๓
กห ๐๔๘๑
กห ๐๔๘๑.๑
กห ๐๔๘๑.๒
กห ๐๔๘๑.๓
กห ๐๔๘๑.๕
กห ๐๔๘๑.๖
กห ๐๔๘๑.๗
กห ๐๔๘๑.๘
กห ๐๔๘๑.๙
กห ๐๔๘๑.๑๐
ถึง
กห ๐๔๘๑.๖๐
กห ๐๔๘๑.๖๑
กห ๐๔๘๑.๖๒
กห ๐๔๘๑.๖๓
กห ๐๔๘๑.๖๔
กห ๐๔๘๑.๖๕
กห ๐๔๘๑.๖๖
กห ๐๔๘๑.๖๗
กห ๐๔๘๑.๖๘
กห ๐๔๘๑.๖๙
กห ๐๔๘๑.๗๐
กห ๐๔๘๑.๗๑
กห ๐๔๘๑.๗๒

- ๑๑๘ -

/มณฑลทหารบกที่ ๑๕...
นามหน่วย
มณฑลทหารบกที่ ๑๕
สํารอง

กองทัพภาคที่ ๒
หน่วยขึน้ ตรงที่เป็นหน่วยกําลังรบ
กองพลทหารราบที่ ๓
กองพลทหารราบที่ ๖
*กองพลทหารราบที่ ๑๒
กรมทหารพรานที่ ๒๑
กรมทหารพรานที่ ๒๒
กรมทหารพรานที่ ๒๓
กรมทหารพรานที่ ๒๔
กรมทหารพรานที่ ๒๕
กรมทหารพรานที่ ๒๖
กรมทหารม้าที่ ๖
กองทัพน้อยที่ ๒
กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๒
กองพลทหารม้าที่ ๓
สํารอง

หน่วยขึน้ ตรงที่เป็นหน่วยสนับสนุนการรบ
มณฑลทหารบกที่ ๒๑
มณฑลทหารบกที่ ๒๒
มณฑลทหารบกที่ ๒๔
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๘๑.๗๓
กห ๐๔๘๑.๗๔
ถึง
กห ๐๔๘๑.๙๙
กห ๐๔๘๒
กห ๐๔๘๒.๑
กห ๐๔๘๒.๒
กห ๐๔๘๒.๓
กห ๐๔๘๒.๔
กห ๐๔๘๒.๕
กห ๐๔๘๒.๖
กห ๐๔๘๒.๗
กห ๐๔๘๒.๘
กห ๐๔๘๒.๙
กห ๐๔๘๒.๑๐
กห ๐๔๘๒.๑๑
กห ๐๔๘๒.๑๒
กห ๐๔๘๒.๑๓
กห ๐๔๘๒.๑๔
ถึง
กห ๐๔๘๒.๖๐
กห ๐๔๘๒.๖๑
กห ๐๔๘๒.๖๒
กห ๐๔๘๒.๖๓
กห ๐๔๘๒.๖๔
กห ๐๔๘๒.๖๕

- ๑๑๙ -

/มณฑลทหารบกที่ ๒๓...
นามหน่วย
มณฑลทหารบกที่ ๒๓
จังหวัดทหารบกสุรินทร์
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
กรมทหารช่างที่ ๒
กองพันฝึกรบพิเศษที่ ๒
กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒
กองพลพัฒนาที่ ๒
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
จังหวัดทหารบกเลย
จังหวัดทหารบกนครพนม
จังหวัดทหารบกสกลนคร
กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๒
สํารอง

*หมายเหตุ
กห ๐๔๘๒.๓ ปัจจุบันได้ถูกยุบหน่วยแล้ว
กองทัพภาคที่ ๓
หน่วยขึน้ ตรงที่เป็นหน่วยกําลังรบ
กองพลทหารราบที่ ๔
กองพลทหารม้าที่ ๑
นปท.๔ (หน่วยปฏิบัติงานการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม)
กรมทหารพรานที่ ๓๑
กรมทหารพรานที่ ๓๒
*กรมทหารพรานที่ ๓๓
กรมทหารพรานที่ ๓๔
กรมทหารพรานที่ ๓๕
กรมทหารพรานที่ ๓๖

หมายเลขประจําหน่วย
กห ๐๔๘๒.๖๖
กห ๐๔๘๒.๖๗
กห ๐๔๘๒.๖๘
กห ๐๔๘๒.๖๙
กห ๐๔๘๒.๗๐
กห ๐๔๘๒.๗๑
กห ๐๔๘๒.๗๒
กห ๐๔๘๒.๗๓
กห ๐๔๘๒.๗๔
กห ๐๔๘๒.๗๕
กห ๐๔๘๒.๗๖
กห ๐๔๘๒.๗๗
กห ๐๔๘๒.๗๘
กห ๐๔๘๒.๗๙
ถึง
กห ๐๔๘๒.๙๙
กห ๐๔๘๓
กห ๐๔๘๓.๑
กห ๐๔๘๓.๒
กห ๐๔๘๓.๒/นปท.
กห ๐๔๘๓.๓
กห ๐๔๘๓.๔
กห ๐๔๘๓.๕
กห ๐๔๘๓.๖
กห ๐๔๘๓.๗
กห ๐๔๘๓.๘

- ๑๒๐ -

/กรมทหารพรานที่ ๓๗...
นามหน่วย
กรมทหารพรานที่ ๓๗
กรมทหารม้าที่ ๒
กรมทหารม้าที่ ๓
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑
กองพันทหารม้าที่ ๗
กองพันทหารม้าที่ ๑๐
กองพันทหารม้าที่ ๑๒
กองพันทหารม้าที่ ๑๓
กองพันทหารม้าที่ ๑๔
กองพันทหารม้าที่ ๑๕
กองพันทหารม้าที่ ๑๘
กองพันทหารม้าที่ ๒๖
กองพันทหารม้าที่ ๒๘
กองพันทหารปืนใหญ่ ๒๐
กองพันทหารปืนใหญ่ ๓๐
กองพันทหารช่างที่ ๘
กองพันทหารสื่อสารที่ ๘
กองพันเสนารักษ์ที่ ๘
กองทัพน้อยที่ ๓
กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารม้าที่ ๑
กองพลทหารราบที่ ๗
กรมทหารพรานที่ ๓๓
หมวดทหารพรานหญิงที่ ๓๒
สํารอง

หมายเลขประจําหน่วย

กห ๐๔๘๓.๙
กห ๐๔๘๓.๑๐
กห ๐๔๘๓.๑๑
กห ๐๔๘๓.๑๒
กห ๐๔๘๓.๑๓
กห ๐๔๘๓.๑๔
กห ๐๔๘๓.๑๕
กห ๐๔๘๓.๑๖
กห ๐๔๘๓.๑๗
กห ๐๔๘๓.๑๘
กห ๐๔๘๓.๑๙
กห ๐๔๘๓.๒๐
กห ๐๔๘๓.๒๑
กห ๐๔๘๓.๒๒
กห ๐๔๘๓.๒๓
กห ๐๔๘๓.๒๔
กห ๐๔๘๓.๒๕
กห ๐๔๘๓.๒๖
กห ๐๔๘๓.๒๗
กห ๐๔๘๓.๒๘
กห ๐๔๘๓.๒๙
กห ๐๔๘๓.๓๐
กห ๐๔๘๓.๓๑
กห ๐๔๘๓.๓๒
ถึง
กห ๐๔๘๓.๖๐
*หมายเหตุ
กห ๐๔๘๓.๕ เดิมเป็นกรมทหารพรานที่ ๓๓ ปัจจุบันได้ปิดการบรรจุกําลังพลเมื่อปี ๓๕
ตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ ๓๐/๓๕ ลง ๙ มี.ค. ๓๕

- ๑๒๑ -

/หน่วยขึน้ ตรงที่...
นามหน่วย
หน่วยขึน้ ตรงที่เป็นหน่วยสนับสนุนการรบ
กองทัพภาคที่ ๓
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
มณฑลทหารบกที่ ๓๑
มณฑลทหารบกที่ ๓๒
มณฑลทหารบกที่ ๓๓
กรมทหารช่างที่ ๓
กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒
กองพลพัฒนาที่ ๓
สํารอง

กองทัพภาคที่ ๔
หน่วยขึน้ ตรงที่เป็นหน่วยกําลังรบ
กองพลทหารราบที่ ๕
กรมทหารพรานที่ ๔๑
กรมทหารพรานที่ ๔๒
กรมทหารพรานที่ ๔๓
กรมทหารพรานที่ ๔๔
กรมทหารพรานที่ ๔๕
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔
กรมทหารพรานที่ ๔๖
กรมทหารพรานที่ ๔๗
กรมทหารพรานที่ ๔๘
กรมทหารพรานที่ ๔๙
สํารอง

หมายเลขประจําหน่วย

กห ๐๔๘๓.๖๑
กห ๐๔๘๓.๖๒
กห ๐๔๘๓.๖๓
กห ๐๔๘๓.๖๔
กห ๐๔๘๓.๖๕
กห ๐๔๘๓.๖๖
กห ๐๔๘๓.๖๗
กห ๐๔๘๓.๖๘
ถึง
กห ๐๔๘๓.๙๙
กห ๐๔๘๔
กห ๐๔๘๔.๑
กห ๐๔๘๔.๒
กห ๐๔๘๔.๓
กห ๐๔๘๔.๔
กห ๐๔๘๔.๕
กห ๐๔๘๔.๖
กห ๐๔๘๔.๗
กห ๐๔๘๔.๘
กห ๐๔๘๔.๙
กห ๐๔๘๔.๑๐
กห ๐๔๘๔.๑๑
กห ๐๔๘๔.๑๒
ถึง
กห ๐๔๘๔.๖๐

- ๑๒๒ -

/หน่วยขึ้นตรงที่...
นามหน่วย
หน่วยขึน้ ตรงที่เป็นหน่วยสนับสนุนการรบ
มณฑลทหารบกที่ ๔๑
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
มณฑลทหารบกที่ ๔๒
กองพันทหารช่างก่อสร้างที่ ๔๐๒
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
สํานักงานชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - มาเลเซีย
กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๔
กองพันฝึกรบพิเศษ
กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๔
กองพลพัฒนาที่ ๔
กองพันทหารช่างที่ ๔๐๑
สํารอง

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองพลรบพิเศษที่ ๑
*กองพลรบพิเศษที่ ๒
ศูนย์สงครามพิเศษ
กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
กองพันจู่โจม
กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕
กองร้อยกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กรมรบพิเศษที่ ๒
สํารอง

หมายเลขประจําหน่วย

กห ๐๔๘๔.๖๑
กห ๐๔๘๔.๖๒
กห ๐๔๘๔.๖๓
กห ๐๔๘๔.๖๔
กห ๐๔๘๔.๖๕
กห ๐๔๘๔.๖๖
กห ๐๔๘๔.๖๗
กห ๐๔๘๔.๖๘
กห ๐๔๘๔.๖๙
กห ๐๔๘๔.๗๐
กห ๐๔๘๔.๗๑
กห ๐๔๘๔.๗๒
กห ๐๔๘๔.๗๓
ถึง
กห ๐๔๘๔.๙๙
กห ๐๔๘๕
กห ๐๔๘๕.๑
กห ๐๔๘๕.๒
กห ๐๔๘๕.๓
กห ๐๔๘๕.๔
กห ๐๔๘๕.๕
กห ๐๔๘๕.๖
กห ๐๔๘๕.๗
กห ๐๔๘๕.๘
กห ๐๔๘๕.๙
ถึง
กห ๐๔๘๕.๓๐

- ๑๒๓ -

/*หมายเหตุ...
นามหน่วย

หมายเลขประจําหน่วย

*หมายเหตุ กห ๐๔๘๕.๒ ปัจจุบันได้ถูกยุบหน่วยแล้ว
กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
กห ๐๔๘๖
กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
กห ๐๔๘๖.๑
*หมายเหตุ กห ๐๔๘๖.๒ และ กห ๐๔๘๖.๓ เดิมสํารองไว้สําหรับกรมทหารม้าที่ ๒ และกรมทหารม้าที่ ๓
ซึ่งปัจจุบันทั้ง ๒ หน่วย เป็นหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ ๑ ดังนั้น ทั้ง ๒ หมายเลขนี้จึงไม่มีหน่วยใช้
กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์
กห ๐๔๘๖.๔
กรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์
กห ๐๔๘๖.๕
*กองร้อยจรวดต่อสู้รถถัง (อาวุธนําวิถี) ที่ ๑๐
กห ๐๔๘๖.๑๐
กห ๐๔๘๖.๑๑
กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค์
กห ๐๔๘๖.๑๒
กองทหารพลาธิการ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
กห ๐๔๘๖.๑๓
กองพันซ่อมบํารุง กรมสนับสนุน กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
กห ๐๔๘๖.๑๔
*หน่วยตรวจโรคที่ ๕
กห ๐๔๘๖.๑๕
กองร้อยทหารสารวัตร กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
กห ๐๔๘๖.๑๖
กห ๐๔๘๖.๑๗
กองพันทหารม้าที่ ๒๗ รักษาพระองค์
กองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์
กห ๐๔๘๖.๑๘
กองร้อยทหารม้าอากาศที่ ๑
กห ๐๔๘๖.๑๙
กห ๐๔๘๖.๖
ถึง
กห ๐๔๘๖.๙
*หมายเหตุ
๑) กห ๐๔๘๖.๑๐ ปัจจุบันได้ถูกยุบหน่วยแล้ว
๒) กห ๐๔๘๖.๑๕ ปัจจุบันได้ถูกยุบหน่วยแล้ว
๓) สําหรับ กห ๐๔๘๖.๖ ถึง กห ๐๔๘๖.๙ หน่วยสํารองไว้เพื่อรองรับการจัดตั้งหน่วยใหม่
กองพลทหารปืนใหญ่
กห ๐๔๘๗
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑
กห ๐๔๘๗.๑
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒
กห ๐๔๘๗.๒

/หน่วยบัญชาการป้องกัน...

- ๑๒๔ -

นามหน่วย

หมายเลขประจําหน่วย

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
กห ๐๔๘๘
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
กห ๐๔๘๘.๑
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
กห ๐๔๘๘.๒
*กองพลทหารราบที่ ๑๑
กห ๐๔๘๙
กรมทหารราบที่ ๑๑๑
กห ๐๔๘๙.๑
กรมทหารราบที่ ๑๑๒
กห ๐๔๘๙.๒
*หมายเหตุ
กห ๐๔๘๙ เดิมเป็นของกองพลทหารราบที่ ๑๑ ซึ่งปัจจุบันได้ปรับโอนการบังคับบัญชา
ไปขึ้นกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองพลทหารราบที่ ๑๕
กห ๐๔๙๐
กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ ๑๕
กห ๐๔๙๐.๑
กรมทหารราบที่ ๑๕๑
กห ๐๔๙๐.๒
กรมทหารราบที่ ๑๕๒
กห ๐๔๙๐.๓
กรมทหารราบที่ ๑๕๓
กห ๐๔๙๐.๔
กองพันทหารช่างที่ ๑๕
กห ๐๔๙๐.๕
กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๕
กห ๐๔๙๐.๖
หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองพลทหารราบที่ ๑๕
กห ๐๔๙๐.๗
กองร้อยทหารสารวัตร กองพลทหารราบที่ ๑๕
กห ๐๔๙๐.๘
กห ๐๔๙๐.๙
กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารราบที่ ๑๕
กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๑๕
กห ๐๔๙๐.๑๐
กองพันทหารม้าที่ ๓๑
กห ๐๔๙๐.๑๑

- ๑๒๕ -

/ส่วนที่ ๓...

ส่วนที่ ๓
หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการในกองทัพบก
๑. เมื่อมีการจัดตั้งหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกใหม่ ให้หน่วยที่จัดตั้งใหม่นั้นรายงานกองทัพบก
ขอรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของหน่วย
๒. เมื่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกจะกําหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําให้กับหน่วยรอง
ของตน ให้ใช้รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของหน่วยตน ตามด้วยตัวเลขหลังจุดทศนิยม คือ .๑ .๒
และ .๓ เรียงตามลําดับไปตามจํานวนหน่วยรอง เช่น รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของกองการสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ได้แก่ กห ๐๔๒๑.๒
๓. การขอกํ า หนดรหั ส ตั ว พยั ญ ชนะและเลขประจํ า ของส่ ว นราชการตามข้ อ ๑ และ ๒
หน่ ว ยจะต้ อ งรายงานกองทั พ บกผ่ า นกรมสารบรรณทหารบก เพื่ อ สรุ ป นํ า เรี ย นผู้ บั ญ ชาการทหารบก
ขออนุมัติใช้ต่อไป เมื่อผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติแล้วจึงจะใช้ได้
หมายเหตุ
การกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจําของหน่วยระดับหน่วยรองลงไป จากข้อ ๒
หากหน่วยมีความจําเป็นเพื่อใช้ติดต่อราชการเป็นการภายในหน่วยสามารถกําหนดขึ้นใช้ได้ โดยใช้รหัสตัว
พยัญชนะและเลขประจําของหน่วยตามด้วยจุดทศนิยมเรียงไปตามลําดับโดยไม่ต้องรายงานขออนุมัติกองทัพบก
เช่น แผนกรับส่งและไปรษณีย์ทหาร กองการสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ได้แก่ กห ๐๔๒๑.๒.๑

- ๑๒๖ -

ผนวก จ แบบการรับ และส่ งหนังสื อ

- ๑๒๗ -

อนุผนวก ๑ แบบทะเบียนหนังสือรับ

- ๑๒๘ -

อนุผนวก ๒ แบบทะเบียนหนังสือส่ง

- ๑๒๙ -

อนุผนวก ๓ แบบการจ่าหน้าซอง

- ๑๓๐ -

อนุผนวก ๔ แบบสมุดส่งหนังสือ

- ๑๓๑ -

อนุผนวก ๕ แบบใบรับหนังสือ

- ๑๓๒ -

ผนวก ฉ แบบการเก็บรักษา การยืม
และการทําลาย

- ๑๓๓ -

อนุผนวก ๑ แบบบัตรตรวจค้น

- ๑๓๔ -

อนุผนวก ๒ แบบบัญชีหนังสือส่งเก็บ

- ๑๓๕ -

อนุผนวก ๓ แบบทะเบียนหนังสือเก็บ

- ๑๓๖ -

อนุผนวก ๔ แบบบัญชีสง่ มอบหนังสือครบ ๒๐ ปี

- ๑๓๗ -

อนุผนวก ๕ แบบบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปี ที่ขอเก็บเอง

- ๑๓๘ -

อนุผนวก ๖ แบบบัญชีฝากหนังสือ

- ๑๓๙ -

อนุผนวก ๗ แบบบัตรยืมหนังสือ

- ๑๔๐ -

อนุผนวก ๘ แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย

- ๑๔๑ -

ผนวก ช แบบมาตรฐานตราครุฑ
แบบพิมพ์ และซอง

- ๑๔๒ -

อนุผนวก ๑ ลักษณะครุฑแบบมาตรฐาน

ขนาดตัวครุ ฑสู ง ๓ เซนติเมตร

ขนาดตัวครุ ฑสู ง ๑.๕ เซนติเมตร

- ๑๔๓ -

อนุผนวก ๒ แบบตราชื่อส่วนราชการ

- ๑๔๔ -

อนุผนวก ๓ แบบกระดาษตราครุฑ พิมพ์ดว้ ยหมึกดํา
กระดาษตราครุฑพิมพ์ด้วยหมึกดํา

- ๑๔๕ -

อนุผนวก ๔ แบบกระดาษตราครุฑดุน

กระดาษตราครุฑดุน

- ๑๔๖ -

อนุผนวก ๕ แบบบันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ กห
เรื่อง

วันที่

- ๑๔๗ -

อนุผนวก ๖ แบบตรารับหนังสือ

- ๑๔๘ -

ผนวก ซ คําอธิบายประกอบ
ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๔๙ -

อนุผนวก ๑ คําอธิบายความหมายของงานสารบรรณ
ตามระเบียบข้อ ๖ ได้ให้ความหมายของคําว่า “ งานสารบรรณ ” ไว้ว่า หมายถึง
“ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารหรือหนังสือ เริ่มตั้งแต่การจัดทํา การรับ การส่ง การเก็บรักษา
การยืม จนถึงการทําลาย ” ซึ่งเป็นการกําหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง
อะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์
จด จํา ทําสําเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ
ทํารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม และทําลาย ทั้งนี้ ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย
ผู้ ที่ ทํ า งานสารบรรณได้ ดี จํ า เป็ น ต้ อ งรู้ ง านธุ ร การด้ ว ย เช่ น การติ ด ต่ อ โต้ ต อบ และ
ประสานงาน รู้จักความควรหรือไม่ควร มีความคล่องแคล่วว่องไว นอกจากนั้นต้องมีความรู้ทางด้านภาษา
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย และควรรู้ระบบข่าวสารทั้งปวง สามารถพิมพ์ดีดได้เมื่อมีความ
จําเป็นจะต้องปฏิบัติงานสารบรรณ หากมีส่วนเกี่ยวข้องงานทางเทคนิคควรติดต่อประสานกับผู้ที่มีความรู้
ทางเทคนิคนั้น ๆ โดยตรงด้วย ผู้ที่ทํางานสารบรรณที่เกี่ยวกับการประชุมจะต้องมีความสามารถในการจด
รายงานการประชุมและสามารถถอดข้อคิดเห็น มติ ของที่ประชุมออกมาได้ถูกต้องและเข้าใจได้ดี
เนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน เพราะการดําเนินงานทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น
งานเล็กน้อยหรืองานใหญ่ ต้องดําเนินงานด้านระบบเอกสาร ดังนั้น จึงต้องมีผู้ควบคุมรับผิดชอบงานสารบรรณ
โดยมีหน้าที่สอดส่องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย ตําแหน่งที่ควบคุมรับผิดชอบ
งานสารบรรณอาจกําหนดไว้แตกต่างกันตามความสําคัญ และลักษณะของหน่วยงานนั้น ๆ โดยอาจมีตําแหน่งสูง
จนถึงตําแหน่งต่ํา เช่น อธิบดี เจ้ากรมเสมียนตรา เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกองกลาง หัวหน้าแผนก

- ๑๕๐ -

หรือหัวหน้างานสารบรรณ นายทหารฝ่ายสารบรรณ และจ่าจังหวัด เป็นต้น ส่วนฐานะของหน่วยงานอาจเป็น
กรม กอง แผนก หรือหน่วยงานที่เล็กกว่าแผนกก็ได้

อนุผนวก ๒ คําอธิบายวิธกี ารบันทึก
ระเบียบข้อ ๑๕.๓ กําหนดให้บันทึกเป็นหนังสือราชการประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นหนังสือ
ที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
โดยปกติการจัดทําบันทึกเป็นเรื่องภายในของหน่วยราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดต่อและสั่งงาน
ภายในของหน่ ว ยราชการนั้ น ๆ ดั ง นั้ น ระเบี ย บจึ ง กํ า หนดให้ มี หั ว ข้ อ เฉพาะชื่ อ หรื อ ตํ า แหน่ ง ที่ บั น ทึ ก
สาระสําคัญของเรื่อง กับชื่อและตําแหน่งของผู้บันทึก อย่างไรก็ดี ผู้บันทึกอาจกําหนดหัวข้อเพิ่มขึ้นจากที่
ระเบียบกําหนดก็ได้ เช่น ให้มีชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เลขที่หนังสือออก เป็นต้น
หลักการบันทึก ควรแยกเป็นเรื่อง ๆ และควรมีหัวข้อแต่ละเรื่องว่า ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร
ทําไม อย่างไร เพื่อสะดวกในการพิจารณาสั่งการ
การบันทึก โดยปกติให้บันทึกหน้าเดียว และเว้นหน้ากระดาษด้านซ้ายมือ เพื่อสะดวกใน
การเก็บเข้าแฟ้ม
ลักษณะของวิธีการบันทึกจําแนกได้เป็น ๕ ประเภท คือ บันทึกย่อเรื่อง บันทึกรายงาน
บันทึกความเห็น บันทึกสั่งการ และบันทึกติดต่อ
บันทึกฉบับหนึ่งอาจใช้วิธีการบันทึกหลายลักษณะรวมกันก็ได้
บันทึกย่อเรื่อง คือ การเขียนหรือพิมพ์ โดยเก็บข้อความย่อจากต้นเรื่องเฉพาะประเด็นสําคัญ
แต่ให้เข้าใจเรื่องเพียงพอที่จะสั่งงานได้โดยไม่ผิดพลาด
ก่อนบันทึกย่อ ผู้บันทึกจะต้องตั้งหัวข้อเรื่องว่าใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม อย่างไร
เป็ น ข้ อ ๆ ไว้ ก่ อ นแล้ ว จึ ง อ่ า นเรื่ อ งให้ ต ลอดเพื่ อ จั บ ประเด็ น สํ า คั ญ ของเรื่ อ ง เขี ย นเป็ น ข้ อ ความสั้ น ๆ
การเรียบเรียงให้เรียบเรียงเป็นข้อ ๆ ขั้นแรก พยายามย่อเรื่องตามลําดับข้อความของหนังสือที่อีกฝ่ายหนึ่ง
ติดต่อมาก่อนและขั้นต่อไปปรับปรุงแก้ไขลําดับใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

- ๑๕๑ -

การเสนอเรื่องบันทึกย่อจะต้องจัดเรื่องให้เรียบร้อย ตอนที่เป็นประเด็นสําคัญในต้นเรื่อง
ให้ขีดเส้นใต้หรือติดกระดาษคั่นหน้าตามหัวข้อที่เรียบเรียง เขียนข้อความหรือเลขหมายที่กระดาษคั่นให้สะดวก
แก่การพลิกอ่าน
หนั ง สื อ ฉบั บ ใดที่ มี ข้ อ ความสํ า คั ญ ไม่ อ าจจะย่ อ ลงให้ สั้ น ได้ อี ก ให้ เ สนอไปทั้ ง เรื่ อ ง
โดยทําเป็นบันทึกต่อเนื่อง ความสําคัญตอนใดในหนังสือที่ต้องการให้เป็นที่สังเกตในการพิจารณาสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชา ให้ยกข้อความสําคัญในตอนนั้นบันทึกเสนอไปด้วย
บันทึกรายงาน คือ การรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่ปฏิบัติหรือประสบพบเห็นหรือ
สํารวจสืบสวนซึ่งเกี่ยวกับราชการ
ถ้าเป็นการรายงานเรื่องในหน้าที่ ให้เขียนรายงานข้อเท็จจริงให้ละเอียด
/ถ้าเป็นรายงาน...
ถ้าเป็นรายงานเรื่องที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ ให้รายงานทุกเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบ
หรือสนใจ
ถ้าเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่ซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ราชการด้วยความหวังดี ให้เขียนรายงาน
ให้สั้นเอาแต่ข้อความที่จําเป็น แต่แยกเป็นหัวข้อไว้ต่างหาก
ถ้าเป็นรายงานจะต้องให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจ ให้ผู้รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาด้วย
บันทึกความเห็น คือ ข้อความที่เขียนหรือพิมพ์แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องที่
บันทึกว่าใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม อย่างไร เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาสั่งการ
บั นทึ กนี้ จะทํ าเป็ นบันทึกต่อเนื่ องเรื่ องใดเรื่องหนึ่ง หรือต่อท้ายบั นทึ กย่อเรื่ องหรื อบั นทึ ก
รายงานก็ได้ โดยสรุปประเด็นที่เป็นเหตุแล้วจึงเขียนความเห็นที่เป็นผล
ในกรณี ที่ เ ป็ น บั น ทึ ก เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ถ้ า เป็ น เรื่ อ งที่ จ ะสั่ ง การได้ ห ลายทางให้ บั น ทึ ก
ความเห็นถึงผลดีผลเสียในการเลือกสั่งการทางใดทางหนึ่ง
ถ้ า ความเห็ น นั้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ คํ า สั่ ง ใด ก็ ใ ห้ แ นบตั ว บท
หรือข้อความของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเสนอไปด้วย
บันทึกสั่งการ คือ ข้อความที่ผู้บังคับบัญชาเขียนหรือพิมพ์สั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
บันทึกติดต่อ คือ การเขียนหรือพิมพ์ข้อความติดต่อภายในระหว่างหน่วยงานหรือระหว่าง
เจ้าหน้าที่ในสังกัดเดียวกัน
ในกรณี ที่ มี ก ารอ้ า งถึ ง หนั ง สื อ ที่ เ คยติด ต่ อ กั น หรื อ มี สิ่ ง ที่ส่ ง มาด้ ว ย ให้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ ความ
ที่บันทึกด้วย

- ๑๕๒ -

อนุผนวก ๓ คําอธิบายการร่างหนังสือ
การร่างหนังสือ คือ การเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับ
หรือผู้ที่ต้องการทราบหนังสือนั้น ก่อนที่จะใช้จัดทําเป็นต้นฉบับ
เหตุที่ต้องร่างหนังสือ เพื่อให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเสียก่อน
เว้นแต่หนังสือที่เป็นงานประจําปกติอาจไม่ต้องเสนอร่างตรวจแก้ก็ได้
หลักการร่างหนังสือ ผู้ร่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้ง แยกประเด็นที่เป็นเหตุผล และ
ความมุ่งหมายที่จะทําหนังสือนั้น โดยตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่จะร่างว่าใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม อย่างไร
เป็ น ข้ อ ๆ ไว้ การร่ า งให้ ขึ้ น ต้ น เริ่ ม ใจความที่ เ ป็ น เหตุ ก่ อ น ต่ อ ไปจึ ง เป็ น ข้ อ ความที่ เ ป็ น ความประสงค์
และข้อตกลง ถ้ามีหลายข้อ ให้แยกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ความใดอ้างถึงกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือเรื่องตัวอย่าง ต้องพยายามระบุให้ชัดเจนพอที่ฝ่ายผู้รับจะค้นหามาตรวจสอบ
ได้สะดวก การร่างควรใช้ถ้อยคําสั้น แต่เข้าใจง่าย พยายามใช้คําธรรมดาที่ไม่มีความหมายได้หลายทาง
สํานวนที่ไม่เหมาะสม สําหรับใช้เป็นสํานวนหนังสือไม่ควรใช้ ควรระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต์ และ
วรรคตอนให้ถูกต้อง ข้อสําคัญต้องระลึกถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่า เข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ที่มีหนังสือไป
การร่างหนังสือโต้ตอบจะต้องร่างโดยมีหัวข้อตามแบบที่กําหนดไว้ ผู้ร่างจะต้องพิจารณาด้วยว่า
หนังสือที่ร่างนั้นควรจะมีถึงใครบ้าง หรือควรจะทําสําเนาให้ใครทราบบ้าง เป็นการประสานงาน แล้วบันทึกไว้
ในร่างด้วย การอ้างเท้าความต้องพิจารณาว่า เรื่องที่จะร่างนี้ ผู้รับหนังสือทราบมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยทราบ
มาก่อนแล้ว ความตอนใดที่เป็นเหตุก็ย่อลงได้ หรือถ้าเป็นการตอบหนังสือที่ผู้รับมีมา ข้อความที่เป็นเหตุ
เพียงแต่อ้างชื่อเรื่องก็พอ การร่างหนังสือไม่ว่าจะร่างถึงผู้ใดก็ตามให้ใช้ถ้อยคําสุภาพ และเหมาะสมกับฐานะ
ของผู้รับ ถ้าเป็นการปฏิเสธคําขอ ควรแจ้งเหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธให้ผู้ขอเข้าใจ
การร่า งหนั งสือ ที่ มี ลั ก ษณะเป็น การสั่งการ ไม่ว่าจะเป็ น หนังสือสั่ งการตามระเบียบหรื อ
ร่างเป็นหนังสือราชการประเภทอื่น ต้องมีข้อความอันเป็นเหตุและผลเช่นเดียวกัน การใช้คําต้องให้รัดกุม
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อย่าเปิดช่องให้ตีความได้หลายนัย ซึ่งอาจทําให้เกิดการเข้าใจผิด และควรใช้ถ้อยคําที่ผู้รับคําสั่งสามารถปฏิบัติได้
เพื่อให้คําสั่งนั้นได้ผลสมความมุ่งหมาย ข้อความที่เป็นเหตุในคําสั่งจะมีประโยชน์ในการช่วยแสดงเจตนารมณ์
ของการสั่งให้ชัด เพื่อสะดวกในการตีความเมื่อจําเป็นและทําให้ผู้ปฏิบัติรู้ความหมายชัด ช่วยให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
และอาจพิจารณาแก้ไขปัญหาได้ เมื่อมีอุปสรรค ก่อนร่างควรค้นคว้าว่ามีบทกฎหมายให้อํานาจสั่งการไว้แล้ว
ประการใด คําสั่งต้องไม่ขัดกับบทกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ถ้าขัดกับคําสั่งเก่าต้องยกเลิกคําสั่งเก่าเสียก่อน
การร่างหนังสือประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว จะต้องร่างตามแบบ
ที่ กํ า หนดไว้ ส่ ว นข้ อ ความต้ อ งสมเหตุ ส มผล เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นนึ ก คิ ด คล้ อ ยตามเจตนาที่ ต้ อ งการ อย่ า ให้ มี
ข้อขัดแย้งกันในฉบับนั้น หรือขัดแย้งกับฉบับก่อน เว้นแต่เป็นการแถลงแก้ ทั้งนี้ควรใช้ถ้อยคําสุภาพ
/เพื่อความสะดวก...
เพื่อความสะดวกในการเขียนร่าง ผู้บังคับบัญชาอาจกําหนดตัวอย่างให้ถือเป็นแนวปฏิบัติก็ได้
แต่ เ พื่ อ การประหยั ด กระดาษร่ า งจะใช้ ก ระดาษที่ มี อ ยู่ แม้ แ ต่ ก ระดาษที่ พิ ม พ์ แ ล้ ว หน้ า หนึ่ ง และไม่ ใ ช้
อาจใช้อีกหน้าหนึ่งเป็นกระดาษร่างหนังสือก็ได้ ไม่จําเป็นต้องใช้แบบกระดาษร่างโดยเฉพาะ
ผู้ ร่ า งควรเขี ย นให้ ชั ด เจน อ่ า นง่ า ย เพื่ อ ความสะดวกในการตรวจแก้ ร่ า งก่ อ นพิ ม พ์
ถ้าจําเป็นจะเขียนบรรทัดหนึ่งเว้นบรรทัดหนึ่งก็ได้
การเขียนให้เว้นเนื้อที่ของด้านหน้าบรรทัดประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร ด้านหลังบรรทัด
ประมาณ ๒ เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นที่สําหรับเขียนคําแนะนําในการพิมพ์
เมื่อร่างเสร็จให้เสนอตัวร่างและเรื่องประกอบที่สมบูรณ์ขึ้นไปให้ผู้บังคับบัญชาตรวจร่าง และ
พิจารณาสั่งพิมพ์
เมื่อได้พิมพ์หนังสือฉบับนั้นและตรวจถูกต้องแล้ว ไม่จําเป็นต้องเก็บรักษากระดาษร่างไว้
เว้นแต่เรื่องสําคัญควรเก็บไว้ประกอบเรื่อง
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อนุผนวก ๔ คําอธิบายการเขียนและการพิมพ์
การเขียนและการพิมพ์ หมายถึง การทําให้เกิดลายลักษณ์อักษรเป็นข้อความบนกระดาษ
การเขียน ส่วนใหญ่จะใช้ในการร่างหนังสือ บันทึก จดรายงานการประชุม และใช้ในกรณี
ที่ส่วนราชการไม่มีเครื่องพิมพ์ดีด ลักษณะการเขียนทั่วไปจะต้องเขียนให้อ่านและเข้าใจง่าย
เอกสารบางลักษณะที่ต้องเขียนเป็นแบบพิเศษ เช่น งานอาลักษณ์ ต้องใช้ลายมือและตัวเขียน
โดยเฉพาะ
การพิ มพ์ หมายถึ ง การพิ มพ์ โดยใช้ เครื่ องพิ มพ์ ปกติ แล้ วงานใดที่ เป็ นเอกสารทั่ ว ๆ ไป
สามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ได้ก็ควรใช้ในการพิมพ์ เพื่อให้อ่านง่าย และสามารถทําสําเนา
ได้ง่าย
ผู้พิมพ์ควรมีความระมัดระวังในการพิมพ์ กล่าวคือ พิมพ์ไม่ตก มีความรู้ในตัวสะกดการันต์
ตั ว ย่ อ และควรมี ค วามรู้ ร อบตั ว นอกเหนื อ จากการพิ ม พ์ ห นั ง สื อ อี ก เช่ น เข้ า ใจข้ อ ความในหนั ง สื อ นั้ น
จัดวรรคตอนได้ถูกต้องเมื่อจําเป็น รู้หลักภาษา รู้แบบหนังสือราชการ ชื่อส่วนราชการ ชื่อและตําแหน่งใน
วงราชการ รู้จักและอ่านลายมือผู้ร่างที่เกี่ยวข้องได้ดี พิจารณาการใช้กระดาษวางรูปหนังสือ สามารถจัดลําดับ
และแบ่งงานให้เหมาะสม และรู้จักการปรนนิบัติบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ
๑. การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย (เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา) มีหลักเกณฑ์การพิมพ์ดังนี้
๑.๑ การพิมพ์หนังสือราชการที่ต้องใช้กระดาษตราครุฑ ถ้ามีข้อความมากกว่า ๑ หน้า
หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษไม่ต้องมีตราครุฑ แต่ให้มีคุณภาพเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับแผ่นแรก
๑.๒ การพิมพ์หัวข้อต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบหนังสือที่กําหนดไว้ในระเบียบ
๑.๓ การพิมพ์ ๑ หน้ากระดาษขนาด เอ ๔ โดยปกติให้พิมพ์ ๒๕ บรรทัด บรรทัดแรก
ของกระดาษควรอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ ๕ เซนติเมตร
๑.๔ การกั้นระยะในการพิมพ์
๑.๔.๑ ในบรรทัดหนึ่งให้ตั้งจังหวะเคาะของพิมพ์ดีดไว้ ๗๐ จังหวะเคาะ
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๑.๔.๒ ให้ กั้ น ระยะห่ า งจากขอบกระดาษด้ า นซ้ า ยมื อ ประมาณ ๓ เซนติ เ มตร
เพื่อความสะดวกในการเก็บเข้าแฟ้ม
๑.๔.๓ ตัวอักษรสุดท้ายควรห่างจากขอบกระดาษด้านขวาไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร
๑.๔.๔ บรรทั ดสุดท้ายของหน้ากระดาษ ให้ อยู่ ห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง
ตามความเหมาะสมของข้อความ เช่น ในกรณีขึ้นหัวข้อหรือย่อหน้าใหม่ควรยกไปพิมพ์หน้าถัดไป
๑.๕ ถ้าคําสุดท้ายของบรรทัดมีหลายพยางค์ไม่สามารถพิมพ์จบคําในบรรทัดเดียวกันได้
ให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ระหว่างพยางค์

/๑.๖ การย่อหน้า...
๑.๖ การย่อหน้าซึ่งใช้ในกรณีที่จบประเด็นแล้ว จะมีการขึ้นข้อความใหม่ ให้เว้นห่าง
จากระยะกั้นหน้า ๑๐ จังหวะเคาะ
๑.๗ การเว้นบรรทัดโดยทั่วไป จะต้องเว้นบรรทัดให้ส่วนสูงสุดของตัวพิมพ์และส่วนต่ําสุด
ของตัวพิมพ์ไม่ทับกัน
๑.๘ การเว้นวรรค
๑.๘.๑ การเว้นวรรคโดยทั่วไปเว้น ๒ จังหวะเคาะ
๑.๘.๒ การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อเรื่องกับเรื่อง ให้เว้น ๒ จังหวะเคาะ
๑.๘.๓ การเว้นวรรคในเนื้อหา เรื่องที่พิมพ์มีเนื้อหาเดียวกัน ให้เว้น ๑ จังหวะเคาะ
ถ้าเนื้อหาต่างกันให้เว้น ๒ จังหวะเคาะ
๑.๘.๔ การเว้นวรรคระหว่างยศทหารกับชื่อให้เว้น ๑ จังหวะเคาะ
๑.๘.๕ การเว้นวรรคระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลขให้เว้น ๑ จังหวะเคาะ
๑.๙ การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้า ต้องพิมพ์เลขหน้า โดยให้พิมพ์ตัวเลขหน้ากระดาษไว้
ระหว่างเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ที่กึ่งกลางด้านบนของกระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบนลงมาประมาณ
๓ เซนติเมตร
๑.๑๐ การพิมพ์หนังสือที่มีความสําคัญ และมีจํานวนหลายหน้าให้พิมพ์เครื่องหมายทับ ( / )
ตามด้วยคําต่อเนื่องของข้อความที่จะยกไปพิมพ์หน้าใหม่ไว้ด้านล่างทางมุมขวาของหน้านั้น ๆ แล้วตามด้วย...
(จุด ๓ จุด) โดยปกติให้เว้นระยะห่างจากบรรทัดสุดท้าย ๓ ระยะบรรทัดพิมพ์ และควรจะต้องมีข้อความของ
หนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายอย่างน้อย ๒ บรรทัด ก่อนพิมพ์คําลงท้าย
๒. การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การจัดทํากระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึก
ข้อความ โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จัดทําให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษตราครุฑ
และแบบของกระดาษบันทึกข้อความตามผนวก ก ท้ายระเบียบ โดยเฉพาะส่วนหัวของแบบกระดาษบันทึก

- ๑๕๖ -

ข้อความ จะต้องใช้เส้นจุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่างหลังคํา ดังต่อไปนี้ ส่วนราชการที่ วันที่ เรื่อง
และไม่ต้องมีเส้นจุดไข่ปลาแบ่งส่วนระหว่างหัวกระดาษบันทึกข้อความกับส่วนที่ใช้สําหรับการจัดทําข้อความ
๒.๑ การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๒.๑.๑ การตั้งระยะกระดาษ ขอบบน ๕ เซนติเมตร ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร
ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
๒.๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
๒.๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ - ๑๖ เซนติเมตร
๒.๒ ขนาดตัวอักษรในการพิมพ์ ให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ ไทยสารบรรณ (Th Sarabun PSK)
ขนาด ๑๖ พอยท์ ในกรณีจําเป็นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถใช้รูปแบบตัวพิมพ์ขนาดตัวอักษรได้ไม่เกิน ๑๘ พอยท์
/๒.๓ การพิมพ์...
๒.๓ การพิมพ์
๒.๓.๑ หนังสือภายนอก
๒.๓.๑.๑ การพิมพ์เรื่อง คําขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้มีระยะบรรทัด
ระหว่างกันเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)
๒.๓.๑.๒ การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป
ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๒.๓.๑.๓ การพิมพ์คําลงท้าย ให้มีระยะบรรทัดห่างจากบรรทัดสุดท้ายภาค
สรุปเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้า ๑๒ พอยท์ (1 Enter + Before 12 pt)
๒.๓.๑.๔ การพิ ม พ์ ชื่ อเต็ มของเจ้ าของหนั งสื อ ให้ เว้ นบรรทั ดการพิ ม พ์
๓ บรรทัด (4 Enter) จากคําลงท้าย
๒.๓.๑.๕ การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้เว้นบรรทัดการพิมพ์
๓ บรรทัด จากตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ (4 Enter)
๒.๓.๒ หนังสือภายใน
๒.๓.๒.๑ ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อความกําหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้
๒.๓.๒.๑.๑ คําว่า “ บันทึกข้อความ ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา
ขนาด ๒๙ พอยท์
๒.๓.๒.๑.๒ คําว่า “ ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง ” พิมพ์ด้วย
อักษรตัวหนา ขนาด ๒๐ พอยท์
๒.๓.๒.๑.๓ การพิมพ์คําขึ้นต้น ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่อง
เท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)
๒.๓.๒.๑.๔ การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์
ภาคสรุป และการย่อหน้าให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการพิมพ์หนังสือภายนอก

- ๑๕๗ -

๒.๓.๒.๑.๕ การลงลายมือชื่อของเจ้าของหนังสือ ให้เว้นระยะ
บรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัดจากภาคสรุป (4 Enter)
๒.๓.๓ การพิม พ์หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพั นธ์ หนังสือรั บรอง หรือ
หนังสืออื่นใดที่มีข้อความตอนท้ายว่า สั่ง ณ วันที่, ประกาศ ณ วันที่, ให้ไว้ ณ วันที่ ให้เริ่มพิมพ์ที่แนวกึ่งกลาง
ระหว่างย่อหน้ากับกึ่งกลางหน้ากระดาษ และให้เว้นระยะระหว่าง สั่ง (ประกาศ, ให้ไว้) กับ ณ, ณ กับ วันที่,
วันที่ กับ เดือน, เดือน กับ พ.ศ., พ.ศ. กับ เลขตัวเลขของปีพุทธศักราช เท่ากับ ๔, ๔, ๑๒, ๔, ๑ จังหวะเคาะ
ตามลําดับ
๒.๓.๔ จํ า นวนบรรทั ด ในการพิ ม พ์ ห นั ง สื อ ราชการในแต่ ล ะหน้ า ให้ เ ป็ น ไปตาม
ความเหมาะสมกับจํานวนข้อความ และความสวยงาม
/๒.๓.๕ การพิมพ์หนังสือ...
๒.๓.๕ การพิมพ์หนังสือราชการแบบอื่นตามที่ระเบียบกําหนดให้ถือปฏิบัติตามนัย
ดังกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบของหนังสือชนิดนั้น
หมายเหตุ
: กรณีที่มีความจําเป็น ส่วนราชการอาจปรับการพิมพ์หนังสือราชการให้แตกต่างจากนี้ได้
ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสําคัญ
๓. สําเนาคู่ฉบับ ซึ่งจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ให้พิมพ์ยศของ
ผู้ร่าง พิมพ์ทาน และตรวจ รวมทั้งวันเดือนปีที่ลงนามไว้ให้เรียบร้อยในการเสนอหนังสือทุกฉบับหรือในกรณี
ขอบล่างด้านขวาของสําเนาคู่ฉบับมีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะลงลายมือชื่อของผู้ร่าง ผู้พิมพ์ ผู้ทาน และผู้ตรวจ
ให้ลงลายมือชื่อดังกล่าวไว้ที่ ขอบล่างด้านซ้ายของด้านหลังสําเนาคู่ฉบับนั้น ๆ (ตามตัวอย่างท้ายผนวก)
๔. การพิมพ์คําลงท้ายในหนังสือราชการให้จัดทําตามความเหมาะสม โดยข้อความจะอยู่ทาง
ซีกขวาของหน้ากระดาษและไม่ควรเกินกึ่งกลางหน้ากระดาษ
๕. การพิมพ์ตัวเลข อ้างถึง และสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือที่ปรากฏอยู่ในข้อความ ไม่ต้องใส่
เครื่องหมายมหัพภาค (.) เช่น อ้างถึง ๒ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กรุณาอนุมัติตามข้อ ๓
๖. วิธีเขียนหรือพิมพ์หัวข้อในเอกสารราชการให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๖.๑ เอกสารทั่วไปให้ เขียนหรือพิมพ์ด้วยตัวเลขไทยหรืออารบิค โดยไม่ต้องมีคําว่า
“ ข้อ ” ส่วนในกรณีที่อ้างอิงให้เขียนหรือพิมพ์คําว่า “ ข้อ ” ลงไปด้วย เช่น อ้างว่า “ ตามระเบียบกองทัพบก
ที่อ้างถึงข้อ ๒.๑ ” เป็นต้น
๖.๒ ส่วนเอกสารราชการบางประเภทได้แก่ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารอื่น ๆ
อันจําเป็นหรือตามความนิยมสําหรับเอกสารนั้น ๆ ที่จะต้องมีคําว่า “ข้อ” ให้เขียนหรือพิมพ์คําว่า “ ข้อ ”
ลงไปด้วย
๖.๓ การขึ้นหัวข้อใหญ่ สําหรับเอกสารที่ไม่ต้องมีคําว่า “ ข้อ ” ต้องย่อหน้าให้ตัวเลข
ตรงในแนวดิ่งเดียวกันกับอักษรตัวแรกของบรรทัดแรกที่เริ่มต้นข้อความ และหลังตัวเลขต้องมีเครื่องหมายจุด

- ๑๕๘ -

(.) ด้วยเสมอ ส่วนเอกสารที่ต้องมีคําว่า “ ข้อ ” ต้องย่อหน้าให้คําว่า “ ข้อ ” ตรงในแนวดิ่งเดียวกันกับ
อักษรตัวแรกของบรรทัดแรกที่เริ่มต้นข้อความและหลังตัวเลขไม่ต้องมีเครื่องหมายจุด (.)
๖.๔ การขึ้นต้นด้วยหัวข้อย่อย ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ... หรือ ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓, ...
ต่อไปตามลําดับนั้น จะต้องย่อหน้าลดหลั่นกันไปตามลําดับศักดิ์ของหัวข้อย่อยนั้น ๆ
๖.๕ การขึ้นหัวข้อใหม่ต่อ ๆ ไปในลําดับศักดิ์เดียวกัน จะต้องย่อหน้าให้ตรงแนวดิ่งกับ
หัวข้อแรกในลําดับศักดิ์เดียวกัน
๖.๖ การขึ้ น บรรทั ด ใหม่ ข องข้ อ ความที่ อ ยู่ ใ นข้ อ เดี ย วกั น จะให้ อ ยู่ ริ ม ซ้ า ยสุ ด
“ ไม่ย่อหน้า ” หรือจะให้อักษรตัวแรกของบรรทัดใหม่ อยู่ในตําแหน่งตรงกันในแนวดิ่งกับตัวอักษรตัวแรกของ
บรรทัดบนในข้อนั้น ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ความเหมาะสม หรือความนิยมของแต่ละประเภทเอกสาร
/๗. การเปรียบเทียบ...
๗. การเปรียบเทียบระยะต่าง ๆ ที่จัดทําหนังสือราชการโดยเครื่องพิมพ์ดีด กับระยะที่จัดทํา
หนังสือราชการโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ตัวอักษรแบบไทยสารบรรณ (Th Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์
ซึ่งกําหนดเป็นระยะเปรียบเทียบโดยประมาณ กล่าวคือ ระยะห่างบรรทัดของเครื่องพิมพ์ดีด ระยะ ๑ ปัด
ให้เท่ากับระยะห่างบรรทัดของการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะ ๑ เท่า หรือประมาณ ๐.๘ เซนติเมตร
และระยะห่ า งบรรทั ด ของเครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด ๑ บิ ด ให้ เ ท่ า กั บ ระยะห่ า งบรรทั ด ของการพิ ม พ์ ด้ ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ระยะ ๐.๕ หรือประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร

- ๑๕๙ -

ตัวอย่างการจัดทําสําเนาคู่ฉบับ
- สําเนาคู่ฉบับ –

ที่ กห

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
(ที่ตั้ง)..................................
วัน เดือน ปี

เรื่อง....................................................
(คําขึ้นต้น)..........................................
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
ข้อความ...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................
(คําลงท้าย)
(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร................................
โทรสาร.........................
หมายเหตุ

๑. กรณี ผบ.ทบ. เป็นผู้ลงนาม
.....................................ร่าง..................ก.พ. ๕๕ (ผู้ร่าง)

- ๑๖๐ -

................................พิมพ์/ทาน............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕

(เสมียน)
(ผอ.กอง ฯ)
(จก. ฯ)
(ผช.เสธ.ทบ.)
(รอง เสธ.ทบ.)
(เสธ.ทบ.)
(ผช.ผบ.ทบ.)
(รอง ผบ.ทบ.)

๒. กรณี ผบ.ทบ. ได้มอบอํานาจการลงนามแทน ฯ การลงนามตรวจจะเป็นไปตามลําดับจนถึงผูท้ ี่ได้รับ
มอบอํานาจในการลงนามแทน

ตัวอย่างการจัดทําสําเนาคู่ฉบับในกรณีที่ขอบล่างด้านขวามีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะลงลายมือชื่อผู้รา่ ง ผู้พิมพ์ ผู้ทาน ผู้ตรวจ
- สําเนาคู่ฉบับ –

ที่ กห

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
(ที่ตั้ง)..................................
วัน เดือน ปี

เรื่อง....................................................
(คําขึ้นต้น)..........................................
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
ข้อความ ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

- ๑๖๑ -

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(คําลงท้าย)
(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร................................
โทรสาร.........................

ตัวอย่างด้านหลังในการจัดทําสําเนาคู่ฉบับ
กรณีที่ขอบล่างด้านขวาในหน้าที่จะลงลายมือชื่อ ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ ผู้ทาน ผู้ตรวจ มีเนื้อที่ไม่เพียงพอ
ที่จะลงลายมือชื่อ

- ๑๖๒ -

.....................................ร่าง..................ก.พ. ๕๕
................................พิมพ์/ทาน............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕
.....................................ตรวจ...............ก.พ. ๕๕

(ผู้ร่าง)
(เสมียน)
(ผอ.กอง ฯ)
(จก. ฯ)
(ผช.เสธ.ทบ.)
(รอง เสธ.ทบ.)
(เสธ.ทบ.)
(ผช.ผบ.ทบ.)
(รอง ผบ.ทบ.)

อนุผนวก ๕ คําอธิบายการกําหนดตัวเลขสําหรับใช้เป็นหัวข้อ
เพื่อความสะดวกในการอ้างถึง และการค้นหาข้อความที่อ้าง การจําแนกหัวข้อโดยปกติให้ใช้
ตัวเลขล้วน ๆ โดยถือหลักดังต่อไปนี้
๑. ในกรณีที่ใจความสามารถแบ่งเป็นข้อใหญ่ ๆ โดยแบ่งเป็นเล่ม ภาค ตอน หรือบทให้ใช้
เลขเรียงลําดับตั้งแต่ ๑ เป็นลําดับไปจนกว่าจะจบเรื่อง หากมีคํานําหรือารัมภบทก่อนขึ้นต้นเรื่อง จะใช้เลข ๐
เป็นเลขกําหนดหัวข้อก็ได้
๒. การจําแนกหัวข้อย่อย ๆ ลงไปนั้น จะแบ่งออกเป็นช่วง ๆ แต่ละช่วง จะแบ่งออกเป็น
๔ ชั้น ได้แก่ การจําแนกหัวข้อชั้นต้น ชั้นลูก ชั้นหลาน และชั้นเหลน โดยใช้เลขเรียงลําดับกันไป และใส่จุด
ระหว่างชั้นนั้น ๆ
๒.๑ การจําแนกหัวข้อช่วงที่ ๑ ให้จําแนกดังนี้
การจําแนกชั้นต้น ให้ใช้ตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับไปจนกว่าจะจบเรื่อง
การจํ า แนกชั้ น ลู ก ใช้ ใ นกรณี ที่ มี ข้ อ ความที่ ต้ อ งจํ า แนกต่ อ ไปจากชั้ น ต้ น เป็ น
ชั้นที่ ๒ ให้ใส่จุดและตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับไป เช่น ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔
การจําแนกชั้นหลาน ใช้ในกรณีที่มีหัวข้อย่อยที่จะต้องจําแนกต่อไป จากชั้นลูก
เป็นชั้นที่ ๓ ให้ใส่จุดและตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับต่อไปจากชั้นลูก เช่น ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓, ๑.๑.๔

- ๑๖๓ -

การจําแนกชั้นเหลน ใช้ในกรณีที่มีหัวข้อย่อยที่จะต้องจําแนกต่อไปจากชั้นหลาน
เป็นชั้นที่ ๔ ให้ใส่จุดและตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับต่อไปจากชั้นหลาน เช่น ๑.๑.๑.๑, ๑.๑.๑.๒,
๑.๑.๑.๓, ๑.๑.๑.๔
๒.๒ การจําแนกหัวข้อช่วงที่ ๒ ใช้ในกรณีที่มีหัวข้อย่อยที่จะต้องแบ่งต่อไปจากช่วงที่
๑ อีก ให้ใส่ตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับไปไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ต่อจากการจําแนกหัวข้อช่วงที่ ๑
เช่น ๑.๑.๑.๑ (๑), ๑.๑.๑.๑ (๒), ๑.๑.๑.๑ (๓)
ถ้ามีข้อความที่จะแยกเป็นชั้นย่อย ๆ ต่อไปอีก ให้จําแนกเป็นชั้นลูก ชั้นหลาน
และชั้ น เหลน โดยถื อ ปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ การจํ า แนกหั ว ข้ อ ย่ อ ยช่ ว งที่ ๑ ตามข้ อ ๒.๑ แต่ ใ ห้ อ ยู่ ใ น
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตัวอย่างเช่น
การจําแนกช่วงที่ ๒ ชั้นลูก ๑.๑.๑.๑ (๑.๑), ๑.๑.๑.๑ (๑.๒), ๑.๑.๑.๑ (๑.๓)
การจําแนกช่วงที่ ๒ ชั้ น หลาน ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑), ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๒),
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๓)
การจําแนกช่วงที่ ๒ ชั้ น เหลน ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑), ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๒),
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๓)

/๒.๓ การจําแนกหัวข้อ…
๒.๓ การจําแนกหัวข้อช่วงที่ ๓ ช่วงที่ ๔ ..... ใช้ในกรณีที่ยังมีหัวข้อย่อยและจะต้อง
แบ่งต่อไปจากช่วงที่ ๒ ช่วงที่ ๓...... แล้วแต่กรณี ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๒.๒ โดยใช้เครื่องหมาย
วงเล็บ ( ) ในการแบ่งช่วง ตัวอย่างเช่น
การจําแนกช่วงที่ ๓ ชั้นลูก
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑)
การจําแนกช่วงที่ ๔ ชั้นหลาน
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑)
การจําแนกช่วงที่ ๕ ชั้นเหลน
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑)
๓. เพื่ อ ความสะดวกในการเรี ย ก การจํ า แนกข้ อ ย่ อ ยในตอนใดตอนหนึ่ ง ตามข้ อ ๒
อาจเรียกชื่อช่วงและชั้นประกอบด้วยเลขที่ของข้อก็ได้ เช่น
การจําแนกช่วงที่ ๒ ชั้นหลาน ข้อ ๘ ได้แก่ ๑.๕.๓.๔ (๒.๔.๘)
การจําแนกช่วงที่ ๓ ชั้นต้น ข้อ ๓ ได้แก่ ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๓)
๔. การจําแนกหัวข้อซึ่งไม่มีการจําแนกหัวข้อย่อยลงไปอีก จะกําหนดหัวข้อโดยใช้ตัวอักษร
แทนตัวเลขก็ได้ เช่น ก. หรือ (ก)

- ๑๖๔ -

๕. ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตัวเลขเป็นหัวข้อไว้เป็นอย่างอื่น
ก็ให้นํามาใช้โดยอนุโลม เช่น การกําหนดหัวข้อในเอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

อนุผนวก ๖ คําอธิบายการทําสําเนา
สําเนา คือ เอกสารที่จัดทําขึ้น เหมือนกับต้นฉบับ ไม่ว่าจะทําจากต้นฉบับ สําเนาคู่ฉบับ
หรือจากสําเนาอีกชั้นหนึ่ง
ในกรณีมีความจําเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้น ๆ เพิ่มขึ้น และเอกสารเหล่านั้นไม่ได้จัดทําไว้
หลายฉบับ จําเป็นต้ องจัดทําสําเนาขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทางราชการ
การทําสําเนาอาจทําได้หลายวิธีดังนี้
๑. วิธีคัดหรือลอกออกจากต้นฉบับ คําต่อคํา ให้ถูกต้องกับต้นฉบับเดิม
๒. วิธีถอดหรือจัดทําพร้อมต้นฉบับ เช่น พิมพ์ต้นฉบับพร้อมสําเนาด้วยการใช้กระดาษ
คาร์บอน
๓. วิธีถ่ายจากต้นฉบับ เช่น การถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร
๔. วิธีอัดสําเนา ด้วยการทําให้หมึกที่กระดาษไขต้นฉบับติดที่กระดาษสําเนา
สําเนา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

- ๑๖๕ -

๑. “ สําเนาคู่ฉบับ ” เป็นสําเนาที่จัดทําพร้อมกับต้นฉบับและเหมือนต้นฉบับ ผู้ลงลายมือชื่อ
ในต้นฉบับจะลงลายมือชื่อไว้ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวา
ของหนังสือ
๒. “ สําเนา ” เป็นสําเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดทําขึ้น สําเนานี้อาจทําขึ้นด้วย
การถ่าย คัด อัดสําเนา หรือด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีสําเนาหนังสือที่มีตราครุฑจะต้องมีตราครุฑเหมือนเอกสาร
ฉบับจริงทุกประการ และห้ามใช้คําว่า “ ครุฑ ” แทนตราครุฑ สําเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรอง
การรับรองสําเนา ให้มีคํารับรองว่า “ สําเนาถูกต้อง ” และให้เจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร
ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ทําสําเนานั้นขึ้น ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตําแหน่ง และวันเดือนปี
ที่รับรอง และโดยปกติให้มีคําว่า “ สําเนา ” ไว้ที่กึ่งกลางหน้าเหนือบรรทัดแรกของสําเนาหนังสือด้วย
ในกรณีที่มีการลงชื่อในกระดาษไขให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อกํากับในสําเนาคู่ฉบับ
ไว้เป็นหลักฐาน

อนุผนวก ๗ คําอธิบายการเสนอหนังสือ
การเสนอหนั ง สื อ คื อ การนํ า หนั ง สื อ ที่ ดํ า เนิ น การชั้ น เจ้ า หน้ า ที่ เ สร็ จ แล้ ว เสนอต่ อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาบันทึก สั่งการ ทราบ และลงชื่อ
การเสนอหนังสือ ให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามลําดับชั้นผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณี
ดังต่อไปนี้
๑. เรื่องที่มีการกําหนดชั้นความเร็ว หรือเฉพาะเจาะจงถึงบุคคลให้เสนอโดยตรงได้โดยไม่
จําเป็นต้องเป็นตามลําดับชั้นผู้บังคับบัญชา แต่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย
๒. เรื่องที่มีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ กําหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น เรื่องร้องเรียน
การกล่าวหา หรืออุทธรณ์คําสั่งต่อผู้บงั คับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
วิธีเสนอหนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมเรื่องเสนอ ควรแยกหนังสือที่เสนอออกเป็นประเภท ๆ
เสียก่อน

- ๑๖๖ -

เรื่ อ งลั บ ให้ แ ยกปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความลั บ ของทางราชการ และ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
เรื่องด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด ให้แยกออกปฏิบัติโดยเร็วและรีบเสนอขึ้นไปทันที
เรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณาและจัดเรียงลําดับว่าเป็นเรื่องที่ต้องสั่งการ พิจารณา หรือเพื่อทราบ
โดยปกติการเสนอหนังสือต้องใส่แฟ้มหรือซองเรียงลําดับ โดยแยกตามลักษณะความสําคัญ
ของเรื่อง แต่ใ ห้จั ดลําดับเรื่ องที่ต้องพิ จารณาก่อนไว้ข้างหน้า เรื่ องที่ได้ รับมาก่อนต้องเสนอเพื่อให้ได้รับ
การปฏิบัติให้เสร็จก่อน ในกรณีที่ส่วนราชการมีหนังสือราชการมาก ควรแยกเป็นประเภทละแฟ้มหรือซอง
หากส่วนราชการใดมีหนังสือราชการน้อยอาจใช้แฟ้มเดียวก็ได้
เรื่ อ งที่เ กี่ ยวกั บ ประชาชน ตามหลั ก การที่ ดีนั้น ควรตอบให้ท ราบโดยเร็ว ตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่กําหนดไว้สําหรับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ๆ สําหรับหนังสือราชการที่ติดต่อระหว่าง
หน่วยราชการด้วยกันเองให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน
การจัดหนังสือเสนอ ให้จัดให้สะดวกในการพิจารณาโดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา
ให้พร้อมและต้องจัดให้เป็นระเบียบเพื่อให้พลิกดูได้ทันที ผู้รวบรวมเรื่องเสนอควรมีบันทึกย่อไว้ว่าหนังสือใน
แฟ้มมีเรื่องอะไรบ้าง เมื่อรับแฟ้มคืนจะได้ตรวจสอบว่าเรื่องใดได้รับการพิจารณา สั่งการ หรือลงชื่อเรื่องใดถูก
นําออกจากแฟ้มไปเพื่อเอาไว้พิจารณา ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชานําเรื่องออกจากแฟ้มไปพิจารณา จะต้องเขียน
บันทึกสอดไว้ในแฟ้มแทนที่เรื่องที่นําออกไปด้วย
การเสนอหนังสือเรื่องสําคัญซึ่งมีรายละเอียดจะต้องพิจารณามาก ผู้ทําเรื่องอาจขอนําเรื่อง
เสนอด้วยตนเองก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาสอบถามเหตุผลบางประการประกอบการพิจารณา
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็นําเรื่องไปเสนอด้วยตนเอง
/เรื่องหนังสือฝากเสนอ...
เรื่องหนังสือฝากเสนอ คือ เป็นหนังสือจากหน่วยงานอื่น ซึ่งไม่อยู่ในสายงานปกติของ
หน่วยราชการนั้ น ๆ ที่ นําเสนอผู้ บังคั บบั ญชาชั้นเหนื อขึ้ นไปพิ จารณาสั่งการ ให้ผู้ ฝากเสนอทํ าบั ญ ชีเป็ น
หลักฐานไว้ เมื่อหนังสือฝากนั้นได้รับการพิจารณาแล้ว ผู้ฝากจะรับคืนไปให้ลงชื่อรับไปด้วยผู้รับฝากจะต้อง
สนใจในการเสนอเท่า ๆ กับงานในหน่วยงานของตน
ลั ก ษณะการจั ด เรี ย งหนั ง สื อ เสนอ ให้ เ รี ย งลํ า ดั บ ขึ้ น มา โดยเมื่ อ มี ก ารบั น ทึ ก มาใหม่
ให้เรียงซ้อนไว้ข้างหน้าเป็นลําดับ เมื่อเรื่องไปถึงผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจะเห็นบันทึกของผู้บันทึกหลังสุด
มาก่อน ส่วนผู้บันทึกแรกจะอยู่หลังสุด และเพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาความเห็นที่ผ่าน
ขึ้นมาตามลําดับ ถ้าเรื่องที่เสนอมีหลายแผ่น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย ให้เย็บหรือ
ยึดติดกันให้เรียบร้อยที่มุมบนด้านซ้ายมือ ถ้าเย็บให้เย็บทางด้านซ้ายขนานกับสันหนังสือ
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการในเรื่องที่เสนอแล้ว เรื่องต้องย้อนกลับผ่านลงมาตามลําดับ
สายงานเช่นเดียวกัน ผู้ผ่านเรื่องต้องลงชื่อย่อและวันที่ เดือน พ.ศ. กํากับ ยกเว้นเรื่องที่เร่งด่วนจะต้อง

- ๑๖๗ -

ดําเนินการปฏิบัติในทันที ให้ส่งเรื่องนั้นตรงไปยังผู้ปฏิบัติ และให้เป็นหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติที่จะต้องเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นได้ทราบการสั่งการนั้น ๆ ด้วย

อนุผนวก ๘ คําอธิบายการควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ
การควบคุ มและการเร่ งรั ดงานสารบรรณ คื อ การควบคุ มให้ งานสารบรรณดํ าเนิ นไป
โดยเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว และมีหลักฐานครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ
ได้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณจะบังเกิดผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่
ควบคุมของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น และเพื่อให้งานสารบรรณดําเนินไปด้วยความรวดเร็ว และเรียบร้อย
ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติงานสารบรรณให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๑. การเร่งรัดงานทางด้านสารบรรณทั่วไป ให้ดําเนินการดังนี้

- ๑๖๘ -

๑.๑ เพื่อให้งานราชการดําเนินไปด้วยความรวดเร็ว หนังสือราชการทั้งปวงที่ไม่มีปัญหา
ควรจะต้องรีบดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยไปโดยเร็ว และหากจะต้องตอบให้ทราบก็ให้ตอบให้ผู้ถามทราบ
โดยเร็วตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้สําหรับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ๆ
๑.๒ หนังสือราชการทั้งปวงที่ไม่มีปัญหา เมื่อถึงบุคคลใดบุคคลนั้นต้องพิจารณาเสนอ
ความเห็นทันทีให้เสร็จในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น
๑.๓ งานที่ประทับตราคําว่า ด่วนที่สุ ด ด่วนมาก ด่ วน ให้รีบดําเนินการให้เสร็จ
ตามความเร่งด่วนนั้น ๆ สําหรับงานที่มีกําหนดเวลา ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา
๑.๔ สําหรับงานทั้งปวง ถ้าเป็นงานที่มีปัญหาให้แจ้งให้เจ้าของเรื่องที่ถามทราบถึงปัญหา
ชั้นหนึ่งก่อน
๒. การตรวจสอบเพื่อเร่งรัดงาน ให้มีการตรวจสอบงานสารบรรณ เพื่อดําเนินการเร่งรัด
เป็นงวด ๆ โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด คือ ประจําสัปดาห์ ประจําเดือน และประจําปี
๒.๑ การเร่งรัดประจําสัปดาห์ จะต้องพิจารณาว่างานที่ผ่านเข้ามาในสัปดาห์หนึ่งงาน
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยเพี ย งใด จั ด เก็ บ เข้ า แฟ้ ม เรี ย บร้ อ ยตามระเบี ย บหรื อ ไม่ งานที่ คั่ ง ค้ า งมี ม ากน้ อ ยเพี ย งใด
ติดค้างอยู่ที่ใด แล้วเร่งรัดให้มีการปฏิบัติโดยรวดเร็วด้วยวาจาหรือหนังสือ
๒.๒ การเร่งรัดประจําเดือน ให้พิจารณาว่างานที่รับเข้ามาแต่ละเดือนดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยเพียงใด จัดเก็บเข้าระบบเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่คั่งค้างติดอยู่ที่ใดและได้ดําเนินการไป
แล้วเพียงใด แล้วเร่งรัดให้มีการปฏิบัติโดยเร็ว การเตือนเมื่อเห็นล่าช้าให้เตือนเป็นหนังสือ
๒.๓ การเร่งรัดประจําปี ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเร่งรัดประจําเดือน แต่ให้พิจารณาว่า
หนังสือที่เก็บไว้นั้น จะต้องได้รับการทําลายตามระเบียบที่กําหนดไว้หรือไม่อีกด้วย
๒.๔ งานที่ เ ป็ น เรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นเป็ น กรณี พิ เ ศษ ให้ มี ก ารเตื อ นเร่ ง รั ด เป็ น พิ เ ศษไม่ ต้ อ ง
คํานึงถึงเวลาที่กําหนดไว้

อนุผนวก ๙ คําอธิบายรายงานการประชุม
๑. ตามระเบียบ ข้อ ๑๕.๒ ได้ให้ความหมายของคําว่า “ รายงานการประชุม ” ไว้ว่า
การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้นเมื่อมี
การประชุม จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ ที่จะต้องรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุมตามอนุผนวก ๑๑
ประกอบผนวก ก ท้ายระเบียบ โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อ ๑๕.๒ ดังนี้
๑.๑ รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือการประชุมของคณะนั้น เช่น
รายงานการประชุมคณะกรรมการ...

- ๑๖๙ -

๑.๒ ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ที่ประชุมเป็นรายปี โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นลําดับ
ไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่ให้เริ่มครั้งที่ ๑ ใหม่ เรียงไปตามลําดับ
เช่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ หรือจะลงจํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุมหรือการประชุมนั้น ประกอบ
กับครั้งที่ประชุมเป็นรายปีก็ได้ เช่น ครั้งที่ ๒๐๕-๑/๒๕๕๕ เป็นต้น
๑.๓ เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ประชุม โดยลงวันที่พร้อมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของ
เดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช ๔ หลัก เช่น เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
๑.๔ ณ ให้ลงชื่อสถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุม
๑.๕ ผู้ ม าประชุ ม ให้ ล งชื่ อ และหรื อ ตํ า แหน่ ง ของผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะที่ ป ระชุ ม
ซึ่งมาประชุม ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงาน ให้ระบุว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใด
พร้อมตําแหน่งในคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น ในกรณีที่เป็นผู้มาประชุมแทน ให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน
และลงด้วยว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตําแหน่งใด หรือแทนผู้แทนหน่วยงานใด
๑.๖ ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งมิได้มาประชุม โดยระบุให้ทราบว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใด พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุม
ถ้าหากทราบด้วยก็ได้
๑.๗ ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่
ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี)
๑.๘ เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม
๑.๙ ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม
และเรื่องที่ประชุมกับมติ หรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
๑.๙.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๙.๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๑.๙.๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๑.๙.๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๑.๙.๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
/๑.๑๐ เลิกประชุมเวลา...
๑.๑๐ เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
๑.๑๑ ผู้จดรายงานการประชุม ให้เลขานุการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้จดรายงาน
การประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มและนามสกุลไว้ใต้ลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นด้วย
๒. การจดรายงานการประชุม อาจทําได้ ๓ วิธี
๒.๑ จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ
๒.๒ จดย่อคําพูดที่เป็นประเด็นสําคัญของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมอันเป็นเหตุผล
นําไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ
๒.๓ จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม

- ๑๗๐ -

การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ให้ที่ประชุมนั้นเองเป็นผู้กําหนด หรือให้ประธาน
และเลขานุการของที่ประชุมปรึกษาหารือกันและกําหนด
๓. การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได้ ๓ วิธี
๓.๑ รั บ รองในการประชุ ม ครั้ ง นั้ น ใช้ สํ า หรั บ กรณี เ รื่ อ งเร่ ง ด่ ว น ให้ ป ระธานหรื อ
เลขานุการของที่ประชุมอ่านสรุปมติให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
๓.๒ รับรองในการประชุมครั้งต่อไป ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงาน การประชุม
ครั้งที่แล้วมาให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
๓.๓ รั บ รองโดยการแจ้ ง เวี ย น ใช้ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป หรื อ มี แ ต่ ยั ง
กํ า หนดเวลาประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไปไม่ ไ ด้ หรื อ มี ร ะยะเวลาห่ า งจากการประชุ ม ครั้ ง นั้ น มาก ให้ เ ลขานุ ก าร
ส่งรายงานการประชุมไปให้บุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรองภายในระยะเวลาที่กําหนด

