เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชา ระเบียบงานสารบรรณ เลม ๒
พ.ศ.๒๕๖๕

สารบัญ
วิชา ระเบียบงานสารบรรณ เลม ๒
แบบธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วของกับงานสารบรรณ
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ดานสารบรรณ
ขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานําหนานาม พ.ศ.๒๕๓๖
ขอบังคับ กห.วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๑
ขอบังคับ กห.วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔
ระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗
การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ (ตามที่ กห.ขอหารือ
และขอทําความตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖)
การปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ (หนังสือภายใน กห.)
การปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ (บันทึกที่มีวงเล็บใตลายมือชื่อ)
การลงชื่อของ หน.นขต.สป.ใน “สําเนาคูฉบับ” ของรางหนังสือที่ รมว.กห.จะลงชื่อ
ระเบียบ ทอ.วาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๙
สายการเดินหนังสือราชการของกองทัพอากาศ
การใชสีของหมึกในการเขียนหรือประทับตราในหนังสือราชการ
การลงหมายเลขโทรศัพทระบบโทรคมนาคมทหารของสวนราชการเจาของเรื่องในหนังสือราชการ
การใชซองและวิธีปฏิบัติในการจาหนาซอง
วิธีปฏิบัติในการจาหนาซองหนังสือราชการที่จัดสงทางไปรษณีย
การระบุหมายเลขโทรสารในหนังสือราชการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองสําเนาหนังสือและการเขียนจํานวนเงินในหนังสือราชการ
คําชี้แจงทหาร เรื่อง การเขียนนามภาษาตางประเทศในหนังสือราชการ
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเขียนวัน เดือน และศักราช
การลงชื่อในรายงานการประชุมของผูจดรายงานการประชุม
การปฏิบัติเกี่ยวกับการสงสรุปผลการประชุมของ นขต.ทอ.
การจัดทําสรุปผลการประชุมของ นขต.ทอ.
การจัดทําหนังสือราชการในนาม ทอ.
การใชคําวา “ลงชื่อ” กับ “ลงนาม”
การระบุเลขหมายโทรศัพท โทรสาร และไปรษณียอิเล็กทรอนิกสในหนังสือราชการ
การลงรายละเอียดที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือในหนังสือภายนอก
การจัดทําหนังสือราชการประเภทบันทึก
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สารบัญ (ตอ)
๓๑. ขออนุมัติหลักการการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบในการทําลายหนังสือราชการ
จากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
๓๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทําลายหนังสือราชการ
๓๓. การใชเลขไทยในการพิมพหรือเขียนหนังสือราชการ
๓๔. ย้ําเตือนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเลขไทยและเลขอารบิกในการจัดทําหนังสือราชการ
๓๕. โครงการฟอนตมาตรฐานราชการไทย
๓๖. การนําชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณลิขิต” บรรจุเปนชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย
แบบที่ ๑๔
๓๗. คําอธิบายการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร
และตัวอยางการพิมพ
๓๘. ชี้แจงรูปแบบการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร
๓๙. ขออนุมัติกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๔๐. การจัดทําหนังสือติดตอราชการระดับ นขต.กห., นขต.ทท.และกรณีไดรับมอบอํานาจ
๔๑. การลงชื่อในหนังสือราชการของ นขต.สป.(กรณีเจาของลายมือชื่อมียศและฐานันดรศักดิ์)
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.

ดานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin)
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจดหมายราชการอิเล็กทรอนิกส
สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ น.สารบรรณ ของ ทอ.ประจําป ๕๒
การแตงตั้งผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวย
ขออนุมัติกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin)
สรุปผลการตรวจติดตามการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin)
ระเบียบ ทอ.วาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖
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ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ
พ.ศ.๒๕๒๗
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการสั่งการและโฆษณาการ
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
พ.ศ.๒๕๒๗"

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหบังคับใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการสั่งการและโฆษณาการ พ.ศ.๒๕๐๗
๓.๒ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการสั่งการและโฆษณาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๙
๓.๓ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการสั่งการและโฆษณาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๑๑
๓.๔ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการสั่งการและโฆษณาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๐
ขอ ๔ การสั่งการและประชาสัมพันธ กระทําได ๓ วิธี คือ
๔.๑ กระทําดวยหนังสือ
๔.๒ กระทําดวยวาจา
๔.๓ กระทําดวยเครื่องสื่อสาร
ขอ ๕ หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ไดแก ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่ง
ขอ ๖ หนังสือประชาสัมพันธ มี ๓ ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว

ขอ ๗ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสั่งการตามขอ ๕ และหนังสือประชาสัมพันธ
ตามขอ ๖ ใหใชตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ โดยอนุโลม สําหรับหนังสือ
ประชาสัมพันธชนิด "ประกาศ" ใหมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบ ผนวก ก
ขอ ๘ โดยปกติใหสั่ งการและประชาสัมพั นธด วยหนังสือ แตในบางกรณีอาจกระทําดว ย
วาจาหรือดวยเครื่องสื่อสารก็ได
การสั่งการและประชาสัมพันธดวยวาจาหรือดวยเครื่องสื่อสารในกรณีที่เปนเรื่องสําคัญ
ใหมีหนังสือยืนยันสงตามไปโดยเร็วที่สุด
ขอ ๙ ให หั ว หน า ส วนราชการหรือหนว ยในกระทรวงกลาโหมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
สั่งการและประชาสัมพันธ ตามที่กลาวไวในขอ ๕ และขอ ๖ เวนแต
๙.๑ การออกขอบังคับ ใหออกไดเฉพาะขอบังคับกระทรวงกลาโหม
๙.๒ การออก...

-๒๙.๒ การออกแถลงการณ ใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม สวนราชการ
ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เทานั้น
ขอ ๑๐ คําสั่งมี ๒ ประเภท คือ
๑๐.๑ คําสั่งทั่วไป เปนคําสั่งที่สั่งใหสวนราชการหรือหนวยหรือผูอยูในบังคับบัญชาทั่วไป
ปฏิบัติและทราบทั่วกัน
๑๐.๒ คําสั่งเฉพาะ เปนคําสั่งที่สั่งใหสวนราชการหรือหนวย หรือผูอยูในบังคับบัญชา
ผูมีหนาที่เกี่ยวของโดยเฉพาะปฏิบัติ
ขอ ๑๑ การสั่งการโดยอาศัยอํานาจตามกฎอัยการศึก ใหเปนอํานาจของรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม หรือผูบังคับบัญชาทหารผูประกาศใชกฎอัยการศึก หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม หรือผูบังคับบัญชาทหารผูประกาศใชกฎอัยการศึก
ขอ ๑๒ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม มีอํานาจสั่งการในนามของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ตามที่ไดรับมอบหมาย และอาจมอบอํานาจดังกลาวใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน
ตอไปได
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม ลงชื่อสั่งการในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ตามความในวรรคกอนโดยใชความในการลงตําแหนงวา “รัฐมนตรีชวยวาการฯ ทําการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม”
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม
หลายคน ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนตามมติคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐ มนตรีชว ยวาการ
กระทรวงกลาโหม หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงกลาโหมทําการแทนในนามของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการประจําเปนการชั่วคราว
ขอ ๑๓ ถาตําแหนงในสวนราชการหรือหนวยใดวางลง และยังมิไดแตงตั้งขาราชการผูใด
ใหดํารงตําแหนงนั้น ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหขาราชการที่เห็นสมควรรักษาราชการในตําแหนงนั้นเปนการชั่วคราวก็ได
ขอ ๑๔ ถาผูดํารงตําแหนงในสวนราชการหรือหนวยใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราวไป
ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหขาราชการที่เห็นสมควรรักษาราชการแทนเปนการชั่วคราวก็ได
ขอ ๑๕ การสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการหรือผูรักษาราชการแทนตามความในขอ ๑๓ และขอ ๑๔
ใหเปนไปตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย การบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนงขาราชการกลาโหม
ขอ ๑๖ ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก
ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ มีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ตามที่ไดรับมอบหมาย และอาจมอบอํานาจดังกลาวใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนตอไปได
ผูดํารงตําแหนง รอง ผูชวย เสนาธิการ รองเสนาธิการ ผูชวยเสนาธิการ หรือตําแหนงอื่นที่เทียบได
ไมต่ํากวาตําแหนงดังกลาว ของสวนราชการหรือหนวยใด มีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ
ผูบังคับบัญชาสวนราชการหรือหนวยนั้น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายได
หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ
ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือหัวหนาหนวยขึ้นตรงตอสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองบัญชาการ
กองทัพไทย ...

-๓กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ที่เทียบเทาตําแหนงชั้นแมทัพ จะมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
ใหขาราชการตําแหนงใดในสังกัด มีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยนั้น ๆ ในบางกรณีก็ได
การสั่งการในนามของผูบังคับบัญชาใหใชความวา “รับคําสั่ง..............” ลงทายเรื่องที่สั่งนั้น
ขอ ๑๖/๑ ในกรณีผูรับมอบอํานาจใหทําการแทนและสั่งการในนามของรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ตามความในขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง และขอ ๑๖ วรรคหนึ่ง ประสงคจะมอบอํานาจดังกลาวให
ผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนตอไป ใหนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเพื่อทราบ ในการพิจารณา
มอบอํานาจตอไปนั้น ผูที่ประสงคจะมอบอํานาจตองคํานึงถึงขีดความสามารถความรับผิดชอบ ความเหมาะสม
ตามสภาพของตําแหนง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจเปนสําคัญ ทั้งนี้ หนังสืออันเปน
หลักฐานในการมอบอํานาจดังกลาว อยางนอยใหระบุถึงชื่อหรือตําแหนงของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
อํานาจหนาที่ที่มอบ รวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชอํานาจดวยก็ได
ขอ ๑๗ ถาตําแหนงในสวนราชการหรือหนวยใดวางลง หรือผูดํารงตําแหนงในสวนราชการหรือ
หนวยใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว และยังมิไดแตงตั้งขาราชการผูใดรักษาราชการหรือรักษาราชการแทน
ให รอง ผูชวย หรือเสนาธิการ ทําการแทนเปนการชั่วคราว
ในกรณีที่ตําแหนงนั้นไมมีรอง ผูชวย หรือเสนาธิการ หรือมีแตวา รอง ผูชวย หรือเสนาธิการ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหผูมีตําแหนง ยศ หรืออาวุโสในยศรองจากตําแหนงที่วางลงนั้น ทําการแทน
เปนการชั่วคราว เวนแตสวนราชการหรือหนวยใดจัดกําลังประกอบดวยหนวยกําลังรบและหนวยบริการ ใหนายทหาร
สัญญาบัตรที่เปนผูบังคับบัญชาหนวยกําลังรบ ซึ่งเปนกําลังหลักและมีตําแหนงยศ หรืออาวุโสในยศสูงกวา
เปนผูทําการแทนเปนการชั่วคราว แตถาสวนราชการหรือหนวยใดเปนสวนราชการหรือหนวยสําหรับดําเนินการ
ในหนาที่ทางเทคนิคโดยเฉพาะหรือจัดกิจการรวมหลายเทคนิค ก็ใหขาราชการชั้นสัญญาบัตรซึ่งมีตําแหนง ยศ
หรืออาวุโสในยศสูงในเทคนิคหลัก เปนผูทําการแทนเปนการชั่วคราว
ขอ ๑๘ ในตําแหนงประจําใด ๆ ใหผูรักษาราชการ ผูรักษาราชการแทน หรือผูทําการแทน
มีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาราชการ รักษาราชการแทน หรือทําการแทนนั้น ๆ
ขอ ๑๙ นายทหารประทวนที่ไดรับคําสั่งใหทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร เพื่อทดสอบ
ความรูความสามารถในการที่จะเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตรตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการแตงตั้งยศทหาร
ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่ทําหนาที่นั้น
ขอ ๒๐ เมื่อขอความที่สั่งการนั้นขัดกัน ใหผูมีหนาที่จะตองปฏิบัติถือการสั่งการของผูบังคับบัญชา
ชั้นสูงกวา แตถาเปนการสั่งการของผูบังคับบัญชาชั้นเดียวกัน ก็ใหปฏิบัติตามการสั่งการครั้งหลังสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๗
(ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท
(เปรม ติณสูลานนท)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ
๑. ขอ ๑๖ วรรคแรก แกไขตามขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓
๒. ขอ ๑๖/๑ แกไขตามขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑

-๔-

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานําหนานาม
พ.ศ.๒๕๓๖
โดยที่กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงกําหนดสิทธิและวิธีปฏิบัติในการใชตําแหนง
ทางวิชาการเปนคํานําหนานามไวลักลั่นเปนการแตกตางกัน จึงสมควรวางระเบียบปฏิบัติราชการในเรื่องนี้
เพื่อประโยชนแกงานสารบรรณ และความเปนระเบียบแบบแผนเดียวกัน ตลอดจนเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
ของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชตําแหนงทางวิชาการเปน
คํานําหนานาม พ.ศ.๒๕๓๖"
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

งานสารบรรณ

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“งานสารบรรณ” หมายความวา งานสารบรรณตามระเบีย บสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดว ย

“ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือผูชวย
ศาสตราจารย ซึ่งไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา ไมวาเปนตําแหนงทางวิชาการประจํา
ตําแหนงทางวิชาการพิเศษ ตําแหนงทางวิชาการเกียรติคุณ หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในลักษณะเดียวกัน
“ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการและ
ยังคงดํารงตําแหนงหรือมีสิทธิใชตําแหนงนั้นตามกฎหมายหรือระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน โรงเรียน หรือสถาบัน
การศึกษาที่ใชชื่ออยางอื่นของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปดสอนในระดับปริญญา และมีอํานาจประสาทปริญญาแก
ผูสําเร็จการศึกษา
ขอ ๕ ใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับเปนคํานําหนานาม
ไดในการลงชื่อ หนังสือ เอกสาร งานสารบรรณ หรือการเรียกขานใด ๆ เสมือนยศหรือคํานําหนานามอยางอื่น

กอนหลัง ดังนี้

ขอ ๖ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมีสิทธิใชคํานําหนานามอยางอื่นดวยใหเรียงตามลําดับ
๖.๑ ตําแหนง...

-๕๖.๑ ตําแหนงทางวิชาการ
๖.๒ ยศ
๖.๓ บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือคํานําหนานามสตรีที่ไดรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณและมีสิทธิใชคํานําหนานามนั้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของทางราชการ
ขอ ๗ ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจะใชตําแหนงทางวิชาการใตชื่อหรือตอทายชื่อก็ได
ในกรณีดํารงตําแหนงทางบริหารหรือตําแหนงอื่นดวย ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจะใชทั้ง
ตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงทางบริหารหรือตําแหนงอื่นใตชื่อหรือตอทายชื่อพรอมกันก็ได
ขอ ๘ ในกรณีที่ผูใดใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานําหนานาม ผูนั้นไมสมควรใชคําวา “นาย”
“นาง” หรือ “นางสาว” เปนคํานําหนานามพรอมกับตําแหนงทางวิชาการ
ขอ ๙ ภายในบังคับแหงกฎหมายหรือระเบียบวาดวยสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงการใชตําแหนง
ทางวิชาการเปนคํานําหนานามอาจใชอักษรยอ ดังนี้
๙.๑ ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
ในลักษณะเดียวกัน ใชอักษรยอ ศ.
๙.๒ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ.
๙.๓ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ.
ขอ ๑๐ ในกรณีที่บุคคลอื่นหรือทางราชการจะเรียกชื่อผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจะใชตําแหนง
ทางวิชาการตามระเบียบนี้หรือไมก็ไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๑ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๖
(ลงชื่อ) ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี

-๖-

ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑
และที่แกไขเพิ่มเติม จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย
ศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
๔.๑ “สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายความวา สถาบัน วิทยาลัย
โรงเรียน หรือสถาบันศึกษาอื่นในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ใหการศึกษาหรือจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
เวนแต สถาบัน วิทยาลัย โรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่นใดในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับ
การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไวเปนอยางอื่น
๔.๒ “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย ในอัตราของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมตามขอบังคับนี้
๔.๓ “ผลงานทางวิชาการ” หมายความวา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน
หนังสือ บทความทางวิชาการ ตํารา ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๔ “สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ของแตละสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
๔.๕ “สถาบัน” หมายความวา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ขอ ๕ บุคคล ...

-๗ขอ ๕ บุคคลที่สมควรจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๕.๑ ผูชวยศาสตราจารย
เปนผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป ในวิชาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม และมีผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอทางราชการ ทั้งไดแสดงความสามารถดีเดน
ในการสอนหรืออํานวยการสอน โดยมีระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดตอเนื่องกัน กอนที่จะไดรับ
การแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ดังนี้
๕.๑.๑ ผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมนอยกวา ๖ ป
๕.๑.๒ ผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเทา ไมนอยกวา ๓ ป
๕.๑.๓ ผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก หรือเทียบเทา ไมนอยกวา ๑ ป
๕.๒ รองศาสตราจารย
เปนผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป ในวิชาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม และมีผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอทางราชการ โดยไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใช
สําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย มาแลว ทั้งไดแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรือ
อํานวยการสอน และเปนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว โดยมีระยะเวลาสอน
หรืออํานวยการสอนหลังสุดตอเนื่องกันมาแลวไมนอยกวา ๓ ป กอนที่จะไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
๕.๓ ศาสตราจารย
เปนผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป ในวิชาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม และมีผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอทางราชการ โดยไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใช
สําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย มาแลว ทั้งไดแสดงความสามารถดีเดน
ในการสอนหรืออํานวยการสอน และเปนผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว
โดยมีระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดตอเนื่องกันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป กอนที่จะไดรับการแตงตั้ง
เปนศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ขอ ๖ การนับระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนตามความในขอ ๕ ใหนับชนวัน แตในกรณี
ที่ระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนไมตอเนื่องกัน เพราะไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรูในวิชาที่สอนอยู
หรือไปดูกิจการที่เปนประโยชนแกการศึกษาของแตละสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เมื่อกลับมาประจํา
ทําการสอนหรืออํานวยการสอนในวิชาที่ทําการสอนหรืออํานวยการสอนอยูเดิม ยอมใหนับระยะเวลาสอน
หรืออํานวยการสอนตอเนื่องกันได แตไมนับเวลาที่ไปศึกษา หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการดังกลาว
ใหเปนเวลาสอนหรืออํานวยการสอน และถาหากไดรับปริญญาสูงขึ้น เปนเหตุใหเวลาสอนในระยะแรกกอนไป
เพียงพอแกการพิจารณาแตงตั้งเปนศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหมแลวก็ตาม ผูนั้นจะตองทําการสอนหรืออํานวยการสอนในวิชาเดิมในระยะหลังตอเนื่องกัน
อีกไมนอยกวา ๑ ป
ขอ ๗ การแตงตั้ง...

-๘ขอ ๗ การแตงตั้งศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม จะแตงตั้งใหครบตามจํานวนหรือครบวิชาที่กําหนดไวหรือไมก็ได และในบางวิชาอาจจะ
แตงตั้งศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
มากกวา ๑ นาย ก็ได แตจํานวนรวมตองไมเกินที่กําหนดไวในอัตราของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
นั้น ๆ
ขอ ๘ การแตงตั้งเปนกรณีพิเศษ กรณีที่มีเหตุผล และความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหมอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ซึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได
เชน การเสนอแตงตั้งขาราชการทหารที่ดํารงตําแหนงอาจารย ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย
โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือเสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชา
เชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากสาขาวิช าเชี่ย วชาญเดิมใหดําเนิน การโดยวิธีพิเ ศษ สว นวิธีการเสนอแตงตั้งให
ดําเนินการตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒
ขอ ๙ การแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ตองเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยและไดทํา
คุณประโยชนตอทางราชการที่สมควรยกยอง ซึ่งไดพนตําแหนงไปโดยมิใชเนื่องจากการกระทําความผิด ใหแตงตั้ง
เปนศาสตราจารยเกียรติคุณสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเปนเกียรติตลอดไป
ขอ ๑๐ ในแตละภาคการศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมอาจแตงตั้งบุคคล
ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงที่กําหนดใหมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของสถาบัน ซึ่งเปนผูมีความรู
และประสบการณอันเปนประโยชนโดยตรงตอการเรียนการสอนในหลักสูตรเปนอาจารยพิเศษ เพื่อทําหนาที่สอน
วิชาหนึ่งวิชาใดก็ได
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมโดยความเห็น ชอบของสภาสถาบัน อาจแตงตั้ง
อาจารยพิเศษ ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่สอนวิชาหนึ่งวิชาใดเปนศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษได โดยตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ ตามขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และ
ขอ ๑๓ โดยอนุโลม
ภายหลังจากที่ไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ หรือผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษแลว หากไดมีการปรับโอนยายมาดํารงตําแหนงอาจารยในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
นั้น ๆ ใหสถาบันเสนอแตงตั้งผูนั้นใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารย
ตอกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ โดยใชผลการประเมินตามคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
ในระดับเดิมนั้น เชน ขออนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปนตน
แตถาตองการแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถดําเนินการได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙
ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓
ขอ ๑๑ ใหสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน กําหนด
มาตรฐานผลการสอน ผลงานทางวิชาการ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
และตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับนี้
โดยคํานึงถึงมาตรฐานโดยทั่วไปที่สอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด
ขอ ๑๒ กรณีที่...

-๙ขอ ๑๒ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่สถาบันกําหนด
ผูขอดํารงตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภาสถาบัน และสามารถเสนอขอทบทวน
ผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนและการขอทบทวนดังกลาว แตละครั้ง
ใหยื่นเรื่องไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รับทราบมติ
เมื่อสภาสถาบันไดรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแลว ใหสภาสถาบัน
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันวินิจฉัยและ
ใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันเปนที่สุด
ขอ ๑๓ ใหกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปนผูอนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารยพเิ ศษ รองศาสตราจารย และรองศาสตราจารยพิเศษ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมและ
เปนผูเสนอผูมีคุณสมบัติครบถวนดังระบุไวใน ขอ ๕.๓ ขอ ๖ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ เพื่อแตงตั้งเปน
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ตอไป
ขอ ๑๔ ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ สถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหมจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขึ้น
ขอ ๑๕ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ศาสตราจารย พิเ ศษ และศาสตราจารย เ กี ย รติ คุณ หรือ ไดรับ แตง ตั้ง ให ดํา รงตํา แหน ง รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับ
ประกอบยศทหาร และคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป และการใชตําแหนงทางวิชาการเปนเรื่อง
เฉพาะตัวของผูดํารงตําแหนง เมื่อประสงคจะใชในการลงชื่อของตนใหใชเรียงตามลําดับกอนหลัง ดังนี้
๑๕.๑ ยศ
๑๕.๒ ตําแหนงทางวิชาการ
๑๕.๓ บรรดาศั ก ดิ์ ฐานั น ดรศัก ดิ์ หรื อ คํา นํา หน า นามสตรีที่ไ ดรับ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและมีสิทธิใชคํานําหนานามนั้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของทางราชการ
สิทธิการใชตําแหนงทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารย
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓ มีสิทธิ์ใช
ตําแหนงทางวิชาการตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๖ การใชตําแหนงทางวิชาการประกอบยศทหารและคํานําหนานามอยางอื่นตามขอ ๑๕
อาจใชอักษรยอ ดังนี้
๑๖.๑ ศาสตราจารยใชอักษรยอ ศ.
๑๖.๒ ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ.(พิเศษ)
๑๖.๓ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ.(เกียรติคณ
ุ )
๑๖.๔ รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ.
๑๖.๕ รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ)
๑๖.๖ ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ.
๑๖.๗ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ.(พิเศษ)
ขอ ๑๗ ใหสถาบันการศึกษา...

- ๑๐ ขอ ๑๗ ใหสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พิจารณากําหนดมาตรการในการปองกัน
และลงโทษผูขอกําหนดตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับ
ผลงานทางวิชาการ และเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ดังตอไปนี้
๑๗.๑ กรณีที่ตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับ
ความเปนจริง หรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอื่น
ไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ โดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง ใหสภาสถาบันมีมติให
งดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้น และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรง
แหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ มีกําหนดเวลาไมนอย
กวาหาปนับตั้งแตวันที่สภาสถาบันมีมติ
๑๗.๒ กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้นเปนการลอกเลียน
ผลงานของผูอื่น หรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใชโดยอางวาเปนผลงานของตนเอง ใหสภาสถาบันมีมติถอดถอน
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ สวนตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหสภาสถาบันเสนอความเห็นตอกองทัพบก
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศแลวแตกรณี เพื่อนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมพิจารณานําเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมถอดถอนและดําเนินการ
ทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันที่สภาสถาบันมีมติใหถอดถอนหรือนับตั้งแต
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมถอดถอน แลวแตกรณี
ขอ ๑๘ ผูที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย และ
ผูชวยศาสตราจารย และบรรดาสิทธิอื่นใดที่ไดรับอยูเดิมตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓ ในวันที่
ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหยังคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ขอ ๑๙ ใหปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
(ประวิตร วงษสุวรรณ)
รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ ...

- ๑๑ หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับนี้ คือ ปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
โดยไมนําชั้นยศทางทหารมาเปนเงื่อนไขในการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ เพื่อเปนการรองรับการแกไข
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเปนการแกไขหลักเกณฑในการแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยไมนําชั้นยศ
ทางทหารมาเปนเงื่อนไขในการพิจารณาสอดคลองกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อันจะเปนการ
สงเสริมและสรางแรงจูงใจในการสรางผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม
จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้

- ๑๒ - ฉบับ
สําเนาคู

ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑
และที่แกไขเพิ่มเติม จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๘ และขอ ๑๗ ของขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๑ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ การแตงตั้งโดยวิธีพิเศษ กรณีที่มีเหตุผล และความจําเปนอยางยิ่งสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหมอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นก็ได เชน การเสนอแตงตั้งขาราชการทหารที่ดํารงตําแหนงอาจารย ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
หรือศาสตราจารย โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือเสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิมใหดําเนินการโดยวิธีพิเศษ สวนวิธีการเสนอแตงตั้ง
ใหดําเนินการตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒
ขอ ๑๗ ใหสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมพิจารณากําหนดมาตรการในการ
ปองกันและลงโทษผูขอกําหนดตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของ
กับผลงานทางวิชาการ และเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ดังตอไปนี้
๑๗.๑ กรณี...

- ๑๓ ๑๗.๑ กรณีที่ตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงาน
ไมตรงกับความเปนจริง หรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนําผลงาน
ทางวิชาการของผูอื่นไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ โดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือ
นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกขอความใด ๆ
จากผลงานเดิมของตนโดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปน
ผลงานใหมหรือละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อกอใหเกิดความเสียหายแก
ผูอื่นและกระทําการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไมเสนอผลงานตามความเปนจริง ใหสภาสถาบัน
มีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้น และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและ
ความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ มีกําหนดเวลา
ไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันที่สภาสถาบันมีมติ
๑๗.๒ กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้น
เปนการลอกเลียนผลงานของผูอื่น หรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใชโดยอางวาเปนผลงานของตนเอง หรือนําผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกขอความใด ๆ จาก
ผลงานเดิมของตนโดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นหรือสิทธิมนุษยชนเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น และ
กระทําการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไมเสนอผลงานตามความเปนจริง ใหสภาสถาบันมีมติ
ถอดถอน รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูช วยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ สวนตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหสภาสถาบันเสนอความเห็นตอกองทัพบก
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แลวแตกรณี เพื่อนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมพิจารณานําเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมถอดถอน และดําเนินการ
ทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอ
ขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันที่สภาสถาบันมีมติใหถอดถอน หรือนับตั้งแต
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมถอดถอน แลวแตกรณี”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๒
(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
(ประวิตร วงษสุวรรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับนี้ คือ แกไขเพิ่มเติมขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑการพิจารณากําหนดมาตรการในการปองกัน และลงโทษผูขอกําหนดตําแหนงอันสอ
ใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการ และเปนผูที่มี
ความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหการดําเนินการสอดคลอง
กับหลักเกณฑของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้

- ๑๔ -

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
และเปนการสอดคลองกับการบริหารราชการแนวทางใหมที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา และการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณใหเปนการดําเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบ
วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือระเบียบวาดวยการนั้น”
ขอ ๔ ใหเพิ่มนิยามคําวา “อิเล็กทรอนิกส” และคําวา “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” ระหวาง
นิยามคําวา “หนังสือ” และ “สวนราชการ” ในขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖
“อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเ ล็กตรอน ไฟฟา คลื่น
แมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการ
ทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือ
ผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
๙.๑ หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
๙.๒ หนังสือ...

- ๑๕ บุคคลภายนอก
สวนราชการ

๙.๒ หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มีไปถึง
๙.๓ หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
๙.๖ ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๒๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๗ หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลาง
บันทึกขอมูลดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือ
ของทางราชการแลว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสมเวนแตมีแบบ
ตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน และสอบสวน
และคํารอง เปนตน
สื่อกลางบันทึกขอมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง สื่อใด ๆ ที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวย
อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี-อานอยางเดียวหรือ
แผนดิจิทัลอเนกประสงค เปนตน”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๒๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๙ การติดตอราชการนอกจากการจะดําเนินการโดยหนังสือที่เปนเอกสารสามารถ
ดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได
ในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้ง
และใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และสวนราชการผูสงไมตองจัดสง
หนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร ใหทําเอกสารยืนยันตามไปทันที
การสงขอความทางเครือ่ งมือสื่อสาร เชน โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุสื่อสาร
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่จําเปนตองยืนยัน
เปนหนังสือใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที
การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง เชน ทางโทรศัพท
วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน”
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๓๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๕ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาที่ของหนวยงาน
สารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้
การรับหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ใหผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูรับผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ”
ขอ ๙ ใหยกเลิก...

- ๑๖ ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ ๔๑ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔๑ หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้
การส ง หนัง สือ ที่มีชั้น ความลับ ในชั้น ลับ หรือ ลับ มาก ด ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสใหผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูสงผานระบบ
การรักษาความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ”
ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ ๕๗ ขอ ๕๘ และขอ ๕๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕๗ อายุการเก็บ หนังสือ โดยปกติใหเ ก็บ ไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวน แตห นังสือ
ดังตอไปนี้
๕๗.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
๕๗.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงาน
สอบสวนหรือหนังสืออื่นใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น
๕๗.๓ หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิช า และมีคุณคาตอ
การศึกษาคนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติต ลอดไป หรือตามที่สํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด
๕๗.๔ หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคน
ไดจากที่อื่นใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป
๕๗.๕ หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่
เกิดขึ้นเปนประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป
๕๗.๖ หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพัน
ทางการเงินที่ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินรวมถึงหนังสือ
หรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปนในการใช
เปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินเพราะไดมีหนังสือหรือเอกสารอื่น
ที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว เมื่อสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน
ตรวจสอบแลวไมมีปญหา และไมมีความจําเปนตองใชประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใด ๆ อีก ใหเก็บไว
ไมนอยกวา ๕ ป
หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง ๑๐ ป หรือ ๕ ป
แลวแตกรณีใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๕๘ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันที่ได
จัดทําขึ้น ที่เก็บไว ณ สวนราชการใด พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้
๕๘.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไปกําหนดไว
เปนอยางอื่น
๕๘.๓ หนังสือที่...

- ๑๗ ๕๘.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้น ใหจัดทํา
บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ขอ ๕๙ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีห นังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บ เอง
อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ เพื่อใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ผูรับมอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ
๕๙.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๑ ทายระเบียบ
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๕๙.๑.๑ ชื่อบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป ใหลงตัวเลขของ
ปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
๕๙.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๕๙.๑.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี
๕๙.๑.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๕๙.๑.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่สงมอบ
๕๙.๑.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
๕๙.๑.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๑.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๑.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๑.๑๐ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่อง
ใหลงสรุปเรื่องยอ
๕๙.๑.๑๑ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
๕๙.๑.๑๒ ลงชื่อผูมอบ ใหผูมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ
๕๙.๑.๑๓ ลงชื่อผูรับมอบ ใหผูรับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและ
นามสกุลดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ
๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๒ ทายระเบียบ
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๕๙.๒.๑ ชื่อบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเองประจําป ใหลงตัวเลข
ของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
๕๙.๒.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๕๙.๒.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี
๕๙.๒.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๕๙.๒.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง
๕๙.๒.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
๕๙.๒.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๒.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๒.๙ เรื่อง ...

- ๑๘ ใหลงสรุปเรื่องยอ

๕๙.๒.๙ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่อง
๕๙.๒.๑๐ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘
(ลงชื่อ) พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

- ๑๙ -

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
เพื่อระบุตําแหนง ประเภทตําแหนง และระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือน และพนักงานสว นทองถิ่น
ใหสอดคลองกับตําแหนง ประเภทตําแหนง และระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้น
รวมทั้งกําหนดใหพนักงานราชการและเจาหนาที่ของรัฐอื่นมีหนาที่ทําสําเนาหนังสือและรับรองสําเนาหนังสือนั้น
ไดดวย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
พ.ศ.๒๕๖๐”

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓)
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ ๓ ใหย กเลิกความในวรรคสองของขอ ๓๑ แหงระเบีย บสํานัก นายกรัฐ มนตรีวาดว ย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“สําเนาหนังสือตามวรรคหนึ่งใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหขาราชการพลเรือนหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ขึ้นไปหรือเจาหนาที่
ของรัฐอื่นที่เทียบเทา หรือพนักงานราชการ ซึ่งเปนเจาของเรื่องที่ทําสําเนาหนังสือนั้นลงลายมือชื่อรับรอง พรอมทั้ง
ลงชื่อตัวบรรจง ตําแหนง และวัน เดือน ปที่รับรอง ไวที่ขอบลางของหนังสือ”
ขอ ๔ ใหย กเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๖๗ แหงระเบีย บสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดว ย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบดวยประธาน
กรรมการและกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ขึ้นไป หรือเจาหนาที่ของรัฐอื่นที่เทียบเทา”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
(ประยุทธ จันทรโอชา)
นายกรัฐมนตรี

- ๒๐ -

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ
(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๔
โดยที่เ ปน การสมควรแกไ ขเพิ่ม เติม ระเบีย บสํา นักนายกรัฐ มนตรี วาดว ยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
พ.ศ.๒๕๖๔”

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔)

ขอ ๒ ระเบีย บนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษาเปน ตน ไป
เวนแตขอ ๗ และขอ ๑๐ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
และขอ ๘ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามค ำวา “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” ในขอ ๖ แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
““ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การรับสงและเก็บรักษาขอมูลขาวสารหรือ
หนังสือผานระบบสือ่ สารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยรวมถึงการรับสงโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของ
สวนราชการหรือที่สวนราชการจัดใหแกเจาหนาที่ และระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสอื่นใด ตามที่หัวหนา
สวนราชการกําหนดดวย”
ขอ ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “หนังสืออิเล็กทรอนิกส” ระหวางบทนิยามคําวา “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส” และคําวา “สวนราชการ” ในขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖
““หนังสืออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา หนังสือราชการที่จัดทําและไดรับ สง หรือ เก็บรักษา
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”
ขอ ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ ๒๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
“ในกรณีที่บันทึกจัดทําในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือโดยการพิมพขอความในไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส หรือระบบสื่อสารอื่นใดที่มีการยืนยันตัวตน จะพิมพชื่อผูบันทึกแทน การลงลายมือชื่อก็ได และ
จะไมลงวัน เดือน ปที่บันทึกก็ไดหากระบบมีการบันทึกวัน เดือน ปไวอยูแลว”

- ๒๑ ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๒๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วา ดว ย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“สื่อกลางบันทึกขอมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความวา สื่อใด ๆ ที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวย
อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส รวมตลอดทั้งพื้นที่ที่สวนราชการใชในการจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย เชน
บริการคลาวด (cloud computing)”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๒๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๙ การติดตอราชการใหดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก เวนแต
กรณีที่เปนขอมูลขาวสารลับชั้นลับที่สุดตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ หรือเปนสิ่งที่
เปนความลับของทางราชการชั้นลับที่สุดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดที่ไมสามารถดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได
ในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้ง
และใหผูรับแจงตอบรับเพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว ถาไดรับการแจงตอบรับ แลว
สวนราชการผูสงไมตองจัดสงหนังสือเปนเอกสารตามไปอีก
การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพท วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง ใหผูรับปฏิบัติ
เชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่จําเปนตองยืนยันเปนหนังสือ ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที สําหรับกรณีที่
ขอความที่สงไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน
การสงหรือจัดเก็บขอความตามวรรคสามดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไวในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ใหถือเปนการบันทึกขอความไวเปนหลักฐานแลว”
พ.ศ.๒๕๒๖

ขอ ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๒๙/๑ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ

“ขอ ๒๙/๑ ใหสวนราชการจัดใหมีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือสง บัญชีหนังสือสงเก็บ
ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง บัญชีฝากหนังสือ
และบัญชีหนังสือขอทําลาย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยกรอกรายละเอียดเชนเดียวกับทะเบียนหรือบัญชี
ในรูปแบบเอกสาร
ทะเบียนหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่งจะอยูในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสหรือ
จัดทําโดยใชโปรแกรม เชน Microsoft Excel หรือ Google Sheets หรือ Apple Numbers หรือแอปพลิเคชัน
อื่นใดก็ได ทั้งนี้ เมื่อมีทะเบียนหรือบัญชีดังกลาวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแลว ไมตองจัดทําทะเบียนหรือบัญชีใด
เปนเอกสารอีก”
ขอ ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ ๓๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
“หนังสือที่จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งและหนวยงานสารบรรณกลางไดสงหนังสือดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสแลว ใหถือวาการเก็บสําเนาหนังสือไวในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สงนั้น เปนการเก็บสําเนา
ไวที่หนวยงานสารบรรณกลางตามวรรคหนึ่งแลว ทั้งนี้ โดยไมตองเก็บเปนเอกสารอีก”

- ๒๒ ขอ ๑๐ ใหเ พิ่ม ความตอ ไปนี้เ ปน หมวด ๕ ระบบสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิก ส ขอ ๘๙/๑
ขอ ๘๙/๒ ขอ ๘๙/๓ ขอ ๘๙/๔ และขอ ๘๙/๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วา ดว ยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖
“หมวด ๕
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๘๙/๑ ใหสวนราชการจัดใหมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติงานสารบรรณ
หรืออยางนอยตองมีที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกลางสําหรับการรับและการสงหนังสืออิเล็กทรอนิกสของ
สวนราชการนั้น
ในกรณีที่สวนราชการใดมีหนวยงานในสังกัดตั้งอยูในภูมิภาค หรือมีหนวยงานในสังกัดที่จําเปน
ตองมีหนวยงานสารบรรณกลางแยกตางหากจากสวนกลางเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการหรือมีเหตุ
จําเปนอื่นใดใหตองมีที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกลางตามวรรคหนึ่งของตนเอง สวนราชการนั้น จะอนุญาต
หรือจัดใหหนวยงานในสังกัดดังกลาวมีที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกลางเฉพาะสําหรับการรับและการสงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานนั้นก็ได
ใหสวนราชการประกาศเผยแพรที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกลางตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในเว็บไซตของสวนราชการนั้น และใหแจงไปยังสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เพื่อรวบรวม
เผยแพรพรอมกับหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบหนังสือที่สงมายังที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาวดวย
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของเจาหนาที่ของรัฐ ใหสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) รวบรวมที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
กลางของหนวยงานของรัฐทั้งหมดเพื่อเผยแพรในที่เดียวกับที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกลางของสวนราชการ
ตามวรรคสามดวย
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการรับสงและเก็บรักษาขอมูลขาวสารและหนังสือราชการ
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ๖ ทั้งนี้ โดยไมร วมถึงการใช
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการรับสงและเก็บรักษาขอมูลขาวสารและหนังสือราชการ
โดยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ๗
ขอ ๘๙/๒ ใหนําความในขอ ๓๕ ขอ ๓๖ ขอ ๓๘ ขอ ๓๙ ขอ ๔๐ ขอ ๔๑ ขอ ๔๒ ขอ ๔๓
ขอ ๔๗ ขอ ๕๘ และขอ ๕๙ มาใชบังคับแกหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยโดยอนุโลม
ในกรณีที่หนวยงานสารบรรณกลางของสวนราชการมีความจําเปนตองพิมพหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ที่ไดรับออกเปนเอกสารเพื่อดําเนินการ ใหนําความในขอ ๓๗ มาใชบังคับดวย
ขอ ๘๙/๓ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานสารบรรณ ในการรับหรือสงหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ใหลงเวลาที่ปรากฏในระบบวาสวนราชการไดรับหรือไดสงหนังสือไวในทะเบียนหนังสือรับหรือทะเบียนหนังสือสง
แลวแตกรณี ไวเพื่อเปนหลักฐานทางราชการดว ย โดยในกรณีที่ไดสงไปทางที่อยูไปรษณียอิเ ล็กทรอนิกส
ที่ไดรับแจงไวหรือที่ไดมีการประกาศเผยแพรตามขอ ๘๙/๑ แลว แตไมสําเร็จ ใหลงวันและเวลาที่ปรากฏ
ในระบบวาไดจัดสงครั้งแรกเปนวันและเวลาที่ไดสงหนังสือ

- ๒๓ ขอ ๘๙/๔ การเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส นอกจากการเก็บไวในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
อันเปนผลจากที่ไดมีการรับหรือการสงหนังสือนั้น ใหมีการสํารองขอมูล (backup) หนังสืออิเล็กทรอนิกสไวอีกแหง
เปนอยางนอยดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่หัวหนาสวนราชการกําหนด
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เก็บรักษาไวในการสํารองขอมูล ตามวรรคหนึ่ง และที่สงใหสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตามขอ ๕๘ ใหอยูในรูปแบบมาตรฐาน เชน PDF ความละเอียดไมนอยกวา
๑๕๐ dpi และใหนําหลักเกณฑการตั้งชื่อไฟลที่กําหนดไวในภาคผนวก ๗ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
ขอ ๘๙/๕ หนังสืออิเล็กทรอนิกสไมมีอายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวตลอดไป เวนแต
กรณีมีความจําเปนตองเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ หรือมีเหตุผลความจําเปน
อื่นใด หัวหนาสวนราชการจะมีคําสั่งใหทําลายหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มิใชเอกสารจดหมายเหตุตามกฎหมาย
วาดวยจดหมายเหตุแหงชาติ ที่เก็บมาเปนเวลาเกินกวา ๑๐ ป แลวก็ได โดยในการทําลายใหใชวิธีลบออกจาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และใหลบหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เก็บไวเปนเวลานานที่สุดยอนขึ้นมา
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เก็บรักษาไวในการสํารองขอมูล
ของสวนราชการตามขอ ๘๙/๔ ดวยโดยอนุโลม โดยหัวหนาสวนราชการจะมีคําสั่งใหทําลายไดเฉพาะหนังสือ
ที่เก็บมาเปนเวลาเกินกวา ๒๐ ป ซึ่งไดมีการสงใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตามขอ ๕๘ แลว
เมื่อหัวหนาสวนราชการมีคําสั่งใหทําลายหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว
ใหนําความในสวนที่ ๓ การทําลาย ของหมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
ขอ ๑๑ ในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ หรือมีปญหาอุปสรรค
ทางเทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือในการเชื่อมโยงขอมูล หรือระบบ
กับสวนราชการและหนวยงานอื่น สวนราชการอาจขอรับการสนับสนุนหรือขอความชวยเหลือจาก สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสได
ขอ ๑๒ การปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
รวมทั้งหนังสือ เอกสาร และสําเนาที่เกี่ยวของ ถาไดกระทําไปโดยสอดคลองกับหลักเกณฑหรือวิธีการที่กําหนด
ไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ ใหถือวา
ชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และใหปฏิบัติตอไปตามที่กําหนดไว
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ และภาคผนวก
ที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๓ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

- ๒๔ -

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
วาดวยหนังสือราชการ
พ.ศ.๒๕๒๗
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยหนังสือราชการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๐๗

บุคคลภายนอก
สวนราชการ

ขอ ๔ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
๔.๑ หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
๔.๒ หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง
๔.๓ หนั งสื อที่ ห นว ยงานอื่น ใดซึ่ง มิใ ชสว นราชการ หรือ ที่บุค คลภายนอกมีม าถึง
๔.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
๔.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
ขอ ๕ หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ
๕.๑ หนังสือภายนอก
๕.๒ หนังสือภายใน
๕.๓ หนังสือประทับตรา
๕.๔ หนังสือสั่งการ
๕.๕ หนังสือประชาสัมพันธ
๕.๖ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

ขอ ๖ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือราชการตามขอ ๕ ใหใชระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
ขอ ๗ หนังสือติดตอราชการในกระทรวงกลาโหม แบงเปนดังนี้
๗.๑ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการระหวางสวนราชการระดับหนวยขึ้นตรง
ตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
๗.๒ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นประเภทบันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการแกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานในสังกัด
สวนราชการตามขอ ๗.๑ ติดตอกัน
ขอ ๘ หนังสือ...

- ๒๕ ขอ ๘ หนังสือติดตอราชการในกระทรวงกลาโหมตามขอ ๗ โดยปกติใชกระดาษบันทึกขอความ
แตในบางกรณีที่มีความสําคัญและเปนพิธีการ จะใชกระดาษตราครุฑก็ได และใหใชแบบการเขียนดังนี้
๘.๑ การใชกระดาษบันทึกขอความ ใชตามตัวอยางแบบผนวก ก และแบบการเขียนดังนี้
๘.๑.๑ สวนราชการ ใหเขียนชื่อสวนราชการและหมายเลขโทรศัพท (ถามี) ของ
สวนราชการนั้นดวย เชน หนังสือที่ผูบัญชาการทหารบกลงชื่อ ใชสวนราชการ “ทบ.(กพ.ทบ.โทร. ...)”
๘.๑.๒ หมายเลขโทรศัพท ใหลงหมายเลขโทรศัพทของหนวยระดับกรม กอง
หรือแผนก ที่เปนผูรางหนังสือ เพื่อใหสะดวกในการติดตอประสานงาน
๘.๑.๓ คําขึ้นตน ใหใชอนุโลมตามหนังสือภายนอก หรือใชคําวา “ถึง” “สง”
หรือ “เสนอ” แลวแตกรณี
๘.๑.๔ สรรพนาม ใหใชอนุโลมตามหนังสือภายนอก หากเปนการรายงานถึง
ผูบังคับบัญชาใหใช “กระผม” หรือ “ดิฉัน” แลวแตกรณี
๘.๑.๕ คําลงทาย ไมมี
๘.๑.๖ การใชคํายอ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใชคํายอ
๘.๑.๗ การลงชื่อ สําหรับหนังสือภายในใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ
ไวในวงเล็บใตลายมือชื่อดวย หากเปนบันทึกไมตองพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ
๘.๒ การใชกระดาษตราครุฑ ใหใชในกรณีที่มีความสําคัญและเปนพิธีการ ใชตามตัวอยาง
แบบผนวก ข และแบบการเขียน ดังนี้
๘.๒.๑ สถานที่ของสวนราชการหรือหนวยงานเจาของหนังสือ ใหลงสถานที่ที่เปน
จุดเดนและเปนที่รูจักดี และลงรหัสไปรษณียดวย เชน กระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๘.๒.๒ คําขึ้นตนและคําลงทาย ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ยกเวนในกรณีที่ผูบังคับบัญชามีถึงผูอยูในบังคับบัญชา ไมตองใชคําลงทาย แตถา
ผูอยูในบังคับบัญชามีถึงผูบังคับบัญชาใหใชคําลงทายวา “ควรมิควรแลวแตจะกรุณา”
๘.๒.๓ การใชคํายอ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใชคํายอ
๘.๒.๔ หมายเลขโทรศัพทของหนวยงานผูรางหนังสือหรือเจาของเรื่องใหถือปฏิบัติ
ตามขอ ๘.๑.๒

ตามขอ ๘.๑.๒
กําหนด

ขอ ๙ ภายใตบังคับขอ ๖ หนังสือภายนอกใหมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
๙.๑ สถานที่ของสวนราชการหรือหนวยงานเจาของหนังสือ ถือปฏิบัติตามขอ ๘.๒.๑
๙.๒ หากเปนหนังสือติดตอราชการนอกกระทรวงกลาโหม ไมมีการใชคํายอ
๙.๓ หมายเลขโทรศัพทของหนวยงานผูรางหนังสือหรือเจาของเรื่องใหถือปฏิบัติ
ขอ ๑๐ หมายเลขหนังสือประจําสวนราชการและหนวยงาน ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหม

ขอ ๑๑ หนังสือราชการตอไปนี้ คือ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ แถลงการณ และขาว ตองเสนอ
สําเนาใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบ
ขอ ๑๒ หนังสือ...

- ๒๖ ขอ ๑๒ หนังสือราชการของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ซึ่งตองเสนอสําเนาใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบตามขอ ๑๑ นั้น ใหสงสําเนา
ใหสาํ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทราบดวย การเสนอสําเนาหนังสือราชการดังกลาวแลวไมตองมีหนังสือนํา
แตใหมีขาราชการชั้นสัญญาบัตรผูมีหนาที่เกี่ยวของลงชื่อรับรองสําเนา
ขอ ๑๓ การลงชื่อรับรองสําเนาจากการคัด หรือถายเอกสาร ก็ตาม ใหใชคําวา “สําเนาถูกตอง”
แลวลงลายมือชื่อผูรับรอง ซึ่งตองเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร พรอมทั้งพิมพหรือเขียนตัวบรรจงชื่อและตําแหนง
ใตลายมือชื่อ กับใหลงวัน เดือน ป ที่รับรองสําเนากํากับไวดวย
ขอ ๑๔ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือราชการที่ไมพึงเปดเผย ใหใชตามระเบียบ
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๗
(ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท
(เปรม ติณสูลานนท)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ

หลักการและเหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี้ คือ วางระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวย
หนังสือราชการฉบับใหม เพื่อใชแทนระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๐๗ เพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และเปนไปตามที่สํานักนายกรัฐ มนตรี
ใหความตกลง (หนังสือที่ นร ๐๙๐๔/๔๙๙๕ ลง ๖ ต.ค.๒๖)

- ๒๗ -

บันทึกขอความ

(สําเนา ทอ.เลขรับ ๑๑๕๗๐/๒๖)

สวนราชการ สม.(กรบ.กสม.โทร.๒๒๑๔๘๘๑)
ที่ (ฉบับ กห.รับที่ ๒๐๓๑๒/๒๖)
วันที่ ๑๗ ต.ค.๒๖
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
เรียน ปล.กห.
ดวย กห.ไดมีหนังสือ ที่ กห ๐๒๐๑/๑๖๔๑๗ ลง ๑๙ ส.ค.๒๖ ถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ขอหารือปญหาการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และขอทําความตกลง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ นั้น บัดนี้ สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๔/๔๙๙๕ ลง ๖ ต.ค.๒๖ ตอบขอหารือ
และใหความเห็นเกี่ยวกับการขอทําความตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
ที่ กห.เสนอไป สรุปไดดังนี้
พ.ศ.๒๕๒๖ ดังนี้

๑. ตามที่ขอหารือเพื่อทําความเขาใจคําบางคําในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ

๑.๑ คําวา กรม หมายถึง สวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวง ทบวง และเปนนิติบุคคลหรือ
สวนราชการที่เทียบเทา ซึ่งใน กห.ไดแก สล., สป., บก.ทหารสูงสุด, ทบ., ทร.และ ทอ.ใชหรือไม
สํานักนายกรัฐมนตรีชี้แจงวานาจะถือวา สล., สป., บก.ทหารสูงสุด, ทบ., ทร.และ ทอ.
เปน สว นราชการระดับ กรมและมีอํา นาจตามภาคผนวก ๓ ขอ ๑ และภาคผนวก ๓ ขอ ๒ ตามระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ ลง ๒๙ ก.ย.๑๕
ขอ ๑๙, ขอ ๒๕ และขอ ๒๙
๑.๒ หาก กรม หมายถึงสวนราชการตามขอ ๑.๑ แลว หนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการ
ระดับกรมใน กห. คือ หนวยงานที่อยูในสังกัด สล., สป., บก.ทหารสูงสุด, ทบ., ทร.และ ทอ. ซึ่งขอความที่ติดตอกัน
ในการปฏิบัติราชการคงเปน “บันทึก” ดังกลาวในขอ ๒๖ แหงระเบียบ ฯ
สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ชี้ แ จงว า การติ ด ต อ กั น ภายในหน ว ยที่ อ ยู ใ นสั ง กั ด สล., สป.,
บก.ทหารสูงสุด, ทบ., ทร.และ ทอ.โดยใช บันทึก ตามขอ ๒๖ เปนการถูกตอง
๒. ตามที่ขอทําความตกลงเกี่ยวกับบันทึกและหนังสือภายในเฉพาะที่อยูใน กห.ดังนี้
๒.๑ นอกจากกระดาษบันทึกขอความแลว กห.ขอใชกระดาษตราครุฑเพิ่มขึ้นอีกแบบหนึ่ง
โดยจะใชเฉพาะกรณีที่มีความสําคัญและเปนพิธีการ เชน หนังสือที่ รมว.กห.สั่งการแกสวนราชการขึ้นตรงและ
สามเหลาทัพ เปนตน
สํานักนายกรัฐมนตรีชี้แจงวา หาก กห.มีความจําเปนจะตองใชกระดาษตราครุฑเฉพาะกรณี
ที่มีความสําคัญและเปนพิธีการตามที่ขอตกลงไป ก็สามารถทําได และหนังสือที่ใชในการติดตอดังกลาว ถือเปน
บันทึกตามขอ ๒๖ มิใชเปนหนังสือภายในตามขอ ๑๒ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖
๒.๒ ขอใช ...

- ๒๘ ๒.๒ ขอใช เดือน ตัวเลขของปพุทธศักราช ชื่อสวนราชการ ยศ ตําแหนง และอื่น ๆ เปนคํายอ
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใชคํายอ เชน ๒ ส.ค.๒๕ หรือ พล.อ. ……………….................. ผบ.ทบ.
(พลเอก.....................................ผูบัญชาการทหารบก) เปนตน
สํานักนายกรัฐมนตรี อนุญาตใหถือปฏิบัติไดตามที่ตกลง
๒.๓ คําขึ้นตน สรรพนาม และคําลงทาย ขอใชตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวย
หนังสือราชการ (เฉพาะคําลงทายสําหรับกรณีที่ใชกระดาษตราครุฑ)
สํานักนายกรัฐมนตรีชี้แจงวา ในกรณีที่ กห.ประสงคจะใชคําขึ้นตน สรรพนาม และคําลงทาย
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยหนังสือราชการ อยูในดุลพินิจของ กห.พิจาณากระทําได
๒.๔ ขอใชอางถึง (ถามี) และสิ่งที่สงมาดวย (ถามี) สําหรับกระดาษบันทึกขอความ ทั้งนี้
จะใชกรณีจําเปนเพื่อใหขอความในหนังสือกะทัดรัดยิ่งขึ้น
สํานักนายกรัฐมนตรีชี้แจงวา ไมควรใหมีหัวขออางถึงและสิ่งที่สงมาดวย สําหรับกระดาษ
บันทึกขอความ เพราะการจัดทําหนังสือภายใน หรือบันทึกผูจัดทําสามารถระบุถึงหนังสือที่อางถึงหรือสิ่งที่สงมาดวย
ไวในขอความของหนังสือไดอยูแลว ซึ่งไมไดยุงยากในการจัดทําแตประการใด
ทั้งนี้ มีความละเอียดแจงในหนังสือ กห.ที่ กห ๐๒๐๑/๑๖๔๑๗ ลง ๑๙ ส.ค.๒๖ และหนังสือ
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๙๐๔/๔๙๙๕ ลง ๖ ต.ค.๒๖ ที่แนบ
๓. สม.พิจารณาแลว ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีตอบขอหารือและใหความเห็นเกี่ยวกับการขอ
ทําความตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ตามที่ กห.เสนอไปนี้ เห็นควร
เสนอ นขต.กห., นขต.สป.เพื่อทราบและถือเปนหลักปฏิบัติตอไป
อนึ่ง สําหรับการแกไขตามระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๐๗ และขอบังคับ กห.
วาดวยการสั่งการและโฆษณาการ พ.ศ.๒๕๐๗ ใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ สม.จะไดดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ) พล.ต.เสงี่ยม รอดทอง
จก.สม.
๑๗ ต.ค.๒๖

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.สรรเสริญ วานิชย
รอง ปล.กห.
๑๗ ต.ค.๒๖
เสนอ นขต.กห.และ นขต.สป.
เพื่อทราบและถือเปนหลักปฏิบัติตอไป
(ลงชื่อ) พล.อ.ชํานาญ นิลวิเศษ
ปล.กห.
๑๙ ต.ค.๒๖

สําเนา...

- ๒๙ สําเนาถูกตอง
เสนอ ทอ.
(ลงชื่อ) พ.อ.นฤธี เผือกพิพัฒน
(นฤธี เผือกพิพัฒน)
ผช.จก.สม.ทําการแทน
จก.สม.
๑๙ ต.ค.๒๖
สง นขต.ทอ.
ทราบและถือเปนหลักปฏิบัติตอไป
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.จรรยา สุคนธทรัพย
ผช.ผบ.ทอ.
๒๑ ต.ค.๒๖

- ๓๐ -

ที่ กห ๐๒๐๑/๑๖๔๑๗

กระทรวงกลาโหม
ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๖

เรื่อง ขอหารือปญหาการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และขอทํา
ความตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณที่นอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
เรียน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๖
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใชคํายอ พ.ศ.๒๔๙๗ และสําเนาระเบียบกระทรวงกลาโหม
วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๐๗
ตามหนังสือที่อางถึง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใช
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งในขอ ๔ แหงระเบียบดังกลาวกําหนดไว
ในวรรคสองวา “สวนราชการใดมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในระเบียบ
ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบ” นั้น
เนื่องจากกระทรวงกลาโหมเปนสวนราชการที่มีการจัดองคการ การบังคับบัญชา และการปฏิบัติงาน
แตกตางจากกระทรวงอื่น ๆ ประกอบกับกระทรวงกลาโหมไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานสารบรรณเพิ่มเติมไวใหสวนราชการในสังกัดถือปฏิบัติใหสอดคลองกับลักษณะงาน เมื่อมีการประกาศใช
ระเบียบฉบับใหม ซึ่งไดปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่แตกตางออกไปจากเดิมทําใหมีปญหาบางประการ ในการปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ดังกลาว จึงใครขอหารือและขอทําความตกลง
ดังตอไปนี้
พ.ศ.๒๕๒๖ ดังนี้

๑. ขอหารือเพื่อทําความเขาใจคําบางคําในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวางานสารบรรณ

๑.๑ คําวา “กรม” หมายถึง สวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวง ทบวง และเปนนิติบุคคล หรือ
สวนราชการที่เทียบเทา ซึ่งในกระทรวงกลาโหม ไดแก สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ใชหรือไม
๑.๒ หาก “กรม” หมายถึง สวนราชการตาม ๑.๑ แลว หนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการ
ระดับกรมในกระทรวงกลาโหม ก็คือหนวยงานที่อยูในสังกัด สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งขอความที่ติดตอกัน
ในการปฏิบัติราชการคงเปน “บันทึก” ดังกลาวในขอ ๒๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ เปนการถูกตองหรือไม
๒. ขอทําความตกลงเกี่ยวกับบันทึกและหนังสือภายในเฉพาะที่อยูในกระทรวงกลาโหมดังนี้
๒.๑ นอกจากกระดาษบันทึกขอความแลว กระทรวงกลาโหมขอใชกระดาษตราครุฑ
เปนหนังสือราชการภายในเพิ่มขึ้นอีกแบบหนึ่ง โดยจะใชเฉพาะกรณีที่มีความสําคัญ และเปนพิธีการ เชนหนังสือที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสั่งการแกสวนราชการขึ้นตรง และสามเหลาทัพ เปนตน
๒.๒ ขอใช...

- ๓๑ ๒.๒ ขอใช เดือน ตัวเลขของปพุทธศักราช ชื่อสวนราชการ ยศ ตําแหนง และอื่น ๆ
ผบ.ทบ.(พลเอก............................................................ผูบัญชาการทหารบก) เปนตน
๒.๓ คําขึ้นตน สรรพนาม และคําลงทาย ขอใชตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวย
หนังสือราชการ
๒.๔ ขอใชอางถึง (ถามี) และสิ่งที่สงมาดวย (ถามี) สําหรับกระดาษบันทึกขอความ ทั้งนี้
จะใชกรณีจําเปนเพื่อใหขอความในหนังสือกะทัดรัดยิ่งขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาเรื่องที่ขอหารือและใหความตกลงดังกลาวดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) พลเอก ทวนทอง สุวรรณทัต
(ทวนทอง สุวรรณทัต)
ปลัดกระทรวงกลาโหม

กรมเสมียนตรา
กองระเบียบการ
โทร.๒๒๑๕๘๘๑

- ๓๒ -

ที่ นร ๐๙๐๔/๔๙๙๕

สํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐
๖ ตุลาคม ๒๕๒๖

เรื่อง ขอหารือและการขอทําความตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม
อางถึง หนังสือกระทรวงกลาโหม ดวนมาก ที่ กห ๐๒๐๑/๑๖๔๑๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๖
ตามหนังสือที่อางถึง กระทรวงกลาโหมไดห ารือเพื่อทําความเขาใจคําบางคําในระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ รวม ๒ ประการ และขอทําความตกลงเกี่ยวกับบันทึก
และหนังสือภายในเฉพาะที่อยูในกระทรวงกลาโหม รวม ๔ ประการ ความละเอียดแจงแลวนั้น
สํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวขอเรียนดังนี้
๑. ความเห็นเกี่ยวกับขอหารือ
๑.๑ ตามขอหารือของกระทรวงกลาโหมในขอ ๑.๑ ซึ่งหารือคําวา “กรม” จะหมายความ
รวมถึง สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ใชหรือไมนั้น จะตองพิจารณาจาก ภาคผนวก ๓ ขอ ๑ ซึ่งเปนหลักการทั่วไป กําหนดให
หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผูวาราชการจังหวัด เปนผูลงชื่อในหนังสือทุกกรณีและขอยกเวนใน
ภาคผนวก ๓ ขอ ๒ ซึ่งกําหนดวา หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผูวาราชการจังหวัดจะกําหนดให
ผูดํารงตําแหนงใดลงชื่อในหนังสือไดเฉพาะหนังสือที่อยูในหนาที่ของผูดํารงตําแหนงนั้น หรือของสวนราชการ
ซึ่งอยูในบังคับบัญชาของผูดํารงตําแหนงนั้น และหนังสือดังกลาวไมกอใหเกิดนิติสัมพันธกับสวนราชการระดับกรม
หรือจังหวัด ซึ่งนาจะหมายความวาสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัดดังกลาวจะตองมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และเนื่องจากตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการกลาโหม
ไดกําหนดใหกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มีฐ านะเปน นิติบุคคล
เชนเดียวกับกรมของราชการฝายพลเรือนโดยทั่วไป ดังนั้น จึงนาจะถือวา กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปนสวนราชการระดับกรมตามภาคผนวก ๓ ขอ ๑ เนื่องจากประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ขอ ๑๙ ไดกําหนดไววาใหสํานักงานปลัดกระทรวงมีฐานะ
เปนกรม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จึงถือเปนกรมตามความหมายในระเบียบฯ สวนสํานักเลขานุการรัฐมนตรี
เนื่องจากมิไดมีกฎหมายฉบับใดกําหนดใหมีฐานะอยางไร แตโดยที่ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ขอ ๑๙ และขอ ๒๕ กําหนดให สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีเปนสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงหรือทบวง และขอ ๒๙ กําหนดอํานาจหนาที่โดยแนชัดเกี่ยวกับราชการทางการเมือง ดังนั้น
สํานักเลขานุการรัฐมนตรีจึงออกหนังสือในสวนที่อยูในอํานาจหนาที่ไดเอง
๑.๒ ตามขอ...

- ๓๓ ๑.๒ ตามข อหารื อของกระทรวงกลาโหมในขอ ๑.๒ ซึ่ ง หารือ ว า หน ว ยงานในสั ง กั ด
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ ติดตอกันในการปฏิบัติราชการใหใช “บันทึก” ตามระเบียบขอ ๒๖ เปนการถูกตองหรือไม นั้น
เนื่องจาก “บันทึก” ตามระเบียบขอ ๒๖ อาจแยกไดเปน ๓ ลักษณะ คือ ขอความที่ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ
ซึ่งเปนการติดตอราชการอยางไมเปนแบบพิธีภายในหนวยงาน ดังนั้น การติดตอกันภายในหนวยงานที่อยูในสังกัด
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ โดยใชบันทึกตามขอ ๒๖ จึงเปนการถูกตอง
๒. ความเห็นเกี่ยวกับการขอทําความตกลง
๒.๑ ตามขอ ๒.๑ ซึ่งกระทรวงกลาโหมขอใชกระดาษตราครุฑเพิ่มขึ้นอีกแบบหนึ่งนั้น
เนื่องจากตามระเบียบขอ ๑๒ กําหนดวา หนังสือภายในใหใชกระดาษบันทึกขอความเทานั้น ดังนั้น โดยหลักการ
หนังสือภายในจะใชกระดาษอยางอื่นไมไดนอกจากกระดาษบันทึกขอความ และโดยที่ตามระเบียบขอ ๑๑ กําหนดวา
“หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ เปนหนังสือติดตอระหวาง
สวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก” ซึ่งถือไดวา
หนังสือภายนอกเปนหนังสือที่มีลักษณะเปนแบบพิธี ใชในการติดตอราชการระหวางสวนราชการไมวาจะอยูใน
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันหรือไม และระหวางสวนราชการกับหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใช
สวนราชการ รวมตลอดถึงการติดตอกับบุคคลภายนอกดวย หนังสือภายนอกจึงเปนหนังสือที่ใชในการติดตอราชการ
ไดทุกกรณี ดังนั้น ในกรณีที่สวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมประสงคจะติดตอราชการกับสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงกลาโหมดวยกันอยางเปนแบบพิธีก็สามารถใชกระดาษตราครุฑไดอยูแลว โดยทําเปนหนังสือ
ภายนอกและมีหัวขอตามระเบียบขอ ๑๑ อยางไรก็ดี เนื่องจากการติดตอราชการภายในกระทรวงสามารถใช
บันทึกเปนหนังสือติดตอไดอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งไดอนุญาตใหใชกระดาษอื่นนอกจากกระดาษบันทึกขอความได
ในกรณีไมปกติ ดังนั้น หากกระทรวงกลาโหมมีความจําเปนที่จะตองใชกระดาษตราครุฑสําหรับการบันทึก
ตามระเบียบขอ ๒๖ เฉพาะกรณีที่มีความสําคัญและเปนพิธีการตามที่ขอตกลงไปก็สามารถกระทําได และ
หนังสือที่ใชในการติดตอดังกลาวถือวาเปนบันทึกตามขอ ๒.๖ มิใชหนังสือภายในตามขอ ๑๒
๒.๒ ตามขอ ๒.๒ เกี่ยวกับการขอใชคํายอตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวย
การใชคํายอนั้น เนื่องจากการจัดสวนราชการและการติดตอราชการภายในกระทรวงกลาโหมมีลักษณะพิเศษ
ที่แตกตางไปจากกระทรวง ทบวง กรม โดยทั่วไป และมีแบบธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอยูแลว จึงอนุญาตให
ถือปฏิบัติไดตามที่ขอตกลงไป
๒.๓ ตามขอ ๒.๓ เกี่ยวกับการขอใชคําขึ้นตน สรรพนาม และคําลงทายในหนังสือภายใน
โดยจะขอใชตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ นั้น
สํานักนายกรัฐมนตรีขอเรียนวา หลักการที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ เพื่อแยกหนังสือภายนอกกับหนังสือภายในออกจากกันใหชัดเจนโดยเนนความแตกตางกัน
ในเรื่องความเปนแบบพิธีและขอบเขตของการใชกับไดกําหนดหัวขอสําหรับหนังสือภายในใหชัดเจนดวยเหตุผล
ดังกลาว การใชคําขึ้นตนและสรรพนาม จึงควรเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบฯ
อยางไร...

- ๓๔ อยางไรก็ตามในกรณีที่กระทรวงกลาโหมประสงคจะใชคําขึ้นตนและสรรพนามเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ใชกระดาษบันทึกขอความ สามารถกระทําไดโดยถือวาหนังสือที่ทําขึ้นเปน “บันทึก” ตามขอ ๒๖ กลาวคือ
ถาเปนหนังสือถึงบุคคลธรรมดา จะตองใชตามที่กําหนดในภาคผนวก ๒ คือใชคําวา “เรียน” หรือ “กราบเรียน”
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวาจะเปนหนังสือถึงผูใด เวนแตในกรณีจําเปนจะตองมีถึงหนวยงานจึงอาจใชคําขึ้นตนเปนอยางอื่นได
ตามความเหมาะสม เชน ใชวา ถึง หนวยงาน ก หรือสงหนวยงาน ข หรือ เสนอ หนวยงาน ค เปนตน
อนึ่ง สํานักนายกรัฐมนตรีขอเรียนเปนขอสังเกตเกี่ยวกับการใชคําลงทายตามที่กระทรวง
กลาโหมกําหนดไวในระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๐๗ นั้น เนื่องจากตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ไมมีการใชคําลงทายในหนังสือภายใน (ตามขอ ๑๒)
และบันทึก (ตามขอ ๒๖) ดังนั้น การที่กระทรวงกลาโหมจะกําหนดใหเขียนวา “ควรมิควรแลวแตจะกรุณา”
จึงถือวาเปนสวนหนึ่งของขอความ มิใชเปนคําลงทาย การกําหนดใหเขียนขอความดังกลาวจึงอยูในดุลพินิจของ
กระทรวงกลาโหมที่จะกระทําได
๒.๔ ตามขอ ๒.๔ ซึ่งขอใช อางถึง (ถามี) และสิ่งที่สงมาดวย (ถามี) สําหรับกระดาษ
บันทึกขอความนั้น สํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหรูปแบบของหนังสือมีมาตรฐานที่แนนอน
จึงไมเห็นควรใหมีหัวขอดังกลาวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะถาเปนการจัดทําหนังสือภายในหรือบันทึก ผูจัดทําสามารถ
ระบุถึงหนังสือที่อางถึงหรือสิ่งที่สงมาดวยไวในขอความของหนังสือไดอยูแลว ซึ่งมิไดยุงยากในการจัดทําแตประการใด
ทั้งนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีไดนําเรื่องนี้เขาปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) วันชัย ศิริรัตน
(นายวันชัย ศิริรัตน)
รองปลัดสํานักฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กองแผนงานและวิชาการ
โทร.๒๘๑๔๐๐๕, ๒๘๒๕๓๒๒

- ๓๕ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๒๙๑๓)
ที่ กห ๐๖๐๒/๑๓๗๑
วันที่ ๒๑
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗

มิ.ย.๒๗

เสนอ นขต.ทอ.
เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ซึ่งประกาศใช เมื่อ ๔ มิ.ย.๒๗
เปนไปโดยถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน และสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ จึงใครขอชี้แจงเกี่ยวกับกรณีหนังสือติดตอราชการใน กห.ที่ใชกระดาษ “บันทึกขอความ”ดังตอไปนี้
๑. หนังสือติดตอราชการระหวางสว นราชการระดับ หนว ยขึ้น ตรงตอ กห.คือ สล., สป.,
บก.ทหารสูงสุด รวมทั้ง ทบ., ทร. และ ทอ.ใหถือเปน หนังสือราชการชนิด “หนังสือภายใน” ใชกระดาษ
“บันทึกขอความ” ผูลงลายมือชื่อเจาของหนังสือที่เริ่มเรื่อง ตองพิมพหรือเขียนชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไว
ใตลายมือชื่อดวย (ระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ขอ ๗.๑) ตามตัวอยางผนวก ก
๒. หนังสือที่ผูบังคับบัญชาสั่งการแกผูใตบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา
หรื อเจ าหน า ที่ ห รื อหน ว ยงานระดั บ ต่ํา กวา สว นราชการตามขอ ๑ มีติด ตอ กัน ใหถือ เปน หนัง สือ ราชการ
“ประเภทบันทึก” ตามนัยแหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณพ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๒๖ โดยปกติ
ใหใชกระดาษบันทึกขอความ แตไมตองพิมพหรือเขียนชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ (ระเบียบ กห.วาดวย
หนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ขอ ๗.๒) ตามตัวอยางที่แนบ ผนวก ข
จึงเสนอมาเพื่อทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.เอนก ไลเลิศ
จก.สบ.ทอ.

- ๓๖ (แบบผนวก ก)

สวนราชการ
ที่ กห ๐๖๐๒/
เรื่อง

บันทึกขอความ

ทอ.(สบ.ทอ.โทร...…….... โทร.ทหาร……............)

วันที่

มิ.ย.๒๗

เรียน ผบ.ทหารสูงสุด
(ขอความ)………………………………………………..…………………………...............................……….

พล.อ.อ.

(ประพันธ ธูปะเตมีย)
ผบ.ทอ.

- ๓๗ (แบบผนวก ข)

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร. ……….......)
ที่ กห ๐๖๐๒.๒/
วันที่
เรื่อง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

มิ.ย.๒๗

เรียน จก.ยศ.ทอ.
(ขอความ)……………………………………………………………………………………..

พล.อ.ต.

จก.สบ.ทอ.

หมายเหตุ
ถือเปนหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึก จึงไมตองพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ

- ๓๘ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๒๖๖๓)
ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๑๐๙๗
วันที่ ๓๐ พ.ค.๒๘
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗
เสนอ นขต.ทอ.
๑. ตามหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒/๑๓๗๑ ลง ๒๑ มิ.ย.๒๗ ให นขต.ทอ.ทราบ และถือเปน
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ กรณีหนังสือติดตอราชการใน กห.ที่ใชกระดาษ
“บันทึกขอความ” นั้น
เพิ่มเติม ดังนี้

๒. สบ.ทอ.ขอชี้แจงวิธีปฏิบัติตามหนังสือ สบ.ทอ.ดังกลาวในขอ ๒ เกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่ติดตอกัน

๒.๑ หนวยในสังกัดสวนราชการตามระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ขอ ๗.๑
คือ หนวยที่ขึ้นตรงตอ สล., สป., บก.ทหารสูงสุด, ทบ., ทร. และ ทอ.
๒.๒ หนวยที่ขึ้นตรงตาง ๆ ตามขอ ๒.๑ มีหนังสือติดตอกัน เชน หนวยใน ทอ.หรือหนวยใน
สป.ดวยกัน ไมตองพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ หากเปนหนวยใน ทอ.ติดตอกับหนวยใน สป.เชน สบ.ทอ.
ติดตอ ธน.ใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวในวงเล็บใตลายมือชื่อดวย ทั้งนี้ เปนไปตามรายงานการประชุม กห.
เรื่อง ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อ ๒๖ ส.ค.๒๖ ขอ ๒ หนา ๓ - ๔
จึงเสนอมาเพื่อทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากหนังสือดังกลาวดวย
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ประชา มุงธัญญา
จก.สบ.ทอ.

- ๓๙ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๓)
ที่ (ตอ ทอ.เลขรับ ๔๓๘๔/๓๖)
วันที่ ๒๖ ส.ค.๓๖
เรื่อง การลงชื่อของ หน.นขต.สป.ใน "สําเนาคูฉบับ" ของรางหนังสือที่ รมว.กห.จะลงชื่อ
เรียน ผบ.ทอ.(ผาน รอง ผบ.ทอ.)
๑. สม.สงสําเนาอนุมัติ รมว.กห.(ปล.กห.รับคําสั่ง ฯ) เมื่อ ๑๓ ส.ค.๓๖ ทายหนังสือ สม.ลง ๙ ส.ค.๓๖
(ฉบับ กห.เลขรับ ๙๒๔๓/๓๖) ให ทอ.ทราบเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป สรุปสาระสําคัญไดวา
๑.๑ สม.ไดพิจารณากําหนดแบบการลงชื่อผูราง ผูพิมพ และผูตรวจในการจัดทําสําเนาคูฉบับ
หนังสือราชการ โดยยกเลิกอนุมัติหลักการของ รมว.กห.ที่ไดอนุมัติไวเดิมตามหนังสือ ที่ กห ๐๒๐๑/๑๔๗๒๕
ลง ๒๗ มิ.ย.๑๐ และกําหนดรูปแบบในการจัดทําสําเนาคูฉบับหนังสือราชการขึ้นใหมเปนสวนรวม โดยมีหลักการ
พิจารณาตําแหนงของหนังสือแตละระดับ ดังนี้
๑.๑.๑ สําเนาคูฉบับหนังสือราชการโดยทั่วไปคงมีการลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอ
ของผูราง ผูพิมพ และผูตรวจ ที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ ตามที่กําหนดไวในขอ ๓๐ วรรคสอง
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ในกรณีที่ขอบลางดานขวาของหนังสือ
มีเนื้อที่ไมพอที่จะลงลายมือชื่อยอของผูราง ผูพิมพ และผูตรวจ ใหลงลายมือชื่อยอดังกลาวไวที่ขอบลางดานซาย
ของดานหลังสําเนาคูฉบับหนังสือราชการฉบับนั้นได
๑.๑.๒ กําหนดใหตําแหนงระดับรองลงไปจากผูลงชื่อในหนังสือนั้นเปนผูลงชื่อในฐานะ
ผูตรวจ เชน กรณี รมว.กห.เปนผูลงชื่อในหนังสือ หากเปนเรื่องของ สป. ปล.กห.จะเปนผูตรวจ กรณี ปล.กห.
เปนผูลงชื่อในหนังสือ หน.นขต.สป.จะเปนผูตรวจเปนตน สําหรับหนังสือของนขต.กห., ทบ., ทร., ทอ. และ
องคการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.นั้น คงถือปฏิบัติในทํานองเดียวกันนี้โดยอนุโลมดังไดกลาวมาแลว
๑.๑.๓ การลงชื่ อ ในฐานะผู ต รวจเพิ่ ม เติ ม ในสํา เนาคู ฉ บั บ ของหนั ง สื อ ราชการนั้ น
หากสวนราชการใดที่เกี่ยวของในการดําเนินการ มีความตองการที่จะใหผูบังคับบัญชา ซึ่งจะเปนผูลงชื่อในหนังสือ
ไดทราบหรือมีความมั่นใจวา หนังสือเรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาของสวนราชการที่เกี่ยวของตาง ๆ มาแลว
หัวหนาสวนราชการซึ่งมีสวนพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น จะลงชื่อในฐานะผูตรวจเพิ่มเติมโดยเรียงลงมา
ตามลําดับก็ใหกระทําได
๑.๑.๔ เพื่อใหการกําหนดแบบสําเนาคูฉบับของหนังสือราชการไดเปนไปดวยความ
เรียบรอย และสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ สม.ไดจัด ทํา
รูปแบบสําเนาคูฉบับของหนังสือราชการในระดับตาง ๆ เพื่อเปนตัวอยางมาพรอมนี้แลว ปรากฏรายละเอียด
ตามผนวก ก, ข และ ค ที่แนบ
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบและพิจารณาแลว
๒.๑ หนังสือ สป.ที่ กห ๐๒๐๑/๑๔๓๒๕ ลง ๒๗ มิ.ย.๑๐ ไดกําหนดตําแหนงของผูลงชื่อเปน
ผูตรวจคนแรกในสําเนาคูฉบับ ซึ่ง สม.ขออนุมัติยกเลิก ตามขอ ๑.๑ นั้น ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รับคําสั่ง ฯ) ไดสั่งการ
ทายหนังสือดังกลาว เมื่อ ๓ ก.ค.๑๐ ใหสําเนาสงสวนราชการตาง ๆ ใน ทอ.เพื่อทราบและถือเปนหลักปฏิบัติตอไป
และ สบ.ทอ.ไดสําเนาแจกจาย นขต.ทอ.เมื่อ ๕ ก.ค.๑๐ แลว
๒.๒ ตามที่ สม. ...

- ๔๐ ๒.๒ ตามที่ สม.สงสําเนาอนุมัติ รมว.กห.เกี่ยวกับการจัดทําสําเนาคูฉบับของหนังสือราชการ
ตามขอ ๑ เห็นควรแจงให นขต.ทอ.ทราบเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ การสั่งการในหนังสือเวียนตาง ๆ
อันเปนงานธุรการ ผบ.ทอ.ไดมอบให รอง ผบ.ทอ.ทําการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.ตามขอ ๑ ลําดับที่ ๑๔๘
แหงคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๔/๓๖ ลง ๔ พ.ค.๓๖ เรื่อง มอบอํานาจหนาที่ทําการแทน และสั่งการในนามของ
ผบ.ทอ.
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมัติตามขอ ๒.๒ แลว สบ.ทอ.จะไดดําเนินการตอไป

อนุมัติ

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.อาสน ตันกําแหง
จก.สบ.ทอ.
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.สุเทพ เทพรักษ
รอง ผบ.ทอ.
๒๗ ส.ค.๓๖

- ๔๑ ผนวก ก
ตัวอยางการจัดทําสําเนาคูฉบับหนังสือราชการซึ่งออกในนามของ กห.(รมว.กห.ลงชื่อ)
ประกอบหนังสือ ฉบับ กห.เลขรับ ๙๒๔๓/๓๖
(สําเนาคูฉบับ)

ที่ กห .............

กระทรวงกลาโหม
ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
สิงหาคม ๒๕๓๖

เรื่อง ...................…………………………
เรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวง.........…….
อางถึง (ถามี)
สิ่งที่สงมาดวย (ถามี)
ขอความ................................................……………………………………………………
ขอแสดงความนับถือ
(๑) พลเอก

(……………..............)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

กรม ..............……………
กอง ..............……………
โทร. .............……………

(๕)
(๔)
(๓)
(๒)

พ.อ.........................…………………….ราง..……….......ส.ค.๓๖
ส.อ.........................………………..พิมพ/ทาน….........ส.ค.๓๖
พล.ท. (จก.อท.ศอพท.หรือผูทําการแทน) ตรวจ..….ส.ค.๓๖
พล.อ. (ผอ.ศอพท.หรือผูทําการแทน)…..…ตรวจ......ส.ค.๓๖
พล.อ. (ผอ.สนผ.กห.หรือผูทําการแทน)..…ตรวจ…...ส.ค.๓๖
พล.อ.อ. (ปล.กห.หรือผูทําการแทน)..….....ตรวจ…..ส.ค.๓๖

- ๔๒ คําชี้แจงประกอบ
(๑) ผูซึ่งจะลงชื่อในชองที่เวนไวใหนี้คือ รมว.กห.หรือผูทําการแทน รมว.กห.
(๒) ผูซึ่งจะลงชื่อในชองที่เวนไวใหนี้คือ ปล.กห.หรือผูทําการแทน ปล.กห.
(๓) ผูซึ่งจะลงชื่อในชองที่เวนไวใหนี้คือ หน.สวนราชการระดับ นขต.สป.ซึ่งมีสวนรวมพิจารณา
หรือผูทําการแทน หน.สวนราชการระดับ นขต.สป.ซึ่งมีสวนรวมพิจารณา
(๔) ผูซึ่งจะลงชื่อในชองที่เวนไวใหนี้คือ หน.นขต.สป.หรือผูทําการแทน หน.นขต.สป.
(๕) ผูซึ่งจะลงชื่อในชองที่เวนไวใหนี้คือ หน.สวนราชการเจาของเรื่อง หรือผูทําการแทน หน.สวนราชการ
เจาของเรื่อง
หมายเหตุ

สําหรับหนังสือของ นขต.กห.นั้น คงถือปฏิบัติในทํานองเดียวกันนี้โดยอนุโลม สวน (๓), (๔) และ (๕)
ใชเฉพาะในกรณีที่มีการลงชื่อในฐานะผูตรวจเพิ่มเติม ถาไมมีกรณีดังกลาวแลว ลงชื่อผูตรวจเฉพาะ (๓) หรือ
ใหมีการลงชื่อผูตรวจเฉพาะ (๒) เทานั้น

- ๔๓ ผนวก ข
ตัวอยางการจัดทําสําเนาคูฉบับหนังสือราชการ
ซึ่งออกในนามของ นขต.กห., ทบ., ทร., ทอ.และองคการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.
ประกอบหนังสือ ฉบับ กห.เลขรับ ๙๒๔๓/๓๖
(สําเนาคูฉบับ)

ที่ กห .......……………..

(กระทรวงกลาโหม หรือสํานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม) ถนนสนามไชย
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
สิงหาคม ๒๕๓๖

เรื่อง ..............………………
เรียน ..............………………
อางถึง (ถามี)
สิ่งที่สงมาดวย (ถามี)
ขอความ.........................................................……………………………………………..
ขอแสดงความนับถือ
(๑) พลอากาศเอก
กรม ….............……………
กอง ....……......……………
โทร. ..........…………………

(………….................)
ปลัดกระทรวงกลาโหม

พ.อ. ........................………………….ราง.……….…..…ส.ค.๓๖
ส.อ. ........................……………..พิมพ/ทาน......…….ส.ค.๓๖
(๔) พล.ท. (จก.อท.ศอพท.หรือผูทําการแทน ตรวจ…...ส.ค.๓๖
(๓) พล.อ. (ผอ.ศอพท.หรือผูทําการแทน).......ตรวจ..…ส.ค.๓๖
(๒) พล.อ. (ผอ.สนผ.กห.หรือผูทําการแทน)....ตรวจ.....ส.ค.๓๖

- ๔๔ คําชี้แจงประกอบ
(๑) ผูซึ่งจะลงชื่อในชองที่เวนไวใหนี้คือ ปล.กห.หรือ ผูทําการแทน ปล.กห.
(๒) ผูซึ่งจะลงชื่อในชองที่เวนไวใหนี้คือ หน.สวนราชการซึ่งมีสวนรวมพิจารณาหรือผูทําการแทน
หน.สวนราชการซึ่งมีสวนรวมพิจารณา
(๓) ผูซึ่งจะลงชื่อในชองที่เวนไวใหนี้คือ หน.นขต.สป.หรือ ผูทําการแทน หน.นขต.สป.
(๔) ผูซึ่งจะลงชื่อในชองที่เวนไวใหนี้คือ หน.สวนราชการเจาของเรื่อง หรือผูทําการแทน หน.สวนราชการ
เจาของเรื่อง
หมายเหตุ

สําหรับหนังสือของ นขต.กห., ทอ., ทร., ทอ.และองคการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.นั้น
คงถือปฏิบัติในทํานองเดียวกันนี้โดยอนุโลม สวน (๒) ใชเฉพาะในกรณีที่มีการลงชื่อในฐานะผูตรวจเพิ่มเติม ถาไมมี
กรณีดังกลาวแลว ใหมีการลงชื่อผูตรวจเฉพาะ (๓) หรือ (๓) และ (๔) เทานั้น

- ๔๕ ผนวก ค
ตัวอยางการจัดทําสําเนาคูฉบับหนังสือราชการซึ่งออกในนามของ นขต.สป.หรือหนวยงาน
ซึ่งเปน นขต.ของสวนราชการอื่น เชน นขต.สล., นขต.บก.ทหารสูงสุด, นขต.ทบ., นขต.ทร.และ นขต.ทอ.รวมทั้ง
นขต.ขององคการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.ประกอบหนังสือ ฉบับ กห.เลขรับ ๙๒๔๓/๓๖
(สําเนาคูฉบับ)

ที่ กห ........…………..

ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และพลังงานทหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สิงหาคม ๒๕๓๖

เรื่อง ..................………….
เรียน ..................…………
อางถึง (ถามี)
สิ่งที่สงมาดวย (ถามี)
ขอความ..................................................................................………………………………………………..
ขอแสดงความนับถือ

กรม ...............………………
กอง ...............………………
โทร. ..............………………

(๑) พลเอก
(...............…………...)
ผูอํานวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร

พ.อ. .............................……………………ราง ….....……………ส.ค.๓๖
ส.อ. ...........................…………….…..พิมพ/ทาน…...............ส.ค.๓๖
(๓) พล.ต. (ผอ.รวท.อท.ศอพท.หรือผูทําการแทน)....ตรวจ.......ส.ค.๓๖
(๒) พล.ท. (จก.อท.ศอพท.หรือผูทําการแทน)….........ตรวจ......ส.ค.๓๖

- ๔๖ คําชี้แจงประกอบ
(๑) ผูซึ่งจะลงชื่อในชองที่เวนไวใหนี้คือ หน.นขต.สป.หรือ ผูทําการแทน หน.นขต.สป.
(๒) ผู ซึ่ ง จะลงชื่ อ ในช อ งที่เ วน ไวใ หนี้คือ หน.ส ว นราชการเจ า ของเรื่ อ ง หรื อ ผู ทํา การแทน
หน.สวนราชการเจาของเรื่อง
(๓) ผูซ่ึงจะลงชื่อในชองที่เวนไวใหนี้คือ หน.นขต.สวนราชการเจาของเรื่อง หรือผูทําการแทน
หน.นขต.สวนราชการเจาของเรื่อง
หมายเหตุ

สําหรับหนังสือของ หนวยงานซึ่งเปน นขต.ของสวนราชการอื่น เชน นขต.สล., นขต.บก.ทหารสูงสุด,
นขต.ทบ., นขต.ทร. และ นขต.ทอ.รวมทั้ง นขต.ขององคการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.นั้น คงถือฏิบัติ
ในทํานองเดียวกันนี้โดยอนุโลม สวน (๓) ใชเฉพาะในกรณีที่มีการลงชื่อในฐานะผูตรวจเพิ่มเติม ถาไมมีกรณี
ดังกลาวแลวใหมีการลงชื่อผูตรวจเฉพาะ (๒) เทานั้น

- ๔๗ -

ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือราชการ
พ.ศ.๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือราชการ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอ
หนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
พ.ศ.๒๕๓๙

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือราชการ

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ
๔.๒ “ชั้นความเร็ว” หมายความวา ชั้นความเร็วตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๔.๓ “สวนราชการ” หมายความวา หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ใหหมายความ
รวมถึงหนวยแยกหรือหนวยสมทบของหนวยดังกลาวดวย
๔.๔ “หนวยงานสารบรรณกลาง” หมายความวา สวนราชการขึ้นตรงของสวนราชการ
ตามขอ ๔.๓ ที่รับผิดชอบงานดานสารบรรณของหนวย
ขอ ๕ การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือ
๕.๑ หนังสือ (ระบุชั้นความเร็ว หรือไมระบุชั้นความเร็ว) ที่ไมมีความซับซอนมีขอมูล
ครบถวน ไมตองประสานกับหนวยอื่น หรือสามารถประสานโดยตรงไดโดยไมตองใชเปนลายลักษณอักษร
และเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนเอกสารที่ใชประกอบรวมทั้งบันทึกความเห็นนําเรียนไมเกิน ๕ หนา
ใหกําหนดระยะเวลาดําเนินการดังนี้
๕.๑.๑ หนังสือที่ระบุชั้นความเร็ว “ดวนที่สุด” เมื่อหนวยงานสารบรรณกลางของ
สวนราชการไดรับ ใหรีบดําเนินการเพื่อสงใหหนวยเกี่ยวของภายใน ๑ ชั่วโมงทําการกับใหหนวยเกี่ยวของ
ดําเนินการใหแลวเสร็จทุกขั้นตอน แลวสงกลับมาที่หนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงหนังสือนั้นออกจากหนวย
ไปตามสายงานภายใน ๓ ชั่วโมงทําการ
๕.๑.๒ หนังสือ...

- ๔๘ ๕.๑.๒ หนังสือที่ระบุชั้นความเร็ว "ดวนมาก" เมื่อหนวยงานสารบรรณกลางของ
สวนราชการไดรับ ใหรีบดําเนินการเพื่อสงใหหนวยเกี่ยวของภายใน ๒ ชั่วโมงทําการ กับใหหนวยเกี่ยวของ
ดําเนินการใหแลวเสร็จทุกขั้นตอน แลวสงกลับมาที่หนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงหนังสือนั้นออกจากหนวย
ไปตามสายงานภายใน ๗ ชั่วโมงทําการ
๕.๑.๓ หนังสือที่ระบุชั้นความเร็ว "ดวน" เมื่อหนว ยงานสารบรรณกลางของ
สวนราชการไดรับ ใหรีบดําเนินการเพื่อสงใหหนวยเกี่ยวของภายใน ๓ ชั่วโมงทําการ กับใหหนวยเกี่ยวของ
ดําเนินการใหแลวเสร็จทุกขั้นตอน แลวสงกลับมาที่หนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงหนังสือนั้นออกจากหนวย
ไปตามสายงานภายใน ๑๔ ชั่วโมงทําการ
๕.๑.๔ หนังสือที่ไมระบุชั้นความเร็ว เมื่อหนวยงานสารบรรณกลางของสวนราชการ
ไดรับ ใหรีบดําเนินการเพื่อสงใหหนวยเกี่ยวของภายใน ๔ ชั่วโมงทําการ กับใหหนวยเกี่ยวของดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทุกขั้นตอน แลวสงกลับมาที่หนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงหนังสือนั้นออกจากหนวยไปตามสายงานภายใน
๒๑ ชั่วโมงทําการ
๕.๑.๕ กรณีหนังสือตามขอ ๕.๑.๑ ถึงขอ ๕.๑.๔ ที่หนวยเกี่ยวของจะตองประสาน
กับหนวยเกี่ยวของเพื่อขอรับขอมูลเพิ่มเติม จะผอนผันใหเพิ่มระยะเวลาดําเนินการอีกหนวยงานละ ๓, ๗, ๑๔
และ ๒๑ ชั่วโมงทําการ ตามลําดับ และสวนราชการเจาของเรื่องจะตองติดตามและทวงถามอยางตอเนื่อง
หากปฏิบัติไมไดตามกําหนดนี้ ถือวาเปนการปฏิบัติงานลาชา
๕.๑.๖ กรณีหนังสือมีความซับซอนหรือขอมูลไมครบถวน และไมมีความชัดเจน
วาเปนไปตามระเบียบปฏิบัติหรือไม ตลอดจนเอกสารที่ใชประกอบรวมทั้งบันทึกความเห็นนําเรียนเกินกวา ๕ หนา
ขึ้นไป เมื่อหนวยเกี่ยวของพิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการจะไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว ใหแจง
ขอขัดของตอผูบังคับบัญชาทราบ หากผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาไมเปน
การปฏิบัติงานลาชา แตหากผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุอันสมควร ใหรายงานเปนลายลักษณอักษร
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจลงชื่อในหนังสือทราบ
๕.๒ หนั ง สื อ ที่ ผู ส ง ต อ งการส ง ให ถึ ง ผู รั บ ภายในระยะเวลาที่ กํา หนดให ร ะบุ คํา ว า
“ดวนภายใน...” แลวลงวันที่ เดือน ป และเวลาที่กําหนด กับใหเจาหนาที่สงใหถึงผูรับที่ระบุไวภายในเวลา
ที่กําหนด
โดยเครงครัด

ขอ ๖ ใหหัวหนาสวนราชการ กํากับดูแลการปฏิบัติของเจาหนาที่ในหนวยใหถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๗ ใหเจากรมสารบรรณทหารอากาศ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
(ชลิต พุกผาสุข)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

หมายเหตุ
ขอ ๔.๓ แกไขตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔

- ๔๙ สายการเดินหนังสือราชการของกองทัพอากาศ
๑. หนังสือรับ (เขา) ที่มีถึงกองทัพอากาศ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ ไดแก หนังสือ
จากหนวยราชการตาง ๆ ในกองทัพอากาศหรือจากหนวยราชการภายนอกกองทัพอากาศ องคการ บริษัท
หางราน และเอกชนทั่วไป ใหปฏิบัติดังนี้
๑.๑ สงที่กรมสารบรรณทหารอากาศ เพื่อลงทะเบียนหนังสือรับ
๑.๒ กรมสารบรรณทหารอากาศ ดําเนินการตรวจสอบ แยกเรื่องเสนอหนวยเกี่ยวของ
ในกองทัพอากาศหรือนําเรียนโดยตรง แลวแตกรณี
๑.๓ หนวยที่เปนสวนบัญชาการ เมื่อไดรับเรื่องจากกรมสารบรรณทหารอากาศ ดําเนินการ
ผานสายงานที่เกี่ยวของ จนถึงนําเรียนผูบัญชาการทหารอากาศ (หรือผูที่ไดรับมอบใหทําการแทนและสั่งการ
ในนามของผูบ ัญชาการทหารอากาศ)
๑.๔ หนว ยที่มิใชเ ปนสวนบัญ ชาการ เมื่อไดรับเรื่องจากกรมสารบรรณทหารอากาศ
ตรวจสอบ พิจารณา และชี้แจงนายงานแลวสงกลับผานการฝายเสนาธิการหรือกรมฝายอํานวยการที่เกี่ยวของ
กับงานนั้น ๆ เพื่อสรุปนําเรียน ผูบัญชาการทหารอากาศ (หรือผูที่ไดรับมอบใหทําการแทนและสั่งการในนามของ
ผูบัญชาการทหารอากาศ( โดยผานรองเสนาธิการทหารอากาศฝายที่เกี่ยวของ และสนาธิการทหารอากาศตามลําดับ
หากงานใดที่ไมเกี่ยวของกับกรมฝายเสนาธิการหรือกรมฝายอํานวยการใด ใหหนวยเจาของเรื่องนําเรียนผาน
รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ) และเสนาธิการทหารอากาศ กอนนําเรียนผูบัญชาการทหารอากาศ
๑.๕ งานใดที่ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดมีการอนุมัติหรือมีการสั่งการไวแลวเปนการเฉพาะ
ใหดําเนินการตามอนุมัติหรือสั่งการนั้น ๆ
๑.๖ งานใดเปนกรณีเรงดวนที่ตองนําเรียนผูบัญชาการทหารอากาศโดยตรง ใหหัวหนา
หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจจากหัวหนาหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เปนผูพิจารณาลงชื่อ
ในหนังสือนําเรียนผูบัญชาการทหารอากาศ เปนกรณีไป
๒. หนังสือสง (ออก) จากกองทัพอากาศ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ
๒.๑ หนังสือที่ผูบัญชาการทหารอากาศ (หรือผูที่ไดรับมอบใหทําการแทนและสั่งการในนาม
ของผูบัญชาการทหารอากาศ) ลงชื่อแลว เจาหนาที่หนาหอง (นายทหารคนสนิทหรือเจาหนาที่สํานักงานเลขานุการ
กองทัพอากาศ) จะสงคืนหนวยในสวนบัญชาการ
๒.๒ หนังสือที่กรมสารบรรณทหารอากาศเปนเจาของเรื่อง กรมสารบรรณทหารอากาศ
จะดําเนินการลงทะเบียนหนังสือสง แลวจัดสงไปยังผูรับ
๒.๓ หนังสือที่หนวยในสวนบัญชาการเปนเจาของเรื่อง หนวยนั้นจะสงไปยังผูรับเอง
โดยขอเลขทะเบียนหนังสือสงจากกรมสารบรรณทหารอากาศ หรือฝากสง ผานกรมสารบรรณทหารอากาศ
(เฉพาะหนวยภายในกระทรวงกลาโหม) แลวแตกรณี
๓. หนังสือของหนวยในสวนบัญชาการ
๓.๑ แตละหนวยดําเนินการเอง โดยไมตองผานกรมสารบรรณทหารอากาศ เวนแตเรื่อง
ทีก่ รมสารบรรณทหารอากาศ จะตรวจสอบและเปนเจาของเรื่อง
๓.๒ เรื่องในสายงานเสนาธิการกิจ ซึ่งมีรองเสนาธิการทหารฝายตาง ๆ ควบคุม กํากับดูแล
อยูนั้น ใหหนวยเจาของเรื่องนําเรียนผานรองเสนาธิการทหารอากาศฝายที่เกี่ยวของ และเสนาธิการทหารอากาศ
ตามลําดับ กอนนําเรียนผูบัญชาการทหารอากาศ
เอกสารอางอิง
- ระเบียบ ทอ.วาดวยการกําหนดหนาที่ของขาราชการตําแหนงตาง ๆ ใน บก.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕
- ระเบียบ ทอ.วาดวยการกําหนดหนาที่ของขาราชการตําแหนงตาง ๆ ใน บก.ทอ.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

- ๕๐ -

คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๑๑/๕๑
เรื่อง การใชสีของหมึกในการเขียนหรือประทับตราในหนังสือราชการ
เพื่อใหการใชสี ของหมึ กในการเขีย นหรือการประทับตราตาง ๆ ในหนังสือราชการมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น และเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงให
๑. ยกเลิกคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๓/๒๙ ลง ๙ เม.ย.๒๙ เรื่อง การใชสีของหมึกในการเขียน
เอกสารของทางราชการและการประทับตรารับหนังสือราชการ
๒. ใหบุคคลและสวนราชการในสังกัด ทอ.ถือปฏิบัติในการใชสีหมึกเขียนหรือประทับตรา
ในหนังสือราชการดังนี้
๒.๑ การเขียนเอกสารของทางราชการ การประทับตรารับหนังสือ สําเนาคูฉบับ สําเนา
ตรากําหนดเก็บหนังสือ "เก็บถึง พ.ศ. ....." ใหใชหมึกสีน้ําเงิน สีน้ําเงินดํา หรือสีดํา เวนแตการเขียนเอกสาร
เกี่ยวกับหลักฐานการเงิน ซึ่งจําเปนตองใชหมึกสีแดงตามระเบียบ ก็ใหใชหมึกสีแดงได
๒.๒ การประทับตราชื่อสวนราชการ ชั้นความเร็ว ตรากําหนดเก็บหนังสือ "หามทําลาย"
หรือตราประทับกรณีนํากระดาษที่ใชแลว ๑ หนามาใชในการจัดทําสําเนาคูฉบับหรือสําเนาตามแบบที่กําหนด
ใหใชหมึกสีแดง
๓. การปฏิ บั ติ อื่ น ใดเกี่ ย วกั บ การใช สี ข องหมึ ก ในการเขี ย นเอกสารของทางราชการและ
การประทับตราหนังสือ ที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๑
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข
(ชลิต พุกผาสุข)
ผบ.ทอ.

- ๕๑ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๓)
ที่ (ตอฉบับ ทอ.เลขรับ ๖๘๒๖/๓๓)
วันที่ ๑๑ ต.ค.๓๓
เรื่อง ขอใหลงหมายเลขโทรศัพทระบบโทรคมนาคมทหารของสวนราชการเจาของเรื่องในหนังสือราชการ
เรียน ผบ.ทอ.(ผาน รอง ผบ.ทอ.)

๑. สบ.ทหาร ไดรายงาน ผบ.ทหารสูงสุด ตามรายงานของ สส.ทหาร วาปจ จุบัน สส.ทหาร
ไดพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เสร็จสิ้น
สมบูรณแลว ซึ่ง สป., บก.ทหารสูงสุด, ทบ., ทร. และ ทอ.สามารถใชระบบโทรคมนาคมทหารติดตอสื่อสารกันได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อประหยัดงบประมาณคาใชจายซึ่งจะตองจายใหกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
สส.ทหาร จึงเห็นควรใหลงหมายเลขโทรศัพทของระบบโทรคมนาคมทหารควบคูกันไปกับหมายเลขโทรศัพท
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยในหนังสือราชการตาง ๆ ที่ระบุในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ซึ่งกําหนดใหลงหมายเลขโทรศัพท
ของสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสือ และหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย และ
ผบ.ทหารสูงสุด (รอง ผบ.ทหารสูงสุด รับคําสั่ง ฯ) ไดสั่ง เมื่อ ๒๒ ส.ค.๓๓ ใหสวนราชการของ บก.ทหารสูงสุด
และเหลาทัพ ทราบและปฏิบัติตามที่ สส.ทหาร รายงาน สบ.ทอ.จึงไดแจง ส.ทอ.ทราบ เพื่อดําเนินการตอไป
๒. ส.ทอ.ชี้แจงวา โทรศัพทโทรคมนาคมทหาร เปนโทรศัพทของชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติทางไกล
ระบบ Digital เพื่อใชในกิจการของสวนราชการสังกัด กห.ซึ่ง สส.ทหาร เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการและติดตั้ง
ใหแกสวนราชการทั้งสามเหลาทัพ บก.ทหารสูงสุด และ สป.รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติ
ซึ่ง ทอ.ไดรับการติดตั้งโทรศัพทโทรคมนาคมทหารประจําสถานที่ราชการใหกับบุคคลในตําแหนงผูบังคับบัญชา
และหัวหนาสวนราชการแลว และไดรับหมายเลขกลาง ๖ หมายเลข คือ ๕๑๔-๓๖๙๔, ๕๑๔-๓๖๙๕, ๕๑๔-๓๖๙๖,
๕๑๔-๓๖๙๗, ๕๑๔-๓๖๙๘ และ ๕๑๔-๓๖๙๙ เปนเลขหมายการติดตอระหวางสวนราชการ กห.กับสวนราชการ ทอ.
หรือบุคคลในตําแหนงที่ไมมีโทรศัพทโทรคมนาคมทหาร โดยสามารถติดตอผานโทรศัพทกลางทั้ง ๖ หมายเลข
ส.ทอ.จึงเห็นควรใหสวนราชการใน ทอ.ที่ไมมีโทรศัพทโทรคมนาคมทหารลงเลขหมายโทรศัพทคมนาคมทหาร
เลขหมายกลางเลขหมายใดเลขหมายหนึ่งในจํานวน ๖ หมายเลข แลวตอทายดวยเลขหมายโทรศัพท ๕ ตัว
ของสวนราชการนั้น ๆ ในหนังสือราชการที่ติดตอกับสวนราชการใน กห.
๓. สบ.ทอ.ตรวจสอบและพิจารณาแลว หนังสือราชการที่ใชติดตอราชการภายใน กห.ไดแก
หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา และหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นซึ่งเปนบันทึก ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําหนังสือติดตอ
ราชการใน กห.ซึ่งออกจาก ทอ.เปนไปในแนวเดียวกัน จึงเห็นควรให นขต.ทอ.ถือปฏิบัติในการลงหมายเลขโทรศัพท
ของสวนราชการเจาของเรื่องในหนังสือภายใน หนังสือประทับตรา และบันทึกโดยใหลงหมายเลขโทรศัพทของ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ควบคูกับหมายเลขกลางโทรศัพทโทรคมนาคมทหาร
เลขหมาย...

- ๕๒ เลขหมายใดเลขหมายหนึ่งในจํานวน ๖ หมายเลข แลวตอดวยเลขหมายโทรศัพท ๕ ตัวของสวนราชการนั้น ๆ
ตามตัวอยางในผนวกที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาสั่งการให นขต.ทอ.ถือปฏิบัติตามขอ ๓ ตอไปดวย

นขต.ทอ.ถือปฏิบัติตอไป
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.กันต พิมานทิพย
รอง ผบ.ทอ.
๑๕ ต.ค.๓๓

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ปรีชา ศักรณรงค
จก.สบ.ทอ.

- ๕๓ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ (ตอ สบ.ทอ.เลขรับ ๑๘๘๔/๔๑)
เรื่อง การใชซองและวิธีปฏิบัติในการจาหนาซอง

วันที่

๗ ก.ย.๔๑

เรียน ผบ.ทอ.(ผาน ผช.ผบ.ทอ.)
๑. ปล.กห.(รอง ปล.กห.ทําการแทน ฯ) สั่งการเมื่อ ๑๐ มี.ค.๔๑ ทายหนังสือ สม.ลง ๙ มี.ค.๔๑
(ฉบับ กห.เลขรับ ๒๐๔๖/๔๑) ให นขต.กห., นขต.สป.และองคการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.ทราบ
และถือปฏิบัติ ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๑๖๐๗ ลง ๓ มี.ค.๔๑ แจงวา ใหยกเลิกวิธีปฏิบัติ
ในการจาหนาซองหนังสือราชการที่จัดสงทางไปรษณียตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๓๑
ลง ๗ ต.ค.๒๖ และคําอธิบาย ๘ การจาหนาซองทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๐๐๒/ว ๓ ลง ๑๙ ม.ค.๓๓ โดยใหปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการจาหนาซอง
หนังสือราชการที่จัดสงทางไปรษณีย เพื่อใหสามารถใชไดกับเครื่องคัดแยกจดหมาย รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบและพิจารณาแลว การสั่งการในหนังสือเวียนตาง ๆ ซึ่งเปนงานธุรการ
ที่เกี่ยวของกับสายงานความรับผิดชอบของหนวยในสวนบัญชาการ ผบ.ทอ.มอบให ผช.ผบ.ทอ.มีอํานาจหนาที่
ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙๗/๓๙ ลง ๑๔ ต.ค.๓๙ เรื่อง มอบอํานาจ
หนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.และฉบับแกไขเพิ่มเติมในผนวก ๒ ลําดับ ๖๓ ฉะนั้น ตามสั่งการ
ปล.กห.(รอง ปล.กห.ทําการแทน ฯ) ให นขต.กห.ทราบและถือปฏิบัติการจาหนาซองหนังสือราชการที่จัดสง
ทางไปรษณีย ในขอ ๑ นั้น เห็นควรเสนอ นขต.ทอ.เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๒ ใหตอไปดวย แลว สบ.ทอ.จะไดดําเนินการตอไป

อนุมัติ

(ลงชื่อ) น.อ.วัลลภ มีสมศัพย
รอง จก.สบ.ทอ.ทําการแทน
จก.สบ.ทอ.
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.วีระพงษ สิงหเสนี
ผช.ผบ.ทอ.
๘ ก.ย.๔๑

- ๕๔ -

ที่ นร ๑๓๐๕/๑๖๐๗

สํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐
๓ มีนาคม ๒๕๔๑

เรื่อง การใชซองและวิธีปฏิบัติในการจาหนาซอง
เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม
อางถึง ๑. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๓๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๖
๒. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๐๐๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓
สิ่งที่สงมาดวย ๑. วิธีปฏิบัติในการจาหนาซองหนังสือราชการที่จัดสงทางไปรษณีย
๒. ตัวอยางการจาหนาซอง ๔ ตัวอยาง
ตามหนั งสื อที่ อา งถึ ง สํา นั กนายกรัฐ มนตรีไ ดแ จง วิธีป ฏิบัติใ นการจา หนา ซอง ตามระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ มาเพือ่ ทราบและถือปฏิบัติ ดังความละเอียดแจงแลวนั้น
บัดนี้ การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) แจงวา ไดนําเครื่องคัดแยกจดหมายมาใชงาน เพื่อใหการสง
จดหมายที่ฝากสงธรรมดาถึงปลายทางดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น กสท.จึงไดกําหนดชนิด ขนาดซอง และวิธีปฏิบัติในการ
จาหนาซองที่สามารถใชกับเครื่องคัดแยกจดหมาย และไดขอความรวมมือ สํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผูรักษาการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ พิจารณาแจงขอกําหนดดังกลาวใหสวนราชการ
ตาง ๆ ทราบและถือปฏิบัติตอไป
สํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหหนังสือราชการที่สงโดยทางไปรษณียถึงปลายทาง
ดวยความรวดเร็ว และสอดคลองกับระเบียบ กสท.วาดวยบริการรับชําระคาฝากสงเปนรายเดือน สําหรับสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ ที่ไดยกเลิกการลงลายมือชื่อหรือรอยประทับตราลายมือชื่อของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการ
ฝากสง และตําแหนงกํากับที่มุมลางซายดานจาหนาจึงใหยกเลิกวิธีปฏิบัติในการจาหนาซองหนังสือราชการที่
จัดสงทางไปรษณีย ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๓๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ และ
คําอธิบาย ๘ การจาหนาซองทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ แจงตามหนังสือ
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๐๐๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ โดยเห็นสมควรใหปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการ
จาหนาซองหนังสือราชการที่จัดสงทางไปรษณียทั่วไป เพื่อใหสามารถใชไดกับเครื่องคัดแยกจดหมาย ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ

สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง
โทร.๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๖

(ลงชื่อ) ผาณิต นิติทัณฑประกาศ
(นางผาณิต นิติทัณฑประกาศ)
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

- ๕๕ วิธีปฏิบัติในการจาหนาซองหนังสือราชการที่จัดสงทางไปรษณีย
วิธีปฏิบัติในการจาหนาซองหนังสือราชการที่จัดสงทางไปรษณีย อาจแยกไดเปน ๒ กรณี คือ
๑. การจาหนาซองหนังสือราชการที่จัดสงทางไปรษณียธรรมดาทั่วไป สงโดยใชบริการไปรษณีย
ดวนพิเศษ (EMS) สงโดยลงทะเบียน หรือไปรษณียภัณฑตางประเทศ ใหปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ใหระบุชื่อ และที่อยูของหนวยงานผูฝากสงไวที่มุมบนซายดานจาหนา บริเวณดานขาง
หรือใตครุฑ และเหนือเลขที่หนังสือ
๑.๒ ในกรณีที่เปนการจัดสงโดยมีขอตกลงกับการสื่อสารแหงประเทศไทย ขอชําระคาฝากสง
เปนรายเดือน ใหมีขอความ “ชําระคาฝากสงเปนรายเดือนใบอนุญาตที่...../...... ชื่อที่ทําการที่ฝากสง” ในกรอบ
สี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอน ขนาด ๒ x ๔ เซนติเมตร ที่มุมบนขวาดานจาหนา ในกรณีที่เปนไปรษณียภัณฑตางประเทศ
ใหใชขอความ “Postage Paid Permit No.(เลขที่ใบอนุญาต) ชื่อที่ทําการที่ฝากสง” ตามรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข ๑
๒. สําหรับวิธีปฏิบัติในการจาหนาซองหนังสือราชการที่จัดสงทางไปรษณียธรรมดา เพื่อให
สามารถใชกับเครื่องคัดแยกจดหมายของการสื่อสารแหงประเทศไทย ใหปฏิบัติดังนี้
๒.๑ คุณลักษณะซอง
๒.๑.๑ เปนซองมาตรฐาน ขนาดซี ๖ และขนาดดีแอล ตามที่กําหนดในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ จัดทําดวยกระดาษปอนดขาวน้ําหนักไมนอยกวา ๘๐ กรัม
ตอตารางเมตร
๒.๑.๒ เปนซองขนาด ซี ๖ และขนาด ดีแอล ที่มีชองใสรหัสไปรษณีย พิมพดวย
สีแดงสม (Warn Red U) จํานวน ๕ ชอง ที่มุมลางดานขวาของซอง ตามขอกําหนดของการสื่อสารแหงประเทศไทย
๒.๑.๓ หากหนวยงานใดยังคงมีซองแบบเดิม (ที่ไมมีชองใสรหัสไปรษณีย ตามขอ ๒.๑.๒)
เหลืออยู และมีความจําเปนตองนํามาใชสงทางไปรษณีย อาจใชซองดังกลาวได แตจะตองจาหนาโดยการพิมพ
หรือผนึกปายจาหนาเทานั้น
๒.๒ การเตรียมซองเพื่อสงทางไปรษณีย
๒.๒.๑ ใชพื้นที่ดานหนา และดานหลังซองตามที่แสดงไวในเอกสารหมายเลข ๒ - ๔
๒.๒.๒ ใหระบุชื่อ และที่อยูของหนวยงานผูฝากสงไวที่มุมบนซายดานจาหนา บริเวณ
ดานขางครุฑ และเหนือเลขที่หนังสือ
๒.๒.๓ ในกรณีที่เปนการจัดสงโดยมีขอตกลงกับการสื่อสารแหงประเทศไทย ขอชําระ
คาฝากสงเปนรายเดือน ใหมีขอความ “ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบอนุญาตที่……/…...ชื่อที่ทําการที่ฝากสง”
ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอน ขนาด ๒ x ๔ เซนติเมตร ที่มุมบนขวาดานจาหนาในกรณีที่เปนไปรษณียภัณฑ
ตางประเทศ ใหใชขอความ “Postage Paid Permit No.เลขที่ใบอนุญาตชื่อที่ทําการที่ฝากสง”
๒.๒.๔ จาหนาชื่อ และที่อยูของผูรับพรอมทั้งรหัสไปรษณียในพื้นที่ที่กําหนดไว
โดยปฏิบัติดังนี้
๒.๒.๔.๑ จาหนา…

- ๕๖ ๒.๒.๔.๑ จาหนาบนซองโดยตรงหรือจาหนาบนปายจาหนาซึ่งทําดว ย
กระดาษสีขาว แลวนํามาผนึกในบริเวณพื้นที่สําหรับจาหนาใหเรียบติดกับซอง ไมมีสวนหนึ่งสวนใดเผยอขึ้นมา
๒.๒.๔.๒ จาหนาใหขนานไปกับความยาวของซอง อยาจาหนาเอียง หรือ
จาหนาโดยขอความแตละบรรทัดเยื้องกันในลักษณะที่มีการยอหนาใหม
๒.๒.๔.๓ จาหนาโดยใชตัวอักษร และตัวเลขแบบมาตรฐานไมควรใชแบบตัวเอน
๒.๒.๔.๔ สีของหมึกที่ใชในการจาหนาตองเปนสีเขม อยาใชสีแดงหรือสีอื่น
ที่ใกลเคียงกับสีแดง
๒.๒.๔.๕ โดยปกติใหพิมพ หรือเขียนรหัสไปรษณียเปนตัวเลขอารบิกในชอง
ใสรหัสไปรษณีย และตองระมัดระวังอยาใหตัวเลขทับเสน หรือลนกรอบชองใสรหัสไปรษณียในกรณีที่ซองไมมีชอง
ใสรหัสไปรษณีย และจาหนาดวยวิธีพิมพ (ตามขอ ๒.๑.๓) อาจวางตําแหนงของรหัสไปรษณียได ๒ แบบ แบบแรก
คือ ใสรหัสไปรษณียแยกตางหากเปนบรรทัดสุดทายของจาหนาแบบที่สองคือ ใสรหัสไปรษณียตอทายขอความ
บรรทัดสุดทายของที่อยูผูรับ ทั้งนี้ รหัสไปรษณียตองอยูภายในบริเวณพื้นที่สําหรับจาหนาตามที่กําหนดไว
๒.๒.๕ พับสิ่งที่จะบรรจุในซองในลักษณะที่ทําใหมีความเรียบสม่ําเสมอกันอยาพับ
ในลักษณะที่ทําใหเกิดรอยหนาตามขอบซอง อนึ่งสิ่งที่จะบรรจุในซองตองไมแข็ง หรือใหญเกินควร หรือมีโลหะ
พลาสติก หรือวัสดุอื่น ๆ ปะปน เชน เข็มหมุด ลวดเสียบกระดาษ เปนตน
๒.๒.๖ ปดผนึกฝาซองใหติดแนนกับตัวซองอยางมั่นคง เพื่อมิใหขอบฝาซองเปดออก
ในขณะผานการคัดแยกดวยเครื่อง อยาปดผนึกโดยใชลวดเย็บกระดาษ หรือเย็บดวยหมุดเชือกพันตาไก หรือ
วิธีการอื่นใดที่ทําใหมีสวนที่มีวัสดุแข็งยื่นจากตัวซอง เพราะจะทําใหเครื่องคัดแยกจดหมายติดขัด หรือเสียหาย

- ๕๗ เอกสารหมายเลข ๑
ตัวอยางการจาหนาซองหนังสือราชการที่ฝากสงทางไปรษณียถึงผูรับในประเทศ

ดวนมาก

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล ดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
ที่ นร 1305/93

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 9/2539
ปณ. สํานักทําเนียบฯ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค
กรุงเทพฯ
10220

ตัวอยางการจาหนาซองหนังสือราชการที่ฝากสงทางไปรษณียถึงผูรับในตางประเทศ
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- ๕๘ เอกสารหมายเลข ๒
แสดงการแบงพื้นที่ดานหนาของซองขนาด C6

ดวนมาก

40 มม.

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล ดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
ที่ นร 1305/93

85 มม.

บริเวณสําหรับผนึกตราไปรษณียากร
ตราชําระคาฝากสงเปนรายเดือน หรือ
ตราชําระคาฝากสงอื่น ๆ
2

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ

114 มม.

1

3

20 มม.

1 0 2 0 0

เวหมายเหตุ
นวางตลอดแนว
20 มม.

1

2
3
4

162 มม.

หมายเหตุ

4
45 มม.

พื้นที่สําหรับ - ตราครุฑ
- ชั้นความเร็ว ใหระบุไวเหนือชื่อสวนราชการ หรือหนวยงานผูฝากสง
- ชื่อและที่อยูของสวนราชการ หรือหนวยงานผูฝากสง ใหระบุไวดานขางครุฑ
- เลขที่หนังสือเปนสวนทายสุดในพื้นที่นี้
พื้นที่สําหรับ - การผนึกตราไปรษณียากร หรือ
- ตราชําระคาฝากสงตาง ๆ
- ประทับตราประจําวัน
พื้นที่สําหรับ - ชื่อหรือตําแหนงของผูรับ
- ที่อยูผูรับตามจาหนา
- เลขรหัสไปรษณีย พิมพใสในชองรหัสไปรษณีย
พื้นที่ที่ตองเวนวางไวตลอดแนวอยางนอย 20 มม. เพื่อความสะดวกในการทํางานของเครื่องคัดแยกจดหมาย

- ๕๙ เอกสารหมายเลข ๓
ดานหลังซอง

20 มม.

- ๑๘๖ -

เวนวางตลอดแนว

- ๖๐ -

- ๖๑ แบบและรูปแบบการพิมพซองหนังสือราชการ
สงโดย จนท.นําสง
ชั้นความเร็ว (ถามี)

ชั้นความลับ (ถามี)

สวนราชการที่ออกหนังสือ
ที่ของหนังสือ
คําขึ้นตน…ตําแหนง ชื่อสวนราชการ
หรือชื่อบุคคลผูรับหนังสือ

คําอธิบายประกอบ
๑. ซองหนังสือราชการแบงออกเปน ๓ สวน ทั้งดานกวางและดานยาว
๒. ชั้นความเร็ว สวนราชการที่ออกหนังสือ ที่หนังสืออยูในชองดานซาย และในชองดานซายนี้
จะมีครุฑขนาด ๑.๕ เซนติเมตร ถามีชั้นความเร็ว ใหอยูทางดานขวาของครุฑและอยูในระดับเดียวกันกับครุฑ
สวนราชการที่ออกหนังสือและที่ของหนังสือจะอยูในบรรทัดต่ําลงมาตามลําดับและอยูในแนวเดียวกันกับครุฑ
๓. ชั้นความลับ (ถามี) ใหอยูกึ่งกลางซองตอนบน ในระดับเดียวกันกับครุฑ
๔. คําขึ้นตน ชื่อหรือตําแหนงผูรับ อยูในชองกึ่งกลางของซอง
---------------------------------------

- ๖๒ -

ที่ นร ๑๐๐๒/ว ๑๗

สํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔

เรื่อง การระบุหมายเลขโทรสารในหนังสือราชการ
เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม
สิ่งที่สงมาดวย ตัวอยางการระบุหมายเลขโทรสารในหนังสือราชการ จํานวน ๑ แผน
เนื่องจากปจจุบันไดมีการนําเครื่องโทรสารมาใชอยางแพรหลาย ดังนั้น เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใชเครื่องโทรสารติดตอสื่อสารในราชการ จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีการระบุหมายเลขโทรสารในหนังสือ
ราชการ
อาศั ย อํา นาจตามระเบี ย บสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดว ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ข อ ๘
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจงึ กําหนดวิธีปฏิบัติในการระบุหมายเลขโทรสารในหนังสือราชการ โดยใหพิมพตอจาก
หมายเลขโทรศัพท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตัวอยางที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) อภิลาศ โอสถานนท
(นายอภิลาศ โอสถานนท)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กองกฎหมายและระเบียบการ
โทร.๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

- ๖๓ เรียน ปล.กห.
๑. สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร ๑๐๐๒/ว ๑๗ ลง ๓๑ ก.ค.๓๔ แจงวา ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๘ ไดกําหนดให
มีการระบุหมายเลขโทรสารในหนังสือราชการ โดยใหพิมพตอจากหมายเลขโทรศัพท เสนอ กห.เพื่อแจงให
สวนราชการในสังกัด กห.ทราบตอไป รายละเอียดตัวอยางปรากฏตามที่แนบ
๒. จากการตรวจสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๘ กําหนด
ไววา “ขอ ๘ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบายกับใหมีหนาที่ดําเนินการฝกอบรม
เกีย่ วกับงานสารบรรณ
การตีความ การวินิจฉัยปญหา และการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคําอธิบายตามวรรคหนึ่ง
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจาก คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได”
๓. สม.พิ จ ารณาแล ว เห็ น วา ตามที่สํา นัก นายกรัฐ มนตรีไ ดแ จง การระบุห มายเลขโทรสาร
ในหนังสือราชการ โดยใหพิมพตอจากหมายเลขโทรสาร ตามขอ ๑ มานี้ สมควรเสนอสวนราชการในสังกัด กห.
และองคการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.เพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ เรื่องที่กระทรวง ทบวง
กรม หรือสวนราชการที่เทียบเทาแจงมาเกี่ยวกับราชการทั่วไป เพื่อขอใหสวนราชการใน กห.ถือเปนหลักปฏิบัติ
หรือดําเนินการ อยูในอํานาจของ รมว.กห. ซึ่ง ปล.กห.ไดรับมอบใหทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.
ตามคําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๗/๑๙ ลง ๑๒ มี.ค.๑๙ ขอ ๔
๔. ขอเสนอ เห็นสมควรเสนอ นขต.กห., นขต.สป.และองคการรัฐวิสาหกิจในสังกัด กห.ทราบ
และถือปฏิบัติตอไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติตามขอ ๔

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.สุวิช จันทประดิษฐ
รอง ปล.กห.
๑๓ ส.ค.๓๔

(ลงชื่อ) พล.ต.วีระ การสุทธิ์
ผช.จก.สม.ทําการแทน
จก.สม.
๙ ส.ค.๓๔

อนุมัติ...

- ๖๔ อนุมัติตามขอ ๔
รับคําสั่ง รมว.กห.
(ลงชื่อ) พล.อ.วันชัย เรืองตระกูล
ปล.กห.
๑๓ ส.ค.๓๔
สําเนาถูกตอง
เสนอ ทอ.
(ลงชื่อ) น.อ.เกษม อินจัน
(เกษม อินจัน)
ผอ.กรบ.สม.
๑๕ ส.ค.๓๔
สง นขต.ทอ.
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อนันต กลินทะ
รอง ผบ.ทอ.
๒๙ ส.ค.๓๔

- ๖๕ ตัวอยางการระบุหมายเลขโทรสาร

ที่ ............……….

(สวนราชการเจาของหนังสือ)
(ที่ตั้ง)
(วัน เดือน ป)

เรื่อง ....................
(คําขึ้นตน)
อางถึง (ถามี)
สิ่งที่สงมาดวย (ถามี)
(ขอความ)......................................................……………………………………………..

(คําลงทาย)

(ลงชื่อ)
(พิมพชื่อเต็ม)
(ตําแหนง)
(สวนราชการเจาของเรื่อง)
โทร. .......……………….
โทรสาร .........………….
สําเนาสง (ถามี)

- ๖๖ (สําเนา)

หนวยรับ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๓๐๒
วันที่ ๘ มิ.ย.๕๘
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองสําเนาหนังสือและการเขียนจํานวนเงินในหนังสือราชการ
เรียน ผบ.ทอ.
๑. ดวย สบ.ทอ.ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หน.ธุรการ ของ นขต.ทอ.เกี่ยวกับมาตรฐาน
งานสารบรรณ ตามโครงการศึกษาของ ทอ.ประจําป ๕๘ ระหวาง ๑๘ - ๑๙ ธ.ค.๕๗ ณ หองประชุม สบ.ทอ.๑
ผูเขารวมประชุมชั้นยศ น.ต. - น.ท. สังกัด นขต.ทอ. จํานวน ๕๕ คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเนนย้ําแนวทางปฏิบัติตาง ๆ
ดานงานสารบรรณและการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่มีแบบธรรมเนียมกําหนดไวแลว ตลอดจน
ตองการทราบปญหาขอขัดของและขอเสนอแนะในการพัฒนางานสารบรรณ รวมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดานสารบรรณใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการตามขอ ๑ ไดมีการอภิปรายและแถลงขอยุติที่จะตองกําหนดเปน
แนวทางปฏิบัติใหม เกี่ยวกับการรับรองสําเนาหนังสือราชการ ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการขยายโครงสรางอัตรา
ของกรมฝายอํานวยการ และการเขียนจํานวนเงินในหนังสือราชการ เพื่อให นขต.ทอ.ถือเปนแนวทางปฏิบัติงาน
ดานสารบรรณดังนี้
๒.๑ การรับรองสําเนาหนังสือราชการ
๒.๑.๑ กรณีรับรองสําเนาหนังสือราชการ ที่สวนราชการเจาของหนังสือเปนระดับ
นขต.ทอ.เพื่อแจงเวียนการอนุมัติหรือสั่งการของผูบังคับบัญชาใหผเู กี่ยวของและหนวยตาง ๆ ใน ทอ.ทราบหรือปฏิบตั ิ
๒.๑.๑.๑ ให หน.สวนราชการขึ้นตรงของ นขต.ทอ.อัตรา น.อ.(ผอ.กอง
หรือ หก.) หรือผูทําการแทน (รอง ผอ.กอง หรือ รอง หก.) ซึ่งเปนเจาของเรื่อง ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือ
โดยใหถือปฏิบัติดังนี้ (ตัวอยางตามแนบ ๑)
๒.๑.๑.๑ (๑) ที่มุมบนดานขวาของหนังสือ ใหพิมพหรือเขียน
คําวา “หนวยรับ” แลวใหสวนราชการซึ่งมีหนาที่สงหนังสือเขียนชื่อหนวยรับหนังสือใตคําวา “หนว ยรับ ”
ตามรายการแจกจายตอไป
๒.๑.๑.๑ (๒) ที่มุมลางดานซายของหนังสือ ใตขอความพองาม
ใหกําหนดการแจกจายหนังสือไวดวย
๒.๑.๑.๑ (๓) ที่มุมลางดานขวา ใหลงชื่อของผูพิมพ/ทาน และ
ลงลายมือชื่อผูตรวจไวดวย
๒.๑.๑.๒ หาก หน.สวนราชการขึ้นตรงของ นขต.ทอ.เปนอัตรา พล.อ.ต.
(ผอ.สํานัก) ให หน.สวนราชการขึ้นตรงของสํานัก (ผอ.กอง หรือ หก.) หรือผูทําการแทน (รอง ผอ.กอง หรือ
รอง หก.) ซึ่งเปนเจาของเรื่อง ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือ และใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ ๒.๑.๑.๑ (๑),
๒.๑.๑.๑ (๒) และ ๒.๑.๑.๑ (๓) (ตัวอยางตามแนบ ๒)
๒.๑.๑.๓ กรณีรับรองสําเนาระเบียบ ทอ.และคําสั่ง ทอ.เพื่อแจงเวียนให
ผูเกี่ยวของและหนวยตาง ๆ ใน ทอ.ทราบหรือปฏิบัติ ใหผูลงชื่อรับรองสําเนาและการดําเนินการปฏิบัติเชนเดียวกับ
ขอ ๒.๑.๑.๑ และ ๒.๑.๑.๒ (ตัวอยางตามแนบ ๓)
๒.๑.๒ กรณีรับรอง...

- ๖๗ ๒.๑.๒ กรณีรับรองสําเนาหนังสือราชการที่สวนราชการนั้น ๆ มิใชเจาของหนังสือ
แตไดรับการสั่งการจากผูบังคับบัญชาใหเปนผูดําเนินการแจงเวียนใหผูเกี่ยวของและหนวยตาง ๆ ใน ทอ.ทราบ
หรือปฏิบัติ ให หน.นขต.ทอ.หรือผูทําการแทน (รอง, ผอ.สํานัก, เสธ., รอง เสธ.หรือ รอง ผอ.สํานัก ของ นขต.ทอ.)
เปนผูลงลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือ และดําเนินการเชนเดียวกับขอ ๒.๑.๑.๑ (๑), ๒.๑.๑.๑ (๒) และ ๒.๑.๑.๑ (๓)
(ตัวอยางตามแนบ ๔)
๒.๑.๓ กรณีรับ รองสําเนาหนังสือ ราชการ ซึ่ง มิใชใ นลักษณะของหนังสือเวีย น
เพื่อแจงใหผูเกี่ยวของและหนวยเกี่ยวของใน ทอ.ทราบหรือปฏิบัติโดยตรง ให หน.นขต.ทอ.หรือผูทําการแทน
เปนผูลงลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือ เรียนผูเกี่ยวของหรือเสนอหนวยเกี่ยวของโดยตรง (ตัวอยางตามแนบ ๕)
๒.๑.๔ กรณีการรับรองสําเนาหนังสือราชการ ซึ่ง หน.นขต.ทอ.หรือผูที่ไดรับมอบ
อํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนาม หน.นขต.ทอ.ไดสั่งการใหหนวยขึ้นตรงของ นขต.ทอ.ทราบหรือปฏิบัติ
ให หน.แผนก หรือ น.สัญญาบัตรที่ทําการแทน หน.แผนก ซึ่งเปนเจาของเรื่องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือ
เรียนผูเกี่ยวของหรือเสนอหนวยเกี่ยวของ (ตัวอยางตามแนบ ๖)
๒.๑.๕ สําหรับการรับรองสําเนาหนังสือราชการ นอกจากขอ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๔ เพื่อใช
ในการปฏิบัติงานของ จนท. ซึ่งอาจทําขึ้นดวยการถาย คัด อัดสําเนา หรือดวยวิธีอื่นใด ใหขาราชการชั้นสัญญาบัตร
ที่เปนเจาของเรื่อง หรือมีหนาที่เกี่ยวของ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือ และตองพิมพชื่อตัวชื่อสกุล
ไวภายในวงเล็บใตลายมือชื่อดวย (ตัวอยางตามแนบ ๗)
๒.๑.๖ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๕ แตละกรณีแลว หากเปนหนังสือ
ที่ไมกําหนดชั้นความลับให Scan สงทางระบบฯ ดวยสัญลักษณกระดาษสีสม
๒.๒ การเขียนตัวเลขจํานวนเงิน เพื่อใหการเขียนตัวเลขจํานวนเงินและตัวอักษรจํานวนเงิน
กํากับในหนังสือราชการ เปนไปตามที่ราชบัณฑิตยสภากําหนด จึงขอใหถือปฏิบัติดังนี้
๒.๒.๑ กรณีเปนเงินจํานวนเต็ม เขียนวา “จํานวน ๓,๕๐๐ บาท”
๒.๒.๒ กรณีเปนเงินที่มีเศษสตางค เขียนวา “จํานวน ๓,๕๐๐.๕๐ บาท”
๒.๒.๓ กรณีเปนเงินจํานวนเต็มที่ตองเขียนในแตละบรรทัดใหจุดทศนิยมตรงกับ
จํานวนเงินที่มีเศษสตางคในบรรทัดอื่นดวย เพื่อเขียนยอดรวมใหตรงกัน เขียนวา “จํานวน ๓,๕๐๐.๐๐ บาท”
๒.๒.๔ กรณีเปนการปองกันความผิดพลาดของจํานวนเงิน ใหเขียนตัวอักษรจํานวนเงิน
กํากับไวภายในวงเล็บก็ได เชน ๓,๕๐๐ บาท (สามพันหารอยบาทถวน) หรือ ๓,๕๐๐.๕๐ บาท (สามพันหารอยบาท
หาสิบสตางค) ทั้งนี้ หากในเรื่องเดียวกันมีการเขียนจํานวนเงินไวหลายที่ จะตองเขียนตัวอักษรจํานวนเงินกํากับ
ที่ยอดรวมของจํานวนเงินดวย
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการปฏิบัติงานดานสารบรรณของสวนราชการตาง ๆ ใน ทอ.
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง สอดคลองกับแบบธรรมเนียมที่กําหนด และเปนไปในแนวทางเดียวกัน เห็นควรให
นขต.ทอ.และสวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติตามขอ ๒ ตอไป
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจง
ผบ.ทอ.
๙ มิ.ย.๕๘

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พรอมเทพ
จก.สบ.ทอ.

การแจกจาย...

- ๖๘ การแจกจาย
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.
และ รอง เสธ.ทอ.
- สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ.,
สน.ผทค.ทอ., สน.นปก., ศปก.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., ศฮพ., สคม.ทอ. และ ผนน.บก.ทอ.
- นขต.ทอ.
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) น.อ.บุญชวย คําวา
(บุญชวย คําวา)
ผอ.กสม.สบ.ทอ.
๑๐ มิ.ย.๕๘

พ.อ.อ.ภาณุวัฒน ฯ พิมพ/ทาน
น.ท.
ตรวจ

- ๖๙ (ตัวอยางแนบ ๑)
(สําเนา)

หนวยรับ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ (ตอ สบ.ทอ.เลขรับ ๘๓๔๔/๕๗)
วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗
เรื่อง การใชคําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทายในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซองถึงประธาน
สภาปฏิรูปแหงชาติ

เรียน ผบ.ทอ.(ผาน ผช.ผบ.ทอ.)
๑. ปล.กห.(จก.สม.รับคําสั่ง ฯ) อนุมัติเมื่อ ๓๐ ต.ค.๕๗ ทายหนังสือ กรบ.สม. ลง ๒๙ ต.ค.๕๗
(ฉบับ กห.เลขรับ ๗๔๕๙/๕๗) ให นขต.กห., บก.ทท., เหลาทัพ และ นขต.สป.ทราบ ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี
มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๕๑๘ ลง ๒๔ ต.ค.๕๗ แจงใหทราบเกี่ยวกับการใชคําขึ้นตน สรรพนาม
คําลงทายในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซองถึงประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ โดยขอใหสวนราชการ
ทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ภาคผนวก ๒ ขอ ๓.๑
โดยอนุโลม คือ
คําขึ้นตน
ใหใช
กราบเรียน
สรรพนาม
ใหใช
ขาพเจา กระผม ผม ดิฉัน ทาน
คําลงทาย
ใหใช
ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง
คําที่ใชในการจาหนาซอง ใหใช
กราบเรียน
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบแลว คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอํานาจหนาที่
ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ผนวก ขอ ๓ ลําดับ ๒๕ การสั่งการในหนังสือเวียนตาง ๆ ซึ่งเปนงานธุรการ
ที่เกี่ยวของกับสายงานความรับผิดชอบของหนวยในสวนบัญชาการ ผบ.ทอ.มอบอํานาจให ผช.ผบ.ทอ.(สายงาน
กิจการพิเศษ) มีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว ตามที่ ปล.กห.(จก.สม.รับคําสั่ง ฯ) อนุมัติให นขต.กห., บก.ทท., เหลาทัพ
และ นขต.สป.ทราบเกี่ยวกับการใชคําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทายในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซอง
ถึงประธานสภาปฏิรูปแหงชาติตามขอ ๑ นั้น เห็นควรให นขต.ทอ.ทราบและถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พรอมเทพ
จก.สบ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
ผช.ผบ.ทอ.
๑๑ พ.ย.๕๗
การแจกจาย...

- ๗๐ การแจกจาย
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช.
และ รอง เสธ.ทอ.
- สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ.,
สน.ผทค.ทอ., สน.นปก., ศปก.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., ศฮพ., สคม.ทอ. และ ผนน.บก.ทอ.
- นขต.ทอ.
สําเนาถูกตอง
น.อ.
(ชน กาฬภักดี)
รอง ผอ.กสม.สบ.ทอ.ทําการแทน
ผอ.กสม.สบ.ทอ.
พ.ย.๕๗

พ.อ.อ.ภาณุวัฒน ฯ พิมพ/ทาน
น.ท.
ตรวจ

- ๗๑ (ตัวอยางแนบ ๒)
(สําเนา)

หนวยรับ

บันทึกขอความ

สวนราชการ กพ.ทอ.(สปพ.โทร.๒-๑๒๕๑)
ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๑๑๗๒๑
วันที่
เรื่อง โครงการศึกษาตางประเทศของ ทอ.ประจําป ๕๘

๑๖ ธ.ค.๕๗

เรียน ผบ.ทอ.
๑. กพ.ทหาร แจงวา รมว.กห.อนุมัติเมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๗ ทายหนังสือ สป.ดวนมาก ลง ๒๕ พ.ย.๕๗
(ตอ กห ๐๒๐๗/๕๒๒๖) โดยอนุมัติโครงการศึกษาตางประเทศของ ทอ.ประจําป ๕๘ จํานวน ๒๙๒ หลักสูตร
๒,๖๙๙ ทุน เปนเงิน ๓๔๙,๗๗๑ บาท และหลักสูตรสํารอง จํานวน ๓๘ หลักสูตร ๔๙๔ ทุน เปนเงิน ๓๗,๐๓๐,๒๘๔ บาท
และมอบอํานาจให ผบ.ทอ.ทําการแทนและสั่งการในนาม รมว.กห.ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการฯ
ของหนวยไดตามความเหมาะสม โดยไมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหลักและไมทําใหคาใชจายรวมของโครงการฯ
เพิ่มขึ้น รายละเอียดตามแนบ
๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแลว อนุมัติ รมว.กห.ในขอ ๑ เปนไปตามที่ ทอ.เสนอ กรณีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการฯ ผบ.ทอ.ไดมอบอํานาจให รอง ผบ.ทอ.ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.
ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ
ผบ.ทอ.(ขอ ๑ ลําดับ ๑๓๒)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให กพ.ทอ.ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

(ลงชื่อ) พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร
รอง เสธ.ทอ.
๑๘ ธ.ค.๕๗

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ไกรพล ยั่งยืน
รอง จก.กพ.ทอ.ทําการแทน
จก.กพ.ทอ.
เรียน ผบ.ทอ.
เพื่อทราบ และให กพ.ทอ.ดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

- ทราบแลว
- กพ.ทอ.ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจง
ผบ.ทอ.
๑๙ ธ.ค.๕๗
การแจกจาย
นขต.ทอ.
สําเนาถูกตอง
น.อ.
(วิโรช พยานอย)
ผอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.
ม.ค.๕๘

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.จอม รุงสวาง
เสธ.ทอ.
๑๘ ธ.ค.๕๗

ร.ท.วิทยากร ฯ
น.ต.

พิมพ/ทาน
ตรวจ

- ๗๒ (ตัวอยางแนบ ๓)
(สําเนา)

หนวยรับ

คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๘๕/๕๗
เรื่อง แตงตั้ง คณก.กําหนดมาตรฐานงานของ ทอ.

ดําเนินการ ดังนี้

เพื่อใหการดําเนินการและการกําหนดมาตรฐานงานของ ทอ.เปนไปดวยความเรียบรอย จึงให

๑. ยกเลิกคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๘๗/๕๒ ลง ๑๙ พ.ย.๕๒ เรื่อง แตงตั้ง คณก.กําหนด
มาตรฐานงานของ ทอ.
๒. ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปน คณก.กําหนดมาตรฐานงานของ ทอ.
๒.๑ รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เปนประธานกรรมการ
๒.๒ จก.กพ.ทอ.
เปนรองประธานกรรมการ
๒.๓ จก.สบ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๔ จก.จร.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๕ ผอ.สตน.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๖ ผอ.สพร.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๗ รอง จก.ขว.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๘ รอง จก.ยก.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๙ รอง จก.กบ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๐ รอง จก.กร.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๑ รอง จก.ทสส.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๒ รอง ปช.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๓ รอง ผบ.อย.
เปนกรรมการ
๒.๑๔ รอง จก.พอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๕ รอง จก.ยศ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๖ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๗ เสธ.คปอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๘ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๙ ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.
เปนกรรมการและเลขานุการ
๒.๒๐ รอง ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.
เปนกรรมการและ ผช.เลขานุการ
๓. คณก.ฯ ...

- ๗๓ ๓. คณก.ฯ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๓.๑ กําหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติในการจัดทํามาตรฐานงานของ ทอ.เพื่อใหสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒ กํากับดูแล และใหการสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานงานของสวนราชการใน ทอ.
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓.๓ ติดตอประสานกับหนวยงานภายนอก ทอ.ไดโดยตรงตามความจําเปนและเหมาะสม
๓.๔ แตงตั้ง คณอก.หรือคณะ จนท.ทํางาน ในการจัดทํามาตรฐานงานของ ทอ.ไดตามความ
เหมาะสม
๓.๕ รายงานผลการดําเนินการนําเรียน ผบ.ทอ.(ผาน กพ.ทอ.) ทราบ ภายใน ก.ย.ของทุกป
๔. นขต.ทอ.ใหความรวมมือตามที่ คณก.ฯ รองขอ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจง
(ตรีทศ สนแจง)
ผบ.ทอ.

การแจกจาย
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ), ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ),
เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., รอง เสธ.ทอ.(กพ.), รอง เสธ.ทอ.(ขว.), รอง เสธ.ทอ.(ยก.), รอง เสธ.ทอ.(กบ.),
รองเสธ.ทอ.(กร., กษ.), หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช., สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ.,
สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ., สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค., ศปก.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., ศฮพ., สคม.ทอ.,
ผนน.บก.ทอ. และ นขต.ทอ.
- จก.กพ.ทอ., รอง จก.กพ.ทอ., ผอ.สนพ.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
และ ฝสธ.ประจํา กพ.ทอ.
- นขต.กพ.ทอ., นขต.สนพ.กพ.ทอ. และ นขต.สปพ.กพ.ทอ.
สําเนาถูกตอง
น.อ.
(วรวุฒิ ดวงเกตุ)
ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.
พ.ย.๕๗

ร.ต.กิตติพงษ ฯ พิมพ/ทาน
น.ต.
ตรวจ

- ๗๔ (ตัวอยางแนบ ๔)
(สําเนา)

หนวยรับ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สน.ผบ.ทอ.(โทร.๒-๑๑๘๕)
ที่ กห ๐๖๐๔/๓๓๔
เรื่อง การจัดทําหนังสือ

วันที่

๑๖ ส.ค.๓๗

เรียน ผบ.ทอ.
๑. ดวยปรากฏวาหนวยงานใน นขต.ทอ.และคณะนักศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ของ ทอ.มักจะ
จัดพิมพหนังสือรุนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรกิจการ ผลงานของรุนเปนที่ระลึก โดยหนวยงานหรือคณะนักศึกษา
เหลานั้นขอรับการสนับสนุนรายไดในการจัดพิมพจากบุคคลภายนอก บริษัท หางราน ซึ่งการกระทําดังกลาว
มิไดรายงานให หน.นขต.ทอ.ทราบ ซึ่งบางกรณีอาจนําความเสียหายมาสูทางราชการและถูกเพงเล็งไปในทาง
หาผลประโยชนใหแกหมูคณะ
๒. กระผมพิจารณาแลว เพื่อใหการดําเนินการตามขอ ๑ เปนไปดวยความเหมาะสม เห็นสมควร
ให หน.นขต.ที่เกี่ยวของไดพิจารณาอนุมัติกอนที่จะดําเนินการหรือขอรับการสนับสนุนรายไดจากบุคคลภายนอก
บริษัท หางราน
ถือปฏิบัติตอไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาอนุมัติตามขอ ๒ และให สบ.ทอ.แจง นขต.ทอ.

อนุมัติ สบ.ทอ.ดําเนินการตอไป

(ลงชื่อ) พล.อ.ท.พัลลภ ถาวรนันท
หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.อ. ม.ร.ว.ศิริพงษ ทองใหญ
ผบ.ทอ.
๑๖ ส.ค.๓๗
การแจกจาย
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.ทอ., รอง เสธ.ทอ.และ ผช.เสธ.ทอ.
- นขต.ทอ.
สําเนาถูกตอง
น.อ.

(ปญญา มะกรทัต)
รอง จก.สบ.ทอ.ทําการแทน
จก.สบ.ทอ.
ส.ค.๓๗
พ.อ.ท.วิโรจน ฯ
น.ต.หญิง

พิมพ/ทาน
ตรวจ

- ๗๕ (ตัวอยางแนบ ๕)
(สําเนา)

คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๓๓๗
เรื่อง แกไขคําสั่งและแตงตั้ง คณก.อํานวยการ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ประจําป ๕๖ - ๕๗ เพิ่มเติม
เพื่อใหการดําเนินงานของ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ประจําป ๕๖ - ๕๗ ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ)
ที่ ๙๕๔ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๕ เรื่อง แตงตั้ง คณก.อํานวยการ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ประจําป ๕๖ - ๕๗ เปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สมความมุงหมายของทางราชการ และสอดคลองกับระเบียบ ทอ.
วาดวยสโมสรทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓ จึงใหดําเนินการดังนี้
๑. พล.อ.อ.ภูมิใจ วิบูลยรณรงค

พนจากหนาที่รองประธานกรรมการ (๑)

๒. พล.อ.ท.ปฏิพัทธ วะนะสุข

พนจากหนาที่รองประธานกรรมการ (๒)
และเปนรองประธานกรรมการ (๑)

๓. พล.อ.ท.นิรันดร ยิ้มสรวล

เปนรองประธานกรรมการ (๒)

ทั้งนี้ ตั้งแต ๑ เม.ย.๕๗
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
(ประจิน จั่นตอง)
ผบ.ทอ.
สําเนาถูกตอง
เรียน พล.อ.ท.ปฏิพันธ วะนะสุข
พล.อ.ต.

(ธนู ปานสุวรรณ)
จก.สบ.ทอ.
พ.ค.๕๗

- ๗๖ (ตัวอยางแนบ ๖)
(สําเนา)

บันทึกขอความ

สวนราชการ กสม.สบ.ทอ.(ผวก.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓(๕)/๓๙๐
วันที่ ๙ ต.ค.๕๗
เรื่อง ขออนุมัติใชปฏิทินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๕๘ ของ กสม.สบ.ทอ.
เรียน จก.สบ.ทอ.
๑. ดวย กสม.สบ.ทอ.ไดจัดทําปฏิทินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๕๘ เพื่อใชเปน
แผนงานในการปฏิบัติงานของหนวย รายละเอียดตามแนบ
๒. กสม.สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย และปองกัน
การกําหนดแผนงานซอนกันของ นขต.สบ.ทอ. จึงขออนุมัติใชปฏิทินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๕๘
ของ กสม.สบ.ทอ.ตามขอ ๑ และให นขต.สบ.ทอ.ทราบ
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๒ ใหตอไปดวย
(ลงชื่อ) น.อ.บุญชวย คําวา
ผอ.กสม.สบ.ทอ.

เรียน จก.สบ.ทอ.
ดิฉันพิจารณาแลว เห็นสมควรอนุมัติตามขอ ๒
(ลงชื่อ) น.อ.หญิง รัชฎา รอดสําคัญ
รอง จก.สบ.ทอ.
๑๐ ต.ค.๕๗
อนุมัติตามขอ ๒
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พรอมเทพ
จก.สบ.ทอ.
๑๐ ต.ค.๕๗
สําเนาถูกตอง
เสนอ นขต.สบ.ทอ.
น.ต.

(ชุมพล เฉลิมชัยวินิจกุล)
รอง หน.ผวก.กสม.สบ.ทอ.ทําการแทน
หน.ผวก.กสม.สบ.ทอ.
ต.ค.๕๗

- ๗๗ (ตัวอยางแนบ ๗)
(สําเนา)

บันทึกขอความ

สวนราชการ กสม.สบ.ทอ.(ผวก.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓(๕)/๑๗๓
วันที่ ๑ พ.ค.๕๘
เรื่อง ขออนุมัติกําหนดวันสอบคัดเลือก น.ประทวน เหลา สบ.จําพวกทหารสารบรรณ เลื่อนฐานะเปน
น.สัญญาบัตร ปงบประมาณ ๕๙

เรียน จก.สบ.ทอ.
๑. ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๐๘ ลง ๑๖ เม.ย.๕๘ เรื่อง การสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะ
เปน น.สัญญาบัตร ปงบประมาณ ๕๙ ให หน.สายวิทยาการดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)
ใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๗ มิ.ย.๕๘ นั้น
๒. กสม.สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการดําเนินการสอบคัดเลือก น.ประทวน เหลา สบ.
จําพวกทหารสารบรรณ เลื่อนฐานะเปน น.สัญญาบัตร ปงบประมาณ ๕๙ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขออนุมัติ
กําหนดวันสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ในวันเสารที่ ๑๓ มิ.ย.๕๘ ณ หองบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.
กับ รร.นม.ยศ.ทอ.และดําเนินการดังนี้
๒.๑ แตงตั้ง จนท.ดําเนินการสอบคัดเลือก ฯ ตามคําสั่งที่แนบ
๒.๒ เสนอ นขต.ทอ.เพื่อแจงใหผูสมัครสอบทราบรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการสอบคัดเลือก
ขั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ตามหนังสือที่แนบ
ใหตอไปดวย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรขอไดอนุมัติและลงชื่อในคําสั่งกับหนังสือตามขอ ๒

(ลงชื่อ) น.อ.บุญชวย คําวา
ผอ.กสม.สบ.ทอ.

เรียน จก.สบ.ทอ.
ดิฉันพิจารณาแลว เห็นสมควรอนุมัติและลงชื่อในคําสั่งกับหนังสือตามขอ ๒ ใหตอไป
(ลงชื่อ) น.อ.หญิง รัชฎา รอดสําคัญ
รอง จก.สบ.ทอ.
๑ พ.ค.๕๘
อนุมัติ ลงชื่อใหแลว
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พรอมเทพ
จก.สบ.ทอ.
๑ พ.ค.๕๘
สําเนาถูกตอง
น.ต.

(สวัสดิชาย สิงหเสนี)
รอง หน.ผวก.กสม.สบ.ทอ.
พ.ค.๕๘

- ๗๘ คําชี้แจงทหาร
เรื่อง การเขียนนามภาษาตางประเทศในหนังสือราชการ
ดวยการเขียนนามภาษาตางประเทศในหนังสือราชการเทาที่เปนมาแลว ยังแตกตางกันอยู เชน
เขียนนามเฉพาะภาษาตางประเทศอยางเดียวบาง เขียนนามภาษาตางประเทศแตเฉพาะภาษาไทยอยางเดียวบาง
และเขียนนามภาษาตางประเทศและภาษาไทยรวมกันก็มี
ฉะนั้น จึงขอชี้แจงวา ในการเขียนนามภาษาตางประเทศในหนังสือราชการนั้น ควรเขียนเปน
ภาษาไทยโดยวิธีทับศัพทตามสําเนียงของภาษาเดิม และใหเขียนภาษาตางประเทศไวในวงเล็บ ตอทายนาม
ภาษาไทยดวย
ใหปฏิบัติตามคําชี้แจงทหารฉบับนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
(ลงชื่อ) พ.อ.พรหมโยธี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ศาลาวาการกลาโหม พระนคร
๒๐ ต.ค.๘๒

- ๗๙ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การเขียน วัน เดือน และศักราช
ดวยคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรวางระเบียบการเขียน วัน เดือน และศักราช ไวดังตอไปนี้
๑. วัน เดือน และศักราช ซึ่งลงนามในหนังสือราชการ ใหใชแตเลขของวันที่ ชื่อเดือน และเลข
พุทธศักราช ตัวอยางเชน ๑ มกราคม ๒๔๘๕
๒. วัน เดือน และศักราช แหงหนังสือหรือเหตุการณที่อางถึงใหใชคําวา “วันที่” หนาเลขของ
วันที่ ตัวอยาง เชน
ก. หนังสือที่..............ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๕
ข. เหตุการณเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๕
ตัวอยาง เชน

๓. วัน เดือน และศักราช ซึ่งในประกาศ แจงความ หรือคําสั่ง ใหใชคําวา “ณ วันที่” หนาเลขวันที่
ก. ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๕
ข. แจงความ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๕
ค. สั่ง ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๕

๔. วัน เดือน และศักราช ในกรณีที่ระบุชื่อวัน ใหใชวันและคําวา “ที่” หนาเลขวันที่ ตัวอยาง เชน
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๕
๕. ปศักราชที่อางถึงถาเปนพุทธศักราช ไมตองใชคําวา “พุทธศักราช” หรืออักษรยอ พ.ศ.เวนแต
กรณีจําเปนถาเปนปศักราชอื่นตองระบุชื่อศักราชนั้นไว จะเปนคําเต็มหรืออักษรยอก็ได เชน
จุลศักราช
จ.ศ.
มหาศักราช
ม.ศ.
รัตนโกสินทรศก ร.ศ.
คริสตศักราช
ค.ศ.
๖. ชื่อเดือนยอใหใชตัวอักษรตอไปนี้
มกราคม
ม.ค.
กุมภาพันธ
ก.พ.
มีนาคม
มี.ค.
เมษายน
เม.ย.
พฤษภาคม
พ.ค.
มิถุนายน
มิ.ย.
กรกฎาคม
ก.ค.
สิงหาคม
ส.ค.
กันยายน ...

- ๘๐ กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

๗. เมื่อใชชื่อเดือนยอ จะใชเลขพุทธศักราชแตเลขหลังสองตัวก็ได ตัวอยางเชน ๑ ม.ค.๘๕
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๔๘๕
(ลงชื่อ) ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ขอ ๓ ไมตองถือปฏิบัติเพราะขัดกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

- ๘๑ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๖๘)
ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๑๔๗๔
วันที่ ๗
เรื่อง การลงชื่อในรายงานการประชุมของผูจดรายงานการประชุม

มิ.ย.๓๘

เรียน ผบ.ทอ.
ดวยคณะตรวจเยี่ยม สบ.ทอ.ไดไปตรวจเยี่ยมกิจการสารบรรณของ พล.บ.๔ และ บน.๗๑ พล.บ.๔
เมื่อ ๑๘ พ.ค.๓๘ ซึ่งหนวยรับตรวจเยี่ยมขอทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในรายงานการประชุม
หัวขอ “ผูจดรายงานการประชุม” วาผูใดจะเปนผูลงชื่อผูจดรายงานการประชุม
สบ.ทอ.ตรวจสอบและพิจารณาแลว ดังนี้
๑. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๒๕ และคําอธิบาย
ประกอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ในคําอธิบาย ๑๐ รายงานการประชุม
ขอ ๑ ไดกําหนดไวสรุปไดดังนี้
๑.๑ เมื่อมีการประชุมใหเปนหนาที่ของฝายเลขานุการที่จะตองรับผิดชอบจัดทํารายงาน
การประชุม
๑.๒ หนาที่ของฝายเลขานุการดําเนินการ
๑.๒.๑ จัดเตรียมสถานที่ประชุม
๑.๒.๒ ออกหนังสือเชิญประชุมไปยังผูเกี่ยวของ
๑.๒.๓ เตรียมและแจกเอกสารการประชุม
๑.๒.๔ ติดตอประสานงานกับผูรวมประชุม
๑.๒.๕ บันทึกการประชุม
๑.๒.๖ จัดทํารายงานการประชุม
๑.๒.๗ อื่น ๆ
๑.๓ ผูจดรายงานการประชุม ใหเลขานุการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายใหจดรายงานการประชุม
ลงลายมือชื่อพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มและนามสกุลไวใตลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้น
๒. ฝายเลขานุการมีเลขานุการเปนผูรับผิดชอบเปนผูลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น
สวนราชการใดซึ่งทําหนาที่ของฝายเลขานุการที่จะตองรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุม หัวหนาสวนราชการนั้น
ซึ่งเปนเลขานุการรับผิดชอบจะตองเปนผูลงชื่อผูจดรายงานการประชุม
๓. เนื่องจากการลงชื่อในรายงานการประชุมของผูจดรายงานการประชุมมี นขต.ทอ.บางหนวยให
จนท.การประชุม ซึ่งมิใชผูรับผิดชอบเปนผูลงชื่อในหัวขอ “ผูจดรายงานการประชุม” เปนการปฏิบัติที่ไมถูกตอง
ตามระเบียบที่กําหนดไว จึงเห็นสมควรแจง นขต.ทอ.ทราบและถือเปนหลักปฏิบัติตอไป พรอมนี้ไดจัดทําตัวอยาง
การลงชื่อในรายงานการประชุมของผูจดรายงานการประชุมมาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.อาสน ตันกําแหง
จก.สบ.ทอ.
อนุมัติ...

- ๘๒ อนุมัติตามขอ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกาญจน
รอง ผบ.ทอ.รักษาราชการแทน
ผบ.ทอ.
๙ มิ.ย.๓๘

- ๘๓ ตัวอยางการลงชื่อในรายงานการประชุมของผูจดรายงานการประชุม
๑. กรณีการลงชื่อของผูรับผิดชอบโดยตรง (หัวหนาสวนราชการ)
ระดับกองทัพ เชน การประชุม ทอ.(จก.สบ.ทอ.เปนเลขานุการในการประชุม ทอ.)
ตนฉบับ

สําเนา

พล.อ.ต.

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.อาสน ตันกําแหง
(อาสน ตันกําแหง)
จก.สบ.ทอ.
ผูจดรายงานการประชุม

(อาสน ตันกําแหง)
จก.สบ.ทอ.
ผูจดรายงานการประชุม

ตนฉบับ

ระดับกรม เชน การประชุม สบ.ทอ.(ผอ.กสม.สบ.ทอ.เปนเลขานุการในการประชุม สบ.ทอ.)
สําเนา

น.อ.
(รัตนชัย จารุพรรณ)
ผอ.กสม.สบ.ทอ.
ผูจดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) น.อ.รัตนชัย จารุพรรณ
(รัตนชัย จารุพรรณ)
ผอ.กสม.สบ.ทอ.
ผูจดรายงานการประชุม

๒. กรณีการลงชื่อของผูซึ่งไดรับมอบหมาย (มิใชหัวหนาสวนราชการ)
ระดับกองทัพ เชน การประชุม ทอ.(จก.สบ.ทอ.เปนเลขานุการในการประชุม ทอ.มอบให
รอง จก.สบ.ทอ.เปนเลขานุการ)
ตนฉบับ
น.อ.
(สนั่น โกมลหิรัณย)
รอง จก.สบ.ทอ.ทําการแทน
จก.สบ.ทอ.
ผูจดรายงานการประชุม

สําเนา
(ลงชื่อ) น.อ.สนั่น โกมลหิรัณย
(สนั่น โกมลหิรัณย)
รอง จก.สบ.ทอ.ทําการแทน
จก.สบ.ทอ.
ผูจดรายงานการประชุม

ระดับกรม เชน การประชุม สบ.ทอ.(ผอ.กสม.สบ.ทอ.เปนเลขานุการในการประชุม สบ.ทอ.
มอบให รอง ผอ.กสม.สบ.ทอ.เปนเลขานุการแทน)
ตนฉบับ

สําเนา

น.อ.

(ลงชื่อ) น.อ.สุพจน ยอดบุตร
(สุพจน ยอดบุตร)
รอง ผอ.กสม.สบ.ทอ.ทําการแทน
ผอ.กสม.สบ.ทอ.
ผูจดรายงานการประชุม

(สุพจน ยอดบุตร)
รอง ผอ.กสม.สบ.ทอ.ทําการแทน
ผอ.กสม.สบ.ทอ.
ผูจดรายงานการประชุม

- ๘๔ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๔)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๕๒๖
วันที่ ๒๘
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการสงสรุปผลการประชุมของ นขต.ทอ.

ต.ค.๕๒

เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามอนุ มัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๗ ก.ค.๔๙ ทายหนัง สือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๑๖๘๑
ลง ๑๔ ก.ค.๔๙ ให นขต.ทอ.สงสําเนารายงานการประชุมของหนวยเรียน ผบ.ทอ.ผาน เสธ.ทอ.เพื่อทราบ
ตามสายงานการบังคับบัญชา และทําสําเนารายงานการประชุม (ยกเวนรายชื่อผูเขารวมประชุม) ลงในเว็บไซต
หนวยงานของตน เพื่อให นขต.ทอ.อื่น คัดลอกสําเนาสรุปผลการประชุมจากเว็บไซตโดยตรง กับให สบ.ทอ.
จัดทําและสงสําเนารายงานการประชุม ทอ.ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูชวยเสนาธิการขึ้นไป สวน นขต.ทอ.
ใหคัดลอกจากเว็บไซต สบ.ทอ. รวมทั้งให สท.ทอ.และ อท.ทอ.บนอ.ใหคําแนะนําและแกไขขอขัดของในการ
ดําเนินการสงขอมูลดังกลาว นั้น เนื่องจาก นขต.ทอ.บางหนวยยังปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไมเปนแนวทางเดียวกัน
ซึ่งบางหนวยจัดทําสําเนารายงานการประชุมทั้งฉบับลงในเว็บไซต บางหนวยจัดทําเฉพาะสรุปผลการประชุม
กอปรกับมีการปรับโครงสราง ทอ.ใหม จึงตองมีการปรับแกไขชื่อหนวยเกี่ยวของในการใหคําแนะนําและแกไข
ขอขัดของ ใหสอดคลองกับโครงสราง ทอ.ดังกลาว (ตามแนบ)
๒. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการจัดทํารายงานการประชุมลงในเว็บไซตของ นขต.ทอ.เปนไป
ในแนวทางเดียวกัน และสอดคลองกับการปรับโครงสราง ทอ.ในปจจุบัน จึงเห็นควรยกเลิกอนุมัติ ผบ.ทอ.ตามขอ ๑
และใหถือปฏิบัติดังนี้
*** ๒.๑ ให นขต.ทอ.จัดทําสรุปผลการประชุมของหนวยแตละครั้งเรียน ผบ.ทอ. ผาน เสธ.ทอ.
เพื่อทราบ และนําสรุปผลการประชุมลงเว็บไซตของหนวยงานในระบบ Intranet ของ ทอ.(ยกเวนรายชื่อผูเขารวม
ประชุม) เพื่อให นขต.ทอ.อื่น คัดลอกสําเนาสรุปผลการประชุมจากเว็บไซตโดยตรง
๒.๒ ให สบ.ทอ.จัดทําและสงสําเนารายงานการประชุม ทอ.ให ผบช.ตั้งแตระดับ ผช.เสธ.ทอ.
ขึ้นไป สําหรับ หน.นขต.ทอ.และผูที่เปนองคประชุมให สบ.ทอ.จัดสงทาง e-mail ทอ.
๒.๓ ให ทสส.ทอ.และ สอ.ทอ.ใหคําแนะนําและแกไขขอขัดของในการดําเนินการสงขอมูล
ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรขอไดอนุมัติตามขอ ๒ ใหตอไปดวย
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง
จก.สบ.ทอ.

เรียน ผบ.ทอ.
กระผมพิจารณาแลว เห็นสมควรอนุมัติตามขอ ๒
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
เสธ.ทอ.
๒๙ ต.ค.๕๒

อนุมัติ...

- ๘๕ อนุมัติตามขอ ๒
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อนาวิล ภิรมยรัตน
รอง ผบ.ทอ.รักษาราชการแทน
ผบ.ทอ.
๓๐ ต.ค.๕๒

หมายเหตุ *** ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๒๙ ก.พ.๕๕ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๔๙๗ ลง ๒๓ ก.พ.๕๕ ใหยกเลิก
ความในขอ ๒.๑ เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการนําสรุปผลการประชุมลงเว็บไซตของหนวยงานในระบบ Intranet ของ ทอ.
เพื่อให นขต.ทอ.อื่น คัดลอกสําเนาสรุปผลการประชุมจากเว็บไซตโดยตรง

- ๘๖ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๔)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๓๙๕
วันที่ ๖ พ.ย.๖๓
เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําสรุปผลการประชุมของ นขต.ทอ.
เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รักษาราชการแทน ฯ) เมื่อ ๓๐ ต.ค.๕๒ ทายหนังสือ สบ.ทอ.
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๕๒๖ ลง ๒๘ ต.ค.๕๒ ให นขต.ทอ.จัดทําสรุปผลการประชุมหนวยแตละครั้ง นําเรียน ผบ.ทอ.
ผาน เสธ.ทอ.เพื่อทราบ นั้น
๒. สบ.ทอ.พิ จ ารณาแลว เพื่อ ใหก ารจัด ทํา สรุป ผลการประชุม หนว ยตามขอ ๑ เป น ไป
ในแนวทางเดียวกัน ซึ่ง ผบช.จะไดรับทราบผลการปฏิบัติงานและติดตามความกาวหนางานตาง ๆ ของ นขต.ทอ.
รวมทั้งพิจารณาชว ยเหลือในการแกไขปญหา เพื่อประโยชนในการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร ทอ.และนโยบาย
ผบ.ทอ.ใหเปนรูปธรรมตอไป เห็นสมควรให นขต.ทอ.ดําเนินการดังนี้
๒.๑ การสรุปผลการประชุมของ นขต.ทอ.
๒.๑.๑ ใหสรุปเฉพาะเรื่องที่สําคัญ หรือเรื่องที่ ผบช.ควรทราบ ซึ่งมีการบัน ทึกไว
ในรายงานการประชุมครั้งนั้น โดยเรียงลําดับหัวขอเรื่อง ตามผนวก ก ที่แนบ และให นขต.ทอ.ปรับระเบียบวาระ
การประชุมหนวยใหสอดคลองกับหัวขอเรื่องดังกลาว
๒.๑.๒ หากเรื่อ งใดมีร ายละเอีย ดหรือ ตัว เลขประกอบจํา นวนมาก ใหจัด ทํา เปน
ผนวกแนบตามตัวอยาง เชน สถานภาพกําลังพล ตามผนวก ข สถานภาพงบประมาณ ตามผนวก ค สถานภาพ
อากาศยาน ตามผนวก ง และผนวกอื่น ๆ เพิ่มเติมไดตามความจําเปน ทั้งนี้ใหตรวจสอบตัวเลขที่สรุปใหถูกตอง
ตรงกันกับตัวเลขในรายงานการประชุมครั้งนั้นดวย
๒.๒ การจัดทําสรุปผลการประชุมตามขอ ๒.๑
๒.๒.๑ ไมควรเกิน ๒ หนากระดาษ ขนาด A4 ตามตัวอยางหนังสือที่แนบ และตอง
ใหแลวเสร็จภายในสัปดาหที่ ๓ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (ยกเวน รร.การบิน และกองบิน ณ ที่ตั้งตางจังหวัด
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม)
๒.๒.๒ ให ใ ช คํา ขึ้ น ต น “เรี ย น ผบ.ทอ.” และเขี ย นด ว ยดิ น สอดํา ไว ท า ยเรื่ อ ง
“ผาน เสธ.ทอ.” พรอมทั้งแนบสําเนารายงานการประชุมครั้งนั้นไปดวย
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๒ ใหตอไปดวย
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ไพฑูรย ไลเลิศ
จก.สบ.ทอ.

เรียน ผบ.ทอ.
กระผมพิจารณาแลว เห็นสมควร
อนุมัติตามขอ ๒
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ชานนท มุงธัญญา
เสธ.ทอ.
๑๐ พ.ย.๖๓

อนุมัติตามขอ ๒
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.แอรบูล สุทธิวรรณ
ผบ.ทอ.
๑๑ พ.ย.๖๓

- ๘๗ ผนวก ก
หัวขอในการจัดทําสรุปผลการประชุมของหนวย เพื่อนําเรียน ผบ.ทอ.โดยผาน เสธ.ทอ.
๑. ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๒. การติดตามผลการปฏิบัติตามสั่งการในการประชุมครั้งที่ผานมา
๓. ผลการประชุมของหนวยเหนือ (เชน ประชุมสภา กห., ผบ.เหลาทัพ, ทอ. และ ศปก.ทอ.)
๔. สถานการณดานการขา ว (หากเปน ขา วดานความมั่น คง ใหวิเ คราะหวา สง ผลกระทบ
ตอ หนา ที่ค วามรับ ผิด ชอบของหนว ยอยา งไร สํา หรับ ขา วดา นยุท ธศารสตร ใหวิเ คราะหเ ปรีย บเทีย บดา น
ขีดความสามารถหรือสมรรถนะ)

ที่เพิ่มหรือลด)
และคงเหลือ)

๕. สถานภาพดานตาง ๆ
๕.๑ สถานภาพกําลังพล (ใหเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมา เชน เพิ่มหรือลด พรอมสาเหตุ
๕.๒ สถานภาพงบประมาณ (ใหมีขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ไดรับ ขอใช ผูกพัน เบิกจาย

๕.๓ สถานภาพอากาศยาน (เฉพาะกองบิน และ รร.การบิน) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
แบบ บ. หรือ ฮ. ในครอบครอง บินไดเฉลี่ยจํานวนเครื่อง/เดือน คิดเปนรอยละ และสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยหรือไม
๕.๔ สถานภาพอาวุธยุทโธปกรณ
๕.๕ สถานภาพบริภัณฑภาคพื้น
๕.๖ สถานภาพบริภัณฑภาคอากาศ (เฉพาะสายวิทยาการที่เกี่ยวของ)
๖. ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของเดือนที่ผานมา พรอมขอขัดของ (ถามี) ตลอดจนการสั่งการ
ในที่ประชุมเพื่อแกไขขอขัดของนั้น ๆ
๗. แผนการปฏิบัติงานที่สําคัญในเดือนถัดไป
๘. การอบรมเรื่องที่สําคัญตาง ๆ เชน
๘.๑ การนํายุทธศาสตร ทอ.๒๐ ป นโยบาย ผบ.ทอ. และยุทธศาสตรห รือแผนแมบ ท
ของหนวย เชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติของหนวยไดอยางไร โดยอบรมในรอบ ต.ค.และ เม.ย.หรือเพิ่มตามหวงเวลา
ที่เหมาะสม อาทิ ทุกรอบ ๓ เดือน
๘.๒ การจัดการความรู (KM) การบริห ารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประวัติของหนว ย
จิตอาสา ยาเสพติด สมรรถภาพทางกาย นิรภัย หรืออื่น ๆ โดยแตละเดือน สมควรมีอยางนอย ๑ - ๒ เรื่อง
๙. เรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญและสมควรนําเรียน ผบช.ทราบ
----------------------------------------หมายเหตุ ขอ ๕ สถานภาพดานตาง ๆ เนื่องจากแตละหนวยมีภารกิจหนาที่แตกตางกัน จึงไดจัดทําหัวขอเรื่อง
สําคัญที่หนวยจะตองรายงาน โดยแยกเปนกลุมตามโครงสรางการจัดสวนราชการ ๕ สวน แนบมาพรอมนี้

- ๘๘ หัวขอเรื่องที่สําคัญ ประกอบผนวก ก แยกเปนกลุมตามโครงสรางการจัดสวนราชการ ๕ สวน
สวนบัญชาการ สวนการศึกษา และสวนกิจการพิเศษ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
การติดตามผลการปฏิบัติตามสั่งการในการประชุมครั้งที่ผานมา
ผลการประชุมของหนวยเหนือ
สถานการณดานการขาว
สถานภาพดานตาง ๆ (ดานกําลังพล และดานงบประมาณ)
ผลงานที่สําคัญของเดือนที่ผานมา พรอมขอขัดของ (ถามี) ตลอดจนการสั่งการในที่ประชุมเพื่อแกไข
ปญหาขอขัดของนั้น ๆ
๗. เรื่อง แผนปฏิบัติงานที่สําคัญในเดือนถัดไป
๘. เรื่อง แผนพัฒนาหนวยหรือกําลังพล
๙. เรื่อง การอบรมเรื่องที่สําคัญตาง ๆ
๑๐. เรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญและสมควรนําเรียน ผบช.ทราบ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
การติดตามผลการปฏิบัติตามสั่งการในการประชุมครั้งที่ผานมา
ผลการประชุมของหนวยเหนือ
สถานการณดานการขาว
สถานภาพดานตาง ๆ (ดานกําลังพล ดานงบประมาณ ดานอาวุธยุทโธปกรณ ดานบริภัณฑภาคพื้น
และดานอากาศยาน (เฉพาะกองบิน และ รร.การบิน))
๖. เรื่อง ผลงานที่สําคัญของเดือนที่ผานมา พรอมขอขัดของ (ถามี) ตลอดจนการสั่งการในที่ประชุมเพื่อแกไข
ปญหาขอขัดของนั้น ๆ
๗. เรื่อง แผนปฏิบัติงานที่สําคัญในเดือนถัดไป
๘. เรื่อง แผนพัฒนาหนวยหรือกําลังพล
๙. เรื่อง การอบรมเรื่องที่สําคัญตาง ๆ
๑๐. เรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญและสมควรนําเรียน ผบช.ทราบ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

สวนกําลังรบ

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

สวนสงกําลังบํารุง

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
การติดตามผลการปฏิบัติตามสั่งการในการประชุมครั้งที่ผานมา
ผลการประชุมของหนวยเหนือ
สถานการณดานการขาว
สถานภาพดานตาง ๆ (ดานกําลังพล ดานงบประมาณ ดานอาวุธยุทโธปกรณ ดานบริภัณฑภาคพื้น
และดานบริภัณฑภาคอากาศ (เฉพาะสายวิทยาการที่เกี่ยวของ))

- ๘๙ ๖. เรื่อง ผลงานที่สําคัญของเดือนที่ผานมา พรอมขอขัดของ (ถามี) ตลอดจนการสั่งการในที่ประชุมเพื่อแกไข
ปญหาขอขัดของนั้น ๆ
๗. เรื่อง แผนปฏิบัติงานที่สําคัญในเดือนถัดไป
๘. เรื่อง แผนพัฒนาหนวยหรือกําลังพล
๙. เรื่อง การอบรมเรื่องที่สําคัญตาง ๆ
๑๐. เรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญและสมควรนําเรียน ผบช.ทราบ
--------------------------

- ๙๐ ผนวก ข
สถานภาพกําลังพลของ................................ประจําเดือน...................
ประเภท

เดือนที่ผานมา

เดือนปจจุบัน

+ เพิ่ม

- ลด

หมายเหตุ

น.สัญญาบัตร
น.ประทวน
จ.ต.กองประจําการ
พลฯ ป ๑ - ๒
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น
คําอธิบายเพิ่มเติม
๑. ใหลงรายการเฉพาะจํานวนตัวเลขกําลังพล ไมตองลงรายชื่อกําลังพล
๒. ในชอง “หมายเหตุ” ใหลงสาเหตุโดยยอที่ทําใหจํานวนกําลังพลแตละประเภทเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อาทิ เกษียณอายุราชการ ลาออก ยายเขา ยายออก หรือไดรับการบรรจุใหม เปนตน
๓. ใชกระดาษแนวตั้ง
๔. ใชเลขไทย

ไดรับ (บาท)

๑. ใชกระดาษแนวนอน
๒. ใชเลขไทย และทศนิยม ๒ หลัก

คําอธิบายเพิ่มเติม

รายจายลงทุน

ภาพรวม

งบประมาณ

ขอใช (บาท)

ผูกพัน (บาท)
(บาท)

เบิกจาย
(รอยละ)

สถานภาพงบประมาณประจําป..............ของ..........................ณ วันที่...........................................

ผนวก ค

(บาท)

คงเหลือ
(รอยละ)

- ๙๑ -

- ๙๒ ผนวก ง
สถานภาพอากาศยานของ................................ประจําเดือน.....................
บ.หรือ ฮ.แบบ

ครอบครองเฉลี่ย

บินไดเฉลี่ย

คิดเปนรอยละ

บ.ข.๑๙

(เครื่อง)
๑๐.๒๓

(เครื่อง/เดือน)
๘.๗๖

๘๙.๐๐

คําอธิบายเพิ่มเติม
๑. ใชกระดาษแนวตั้ง
๒. ใชเลขไทย และทศนิยม ๒ หลัก

หมายเหตุ

- ๙๓ -

บันทึกขอความ

ตัวอยางหนังสือ (ตามขอ ๒.๒.๑)

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง สรุปผลการประชุม...(ชื่อยอหนวย)...ครั้งที่...
เรียน ผบ.ทอ.

๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รักษาราชการแทน ฯ) เมื่อ ๓๐ ต.ค.๕๒ ทายหนังสือ สบ.ทอ.
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๕๒๖ ลง ๒๘ ต.ค.๕๒ ให นขต.ทอ.จัดทําสรุปผลการประชุมหนวยแตละครั้ง นําเรียน ผบ.ทอ.
ผาน เสธ.ทอ.เพื่อทราบ นั้น
๒. (ชื่อยอหนวย)...ไดจัดการประชุม...(ชื่อยอหนวย)...ครั้งที่........... เมื่อ............ โดยมี..............
เปนประธาน สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
๒.๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๒.๑.๑ เรื่องแจงใหทราบทั่ว ๆ ไป ใหสรุปรวมเปนหัวขอเดียวแตใหไดใจความ เชน
การใชสื่อสังคมออนไลน และการตรงตอเวลา (ขอ..., ... และ ... หนา...)
๒.๑.๒ เรื่ องสั่งการสําคัญ เขีย นใหไ ดป ระเด็น เชน ให ผกบ.ฯ สํา รวจพื้น ที่ ทอ.
บริเวณ....ที่มีการบุกรุกของประชาชน และดําเนินการแกไขโดยเรงดวน รวมทั้งรายงานผลใหทราบอยางตอเนื่อง
(ขอ... หนา...)
๒.๑.๓ เรื่องสั่งการทายเรื่องที่ รอง หน.หนว ย/เสธ.หนว ย เสนอในที่ป ระชุม เชน
ให...(นกข.หรือผูเกี่ยวของ)...ปฏิบัติตามที่...(รอง หน.หนวย/เสธ.หนวย)... แจงหรือเสนอเรื่อง.... (ขอ... หนา...)
๒.๒ เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามสั่งการในการประชุม....... ครั้งที่....... (ขอ ..., ...,
และ... หนา...)
๒.๓ เรื่อง ผลการประชุมสภา กห.ครั้งที่....... , ผลการประชุม ผบ.เหลาทัพ ครั้งที่........ ,
ผลการประชุม ทอ.ครั้งที่...... , ผลการประชุม ศปก.ทอ.ครั้งที่...... และสั่งการของ...(ผบช.ระดับสูง)... ใน.........
(เชน สั่งการ เสธ.ทอ.ในที่ประชุม ศบภ.ทอ.) เมื่อ...... (ขอ.....หนา.....)
๒.๔ เรื่อง สถานการณดานการขาว
สรุปสั้น ๆ จากในรายงานการประชุม เลือกเฉพาะขาวที่ ผบช.ควรทราบ โดยสรุป
เปนหัวขอขาว และผลการวิเคราะหขีดความสามารถ หรือวิเคราะหผลกระทบหนาที่ความรับผิดชอบของหนวย
เชน สรุปสถานการณชุมนุมของกลุม........ พื้นที่....... มีขอพิจารณาให บน. ... ควรเพิ่มมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและเตรียมการปองกันฐานบิน (ขอ.....หนา.....)
๒.๕ เรื่อง สถานภาพดานตาง ๆ
เชน สถานภาพกําลังพล (ผนวก ก) สถานภาพงบประมาณ (ผนวก ข) สถานภาพ
อากาศยาน (ผนวก ค) สถานภาพอาวุธ ยุทโธปกรณ (ผนวก ง) สถานภาพบริภัณฑภ าคพื้น (ผนวก จ) และ
สถานภาพบริภัณฑภาคอากาศ (ผนวก ฉ)
๒.๖ เรื่อง ...

- ๙๔ ๒.๖ เรื่อง ผลการปฏิบัติงาน เดือน...
สรุป ผลการปฏิบัติง านสํา คัญ ของ นขต. โดยไมตอ งแยกเปน หนว ยรองของ นขต.
พิจารณาเลือกเฉพาะเรื่องที่ส มควรนําเรียน เปน ภาพรวมของ นขต.ในคราวเดียว และหากมีขอขัดของ หรือ
สิ่งที่ประธานไดสั่งการแกไข ใหสรุปมาดวย เชน การใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย พื้นที่...... ระหวาง......
มีขอขัดของเกี่ยวกับเรือลําเลียงสิ่งของไมเพียงพอ โดยประธานให...ประสานขอรับการสนับสนุนจาก ชย.ทอ.
และสวนราชการในพื้นที่ (ขอ....หนา....)
๒.๗ เรื่อง แผนการปฏิบัติงาน เดือน.....
สรุป แผนงานสําคัญของ นขต. โดยไมตองแยกเปน หนวยรองของ นขต. พิจารณา
เลือ กเฉพาะเรื่อ งที่ส มควรนําเรีย น เปน ภาพรวมของ นขต.ในคราวเดีย ว หากมีคํา แนะนํา หรือ สั่ง การของ
ประธานในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติภารกิจ ใหสรุปมาดวย และเนนที่แผนการปฏิบัติที่เปนภารกิจสําคัญ
ของ นขต.ทอ.หรือภารกิจที่มีผลกระทบกับหนวยอื่น หรือภารกิจที่มีการเคลื่อนยายกําลังยุทโธปกรณ
๒.๘ เรื่อง การอบรมเรื่องสําคัญตาง ๆ
สรุปเฉพาะชื่อเรื่องสั้น ๆ ที่มีการอบรม (ขอ... หนา...)
๒.๙ เรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญในการประชุมครั้งนั้น และสมควรนําเรียน ผบช.ทราบ (ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ พรอมนี้ไดแนบสําเนารายงานการประชุม.....ครั้งที่..... มาดวยแลว
(ลงชื่อ)
ผาน เสธ.ทอ. <----- เขียนดวยดินสอ

(ตําแหนง)

หมายเหตุ
- สรุปผลการประชุม ไมควรเกิน ๒ หนา (ไมนับรวมผนวกแนบ)
- การเรียงลําดับหัวขอ ใหเปนไปตามแนวทางนี้ เพื่อใหเปนรูปแบบเดียวกัน และไมควรแยกเปนขอยอยมาก
เพื่อลดพื้นที่การพิมพใหนอยลง
- เรื่องที่ รอง หน.หนวย และ เสธ.หนวย แจงหรือเสนอใหหนวยหรือผูเกี่ยวของปฏิบัติ ในรายงานการประชุม
ใหเขียนขอความใหประธานสั่งการทายเรื่องนั้น ๆ วา “ประธาน ให...(นกข.หรือผูเกี่ยวของ)...ปฏิบัติตามที่
...(รอง หน.หนวย/เสธ.หนวย)...แจงหรือเสนอ” และถือเปนสั่งการของประธาน โดยใหนําไปใสร วมไวใน
สรุปผลการประชุมขอ ๒.๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

- ๙๕ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๘)
ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๒๘๐๗
เรื่อง การจัดทําหนังสือราชการในนาม ทอ.

วันที่

๑๓ ต.ค.๔๒

เสนอ นขต.ทอ., นขต.บยอ., นขต.บนอ., นขต.บศอ. และกองบิน
ดวยปรากฏวามีสวนราชการของ ทอ.จัดทําหนังสือราชการในนาม ทอ.ถึงสวนราชการระดับ
กรมนอก ทอ.และนอก กห.โดยใหผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการเปนผูลงชื่อในหนังสือนั้น ในฐานะผูทําการแทน
หัวหนาสวนราชการ ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ขัดกับระเบียบและขอบังคับอยูหลายหนวย สบ.ทอ.จึงขอชี้แจงใหทราบถึง
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการจัดทําหนังสือราชการถึงสวนราชการนอก ทอ.และนอก กห.ดังนี้
๑. ระเบียบและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
๑.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ไดกําหนดใหถือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการลงชื่อและตําแหนงในหนังสือราชการไว ตามภาคผนวก ๓ ของระเบียบฯ ดังนี้
“๑. หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือผูวาราชการจังหวัด เปนผูลงชื่อใน
หนังสือทุกกรณี นอกจากที่กําหนดใน ๒
การลงชื่อแทน ผูลงชื่อแทนจะตองเปน ผูที่ไดรับ มอบหมาย หรือมอบอํานาจให
ปฏิบัติหนาที่แทน รักษาราชการแทน รักษาการแทน ปฏิบัติราชการแทน รักษาการในตําแหนง หรือทําการแทน
ตามที่มีกฎหมายกําหนด”
“๒. หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือผูวาราชการจังหวัด จะกําหนดให
ผูดํารงตําแหนงใดลงชื่อในหนังสือไดเฉพาะหนังสือที่อยูในหนาที่ของผูดํารงตําแหนงนั้น หรือของสวนราชการ
ซึ่งอยูในบังคับบัญชาของผูดํารงตําแหนงนั้น และหนังสือดังกลาวไมกอใหเกิดนิติสัมพันธกับสวนราชการระดับกรม
หรือจังหวัด
ผูลงชื่อตามวรรคหนึ่งซึ่งเปน หัว หนาสว นราชการระดับ ต่ํากวากรมหรือหัว หนา
หนวยงานจะมอบหมาย เปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนผูลงชื่อแทนในเรื่องใดก็ได”
๑.๒ สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๔/๔๙๙๕ ลง ๖ ต.ค.๒๖ ตอบขอหารือ
ของ กห.เพื่อทําความเขาใจคําวา “กรม” หมายถึงสวนราชการระดับใด ซึ่งสํานักนายก ฯ ชี้แจงวา ตามกฎหมาย
วาดวยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมไดกําหนดให บก.ทหารสูงสุด, ทบ., ทร.และ ทอ.มีฐานะเปนนิติบุคคล
เชนเดียวกับกรมของราชการฝายพลเรือนโดยทั่วไป จึงนาจะถือวา บก.ทหารสูงสุด, ทบ., ทร.และ ทอ.เปนสวนราชการ
ระดับกรม
๑.๓ ขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ กําหนดไวดังนี้
“ผูดํารงตําแหนง รอง ผูชวย เสนาธิการ รองเสนาธิการ หรือผูชวยเสนาธิการของ
สวนราชการหรือหนวยใด มีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของผูบังคับบัญชาสวนราชการหรือหนวยนั้น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายได
หัวหนา...

- ๙๖ หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ
ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือหัวหนาหนวยขึ้นตรงตอสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ที่เทียบเทาตําแหนงชั้นแมทัพจะมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหขาราชการ
ตําแหนงใดในสังกัด มีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยนั้น ๆ
ในบางกรณีก็ได”
๒. เพื่อใหการจัดทําหนังสือราชการของสวนราชการตาง ๆ ใน ทอ.ถึงสวนราชการนอก ทอ.
และนอก กห.เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบและขอบังคับ สบ.ทอ.จึงขอชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
*** ๒.๑ การจัดทําหนังสือราชการเพื่อติดตอกับสวนราชการนอก ทอ.และนอก กห.ในระดับ
กรมที่มีฐานะเปนนิติบุคคล ตองจัดทําหนังสือราชการในนาม ทอ.โดย ผบ.ทอ.หรือผูที่ ผบ.ทอ.มอบอํานาจให
ทําการแทนในนามของ ผบ.ทอ.เปนผูลงชื่อเทานั้น ถาหากผูรับมอบอํานาจติดราชการ หรือไมสามารถลงชื่อได
ดวยกรณีใดก็ตาม ใหสวนราชการนั้น ๆ นําเรียนให ผบ.ทอ.เปนผูลงชื่อ
๒.๒ การจัดทําหนังสือราชการเพื่อติดตอกับสวนราชการนอก ทอ.และนอก กห.โดยหนังสือ
ดังกลาว เปนการติดตอทางธุรการที่ไมใชเรื่องสําคัญและไมกอใหเกิดนิติสัมพันธใหสวนราชการใน ทอ.สามารถจัดทํา
หนังสือราชการดังกลาวในนามของหนวยได โดยใหหัวหนาสวนราชการ เปนผูลงชื่อในหนังสือ และสามารถมอบหมาย
ใหผูดํารงตําแหนง รอง ผูชวย หรือเสนาธิการลงชื่อทําการแทนได ทั้งนี้ เปนไปตามนัยขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการ
และประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗
จึงเสนอมาเพื่อซักซอมความเขาใจและถือปฏิบัติตอไปดวย
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.สนั่น โกมลหิรัณย
จก.สบ.ทอ.
หมายเหตุ *** ข อ ๒.๑ ยกเลิ ก โดยใหป ฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๒ มิ . ย.๖๐ ทา ยหนัง สือ กพ.ทอ.
ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๕๐๐๒ ลง ๘ มิ.ย.๖๐ เกี่ยวกับการลงชื่อในหนังสือราชการกรณีมอบอํานาจ

- ๙๗ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๓)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๙๒๔
เรื่อง การใชคําวา “ลงชื่อ” กับ “ลงนาม”

วันที่

๒๔ ส.ค.๕๓

เสนอ นขต.ทอ.
๑. ดวยปรากฏวาการจัดทําหนังสือนําเรียนผูบังคับบัญชา มีการปฏิบัติที่ไมเหมือนกันกลาวคือ
บางสวนราชการใชคําวา “ลงชื่อ” และบางสวนราชการใชคําวา “ลงนาม” ซึ่งจากการตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวของ
กับงานสารบรรณและหลักเกณฑอื่น ๆ มิไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติไวชัดเจน รวมทั้งจากการประสานกับ
ราชบัณฑิตสถานชี้แจงวา คําวา “ลงชื่อ” กับ “ลงนาม” มีความหมายเหมือนกันการเลือกใชคําใดเปนการปฏิบัติ
ภายในของแตละสวนราชการ
๒. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการปฏิบัติใน ทอ.เปนไปในทางเดียวกัน จึงขอชี้แจงการใชคําวา
“ลงชื่อ” กับ “ลงนาม” ดังนี้
๒.๑ คําวา “ลงชื่อ” ใชในหนังสือราชการทั่วไป ซึ่งอนุโลมไดวาสอดคลองกับ ระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ที่กําหนด หัวขอ “ลงชื่อ” ไววาใหลงลายมือชื่อของเจาของ
หนังสือ จึงใหใชคําวา “ลงชื่อ” เชน จึงเรียนมาเพื่อลงชื่อในหนังสือ (หรือระเบียบ คําสั่ง) ที่แนบมาพรอมนี้
ใหตอไปดวย เปนตน หรือผูบังคับบัญชาสั่งการทายหนังสือ ใชคําวา “ลงชื่อใหแลว”
๒.๒ คําวา “ลงนาม” ใชในหนังสือที่สื่อดานกฎหมาย เชน การลงนามในบัน ทึกตกลง
การลงนามในสัญญา ฯลฯ
จึงเสนอมาเพื่อซักซอมความเขาใจและขอไดดําเนินการตามขอ ๒ ตอไปดวย
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง
จก.สบ.ทอ.

- ๙๘ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ (ตอ สบ.ทอ.เลขรับ ๕๖๙๗/๔๔)
วันที่ ๒๐ ส.ค.๔๔
เรื่อง การระบุเลขหมายโทรศัพท โทรสาร และไปรษณียอิเล็กทรอนิกสในหนังสือราชการ
เรียน ผบ.ทอ.(ผาน ผช.ผบ.ทอ.)
๑. ปล.กห.(รอง ปล.กห.รับคําสั่ง ฯ) อนุมัติเมื่อ ๓๑ ก.ค.๔๔ ทายหนังสือ สม.ลง ๓๐ ก.ค.๔๔
(ฉบับ กห.เลขรับ ๕๖๓๕/๔๔) ให นขต.กห., เหลาทัพ, นขต.สป.และองคการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.
ทราบและถือ ปฏิบัติตามที่สํานักนายกรัฐ มนตรีมีห นังสือ ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๖๐๖๙ ลง ๑๘ ก.ค.๔๔ แจงวา
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพททั่วประเทศ ทั้งโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพท
เคลื่อนที่ โดยกําหนดรูปแบบเลขหมายใหมดวยวิธีเพิ่มรหัสทางไกลแลวตามดวยเลขหมายเดิม อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๘ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงกําหนดวิธีปฏิบัติ
ในการระบุเลขหมายโทรศัพท โทรสาร และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ที่ใชในการรับสงขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
ในหนังสือราชการทั้งกรณีระบุในการเขียนหนังสือ และระบุในสวนราชการเจาของเรื่อง ดังนี้
ตัวอยาง สวนราชการเจาของเรื่อง
โทร.X XXXX XXXX ตอ XXX เชน ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ ตอ ๒๕๖
โทรสาร X XXXX XXXX เชน ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (ถามี)
สําเนาสง (ถามี)
สํา หรั บ หนั ง สื อ ติ ด ต อ กั บ หน ว ยงานในต า งประเทศให ร ะบุ โ ทรศั พ ท โทรสาร เช น
Tel 66 2282 2694 ext.256 Fax 66 2282 7896
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบแลว คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๕/๔๓ ลง ๒๗ มิ.ย.๔๓ เรื่อง มอบอํานาจ
หนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในผนวก ขอ ๒ ลําดับ ๖๔ การสั่งการในหนังสือเวียนตาง ๆ
ซึ่งเปนงานธุรการที่เกี่ยวของกับสายงานความรับผิดชอบของหนวยในสวนบัญชาการ ผบ.ทอ.มอบให ผช.ผบ.ทอ.
มีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว ตามที่ ปล.กห.(รอง ปล.กห.รับคําสั่ง ฯ) อนุมัติให นขต.กห., เหลาทัพ,
นขต.สป.และองคการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.เพื่อทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการระบุเลขหมายโทรศัพท
โทรสาร และไปรษณียอิเล็กทรอนิกสในหนังสือราชการตามขอ ๑ นั้น เห็นควรให นขต.ทอ.ทราบและถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๓ แลว สบ.ทอ.จะไดดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.สนั่น โกมลหิรัณย
จก.สบ.ทอ.
อนุมัติตามขอ ๓
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ภักดี ศรลัมภ
ผช.ผบ.ทอ.
๒๑ ส.ค.๔๔

- ๙๙ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ (ตอ สบ.ทอ.เลขรับ ๗๑๐๐/๔๔)
วันที่ ๑๕ ต.ค.๔๔
เรื่อง การลงรายละเอียดที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือในหนังสือภายนอก
เรียน ผบ.ทอ.(ผาน ผช.ผบ.ทอ.)
๑. รมว.กห.(ปล.กห.รับคําสั่ง ฯ) อนุมัติเมื่อ ๒๘ ก.ย.๔๔ ทายหนังสือ สม.ลง ๒๗ ก.ย.๔๔
(ฉบับ กห.เลขรับ ๗๗๔๔/๔๔) ให นขต.กห., เหลาทัพ, นขต.สป.และองคการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.
ทราบและถือปฏิบัติ ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๗๙๙๕ ลง ๑๗ ก.ย.๔๔ แจงวา ตามที่
สวนราชการตาง ๆ ที่มีสถานที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร จัดทําหนังสือภายนอกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ระบุชื่อ “กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเปนที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือ บริเวณ
สวนบนดานขวาของหนังสือแตกตางกัน ดังนั้นเพื่อใหการลงรายละเอียดที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือ
ในหนังสือภายนอก เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยปกติจะไมใชคํายอ เชน “กรุงเทพมหานคร” ก็ใชคําเต็มวา
“กรุงเทพมหานคร” เปนตน แตเนื่องจากชื่อสวนราชการและที่ตั้งของสวนราชการตาง ๆ มีความสั้นยาวไมเทากัน
และเนื้อที่หนังสือที่จะลงชื่อสวนราชการและที่ตั้งมีจํากัด ดังนั้น สวนราชการจึงอาจจะใชอักษรยอหรือคํายอ
ของสถานที่ตั้งเพื่อความเหมาะสม สวยงามของรูปแบบหนังสือก็ได แตตองเปนที่เขาใจ และใชกันอยูโดยทั่วไป
ทั้งนี้สําหรับ “กรุงเทพมหานคร” สํานักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใชคํายอวา “กรุงเทพฯ” หรือ “กทม.” ตามหนังสือ
หลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอน และเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑการเวนวรรค หลักเกณฑการเขียนคํายอ
ของราชบัณฑิตยสถาน
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบแลว คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๕/๔๓ ลง ๒๗ มิ.ย.๔๓ เรื่อง มอบอํานาจ
หนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในผนวก ขอ ๒ ลําดับ ๖๔ การสั่งการในหนังสือเวียนตาง ๆ
ซึ่งเปนงานธุรการที่เกี่ยวของกับสายงานความรับผิดชอบของหนวยในสวนบัญชาการ ผบ.ทอ.มอบให ผช.ผบ.ทอ.
มีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว ตามที่ รมว.กห.(ปล.กห.รับคําสั่ง ฯ) อนุมัติให นขต.กห., เหลาทัพ
นขต.สป.และองคการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.ทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดที่ตั้ง
ของสวนราชการเจาของหนังสือในหนังสือภายนอกตามขอ ๑ นั้น เห็นควรให นขต.ทอ.ทราบและถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๓ แลว สบ.ทอ.จะไดดําเนินการตอไป

อนุมัติตามขอ ๓

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.พิภพ บัววิรัตน
จก.สบ.ทอ.
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อมฤต จารยะพันธุ
ผช.ผบ.ทอ.
๑๖ ต.ค.๔๔

- ๑๐๐ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๑๗๔๖
เรื่อง การจัดทําหนังสือราชการประเภทบันทึก

วันที่

๑๔ มิ.ย.๔๕

เรียน ผบ.ทอ.
๑. ดวยขณะนี้ปรากฏวาสวนราชการตาง ๆ ของ ทอ.จัดทําหนังสือราชการประเภทบันทึก
ไมถูกตองและไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน เชน กําหนดชื่อเรื่องไมตรงกับเนื้อเรื่อง รวมทั้งการเขียนหัวขอ “ที่”
และ “การอางถึง” เปนตน
๒. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการจัดทําหนังสือราชการประเภทบันทึกของสวนราชการตาง ๆ
ใน ทอ.เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกันเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ
ในการจัดทําหนังสือราชการประเภทบันทึกนอกเหนือจากที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ใหสวนราชการใน ทอ.ถือปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ การจัดทําบันทึกยอเรื่อง บันทึกรายงาน หรือบันทึกความเห็น เพื่อนําเรียน ผบช.
๒.๑.๑ กรณีเปนการเริ่มเรื่องครั้งแรก การกําหนดชื่อเรื่องใหลงเรื่องยอที่เปนใจความ
สั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น โดยใหมีความสัมพันธและตรงกับสาระสําคัญหรือความประสงคของเรื่อง (ตัวอยาง
ตามแนบ ๑)
๒.๑.๒ กรณี เ ปน บัน ทึก ยอ เรื่อ ง ถา สาระสํา คัญ หรือ ความประสงคข องหนัง สือ
ไมเปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องเดิมใหใชชื่อเรื่องเดิม โดยในหัวขอ “ที่” ใหใชที่หนังสือซึ่งเปนเลขทะเบียนหนังสือรับ
ของเจาของหนังสือ (ตัวอยางตามแนบ ๒) แตถาสาระสําคัญหรือความประสงคของหนังสือเปลี่ยนแปลงไปจาก
เรื่องเดิม ใหกําหนดชื่อเรื่องใหมใหตรงกับสาระสําคัญหรือความประสงคของเรื่องนั้น โดยใหสรุปสาระสําคัญของ
เรื่องเดิมรวมทั้งการพิจารณาของหนวยเกี่ยวของตามลําดับไวดวยและในหัวขอ “ที่” ใหปฏิบัติตามที่ระเบียบฯ
กําหนด คือลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องทับดวยเลขทะเบียนหนังสือสงของเจาของหนังสือ
(ตัวอยางตามแนบ ๓)
๒.๒ การจัดทําบันทึกติดตอระหวางหนวยตาง ๆ ของ ทอ.เชน จาก บยอ.ถึง บนอ.จาก บนอ.
ถึง กบ.ทอ.ทั้งที่เปนการเริ่มเรื่องครั้งแรกหรือเปนการผานเพื่อพิจารณาตรวจสอบการกําหนดชื่อเรื่องถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับขอ ๒.๑.๑ ในหัวขอ “ที่” ใหลงตามที่ระเบียบฯ กําหนด คือ ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของ
เจาของเรื่องทับดวยเลขทะเบียนหนังสือสงของเจาของหนังสือ (ตัวอยางตามแนบ ๔)
๒.๓ การเขียนอางอนุมัติหรือการสั่งการของผูบังคับบัญชา หนังสือที่เ ปน เลขทะเบีย น
หนังสือรับ (จากตัวอยางแนบ ๒) ใหลงตําแหนงของผูบังคับบัญชาที่อนุมัติ (กรณีเปนการมอบอํานาจใหลงตําแหนง
ของผูไดรับมอบอํานาจและอํานาจในการอนุมัติไวในวงเล็บตอจากตําแหนงของผูบังคับบัญชาที่อนุมัติ) วันเดือนป
ที่อนุมัติ ทายหนังสือของสวนราชการใด ลงวันที่ เดือน พ.ศ.ใดแลวเขียนเลขทะเบียนหนังสือรับของสวนราชการ
เจาของหนังสือไวในวงเล็บ เชน “ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(ผช.ผบ.ทอ.รับคําสั่ง ฯ) เมื่อ ๕ มิ.ย.๔๕ ทายหนังสือ สบ.ทอ.
ลง ๓ มิ.ย.๔๕ (ตอ สบ.ทอ.เลขรับ๔๓๓๔/๔๕)”
๒.๔ การกําหนด...

- ๑๐๑ ๒.๔ การกําหนดชั้นความเร็วในหนังสือราชการ ใหสวนราชการเจาของเรื่องพิจารณากําหนด
ชั้นความเร็วใหเปนไปตามสาระสําคัญของเรื่อง และใหสอดคลองกับระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตอเนื่องกับ
เรื่องนั้น ๆ ดวย กับใหสวนราชการตาง ๆ ที่จะตองปฏิบัติตอเอกสารที่กําหนดชั้นความเร็วถือปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.
วาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ โดยเครงครัด
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมัติตามขอ ๒ ใหตอไปดวย

อนุมัติ
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ปอง มณีศิลป
ผบ.ทอ.
๒๐ มิ.ย.๔๕

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.พิภพ บัววิรัตน
จก.สบ.ทอ.

- ๑๐๒ -

บันทึกขอความ

(ตัวอยางตามแนบ ๑)

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๘)
ที่ กห ๐๖๐๒.๒/
วันที่
พ.ย.๔๓
เรื่อง ขออนุมัติแผนตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณและพระธรรมนูญ ประจําปงบประมาณ ๔๔
เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามระเบียบ ทอ.วาดวยการตรวจเยี่ยมหนวยราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ กําหนดใหสวนราชการ
หน.สายวิทยาการจัดทําแผนการตรวจเยี่ยมประจําป เพื่อใหคําแนะนําและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของกิจการ
ใหเปนไปตามคูมือหรือคําแนะนําเทคนิคในสายวิทยาการนั้น ๆ รวมทั้งใหคําปรึกษาในการแกไขขอขัดของติดตาม
ผลการแกไขอยางตอเนื่อง ตลอดจนใหการสนับสนุน การจัดหา การแจกจาย ระเบียบ คูมือ และเอกสารที่เกี่ยวของ
๒. สบ.ทอ.ในฐานะ หน.สายวิทยาการสารบรรณและพระธรรมนูญ พิจ ารณาแลว เห็น วา
การตรวจเยี่ยมหนวยงานในสายวิทยาการ เปนการบํารุงขวัญและกําลังใจแก จนท.ตลอดจนใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงาน รับทราบปญหาขอขัดของ รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝกอบรมการปฏิบัติงานของ จนท.และสามารถ
นํามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแกไขปญหา ตลอดจนพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นตอไป
จึงขออนุมัติดําเนินการดังนี้
๒.๑ จัดคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหนวยงานในสายวิทยาการสารบรรณและพระธรรมนูญ
ประจําปงบประมาณ ๔๔ ตามกําหนดการดังนี้
๒.๑.๑ นขต.พล.บ.๔ บยอ.ระหวาง ๕ - ๙ ก.พ.๔๔ กําหนดการเดินทางตามผนวก ก
๒.๑.๒ รร.การบิน บยอ.ใน มี.ค.๔๔ (กําหนดวันเดินทางภายหลัง) กําหนดการเดินทาง
ตามผนวก ข
๒.๒ เพื่อใหการเดินทางไปตรวจเยี่ยมฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงให นกข.สนับสนุนดังนี้
๒.๒.๑ บนอ.จัดรถยนตโดยสารปรับอากาศขนาดกลาง จํานวน ๑ คัน พรอมพลขับ
และเชื้อเพลิงสนับสนุนการเดินทางของคณะตรวจเยี่ยม
๒.๒.๒ กบ.ทอ.สนับสนุนเชื้อเพลิงงบพิเศษใหตามที่จายจริง
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรขอไดอนุมัติตามขอ ๒ ใหตอไปดวย
พล.อ.ต.

จก.สบ.ทอ.

- ๑๐๓ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๓)
ที่ (ตอ สบ.ทอ.เลขรับ ๔๓๓๔/๔๕)
เรื่อง แจงรายชื่อผูทิ้งงาน

วันที่

(ตัวอยางตามแนบ ๒)

๓ มิ.ย.๔๕

เรียน ผบ.ทอ.(ผาน ผช.ผบ.ทอ.)
๑. ปล.กห.(รอง ปล.กห.ทําการแทน ฯ) สั่งการเมื่อ ๑๔ พ.ค.๔๕ ทายหนังสือ สม.ลง ๑๓ พ.ค.๔๕
(ฉบับ กห.เลขรับ ๔๒๑๒/๔๕) ให นขต.กห., นขต.สป.และองคการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.ทราบ
ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร (กวพ) ๑๔๐๗/ว ๓๓๘๒ ลง ๓๐ เม.ย.๔๕ แจงรายชื่อผูทิ้งงาน (ขายและจาง)
เพิ่มเติม เพื่อไมใหซื้อหรือจางกับผูทิ้งงาน รายละเอียดตามเรื่องที่แนบ
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบแลว คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๕/๔๓ ลง ๒๗ มิ.ย.๔๓ เรื่อง มอบอํานาจ
หนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.และฉบับแกไขเพิ่มเติมในผนวกขอ ๒ ลําดับ ๖๓ การสั่งการ
ในหนังสือเวียนตาง ๆ ซึ่งเปนงานธุรการที่เกี่ยวของกับสายงานความรับผิดชอบของหนวยในสวนบัญชาการ ผบ.ทอ.
มอบให ผช.ผบ.ทอ.มีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว ตามสั่งการ ปล.กห.(รอง ปล.กห.ทําการแทน ฯ) ให นขต.กห.ทราบ
ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีแจงรายชื่อผูทิ้งงานในขอ ๑ นั้น เห็นควรแจงให นขต.ทอ.ทราบ
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.พิภพ บัววิรัตน
จก.สบ.ทอ.
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อมฤต จารยะพันธุ
ผช.ผบ.ทอ.
๕ มิ.ย.๔๕

- ๑๐๔ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ กสม.สบ.ทอ.(ผวก.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๒.๒/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจัดผูบรรยาย

(ตัวอยางตามแนบ ๓)

ก.พ.๔๕

เรียน จก.สบ.ทอ.(ผาน รอง จก.สบ.ทอ.)
๑. ขว.ทอ.มีหนังสือ ดวน ที่ กห ๐๖๐๔.๒/๕๒๖ ลง ๒๑ ก.พ.๔๕ (สบ.ทอ.เลขรับ ๑๖๔๓/๔๕)
ขอรับการสนับสนุนผูบรรยายจาก สบ.ทอ.เพื่อบรรยายในหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุนที่ ๓ ผูเขารับ
การศึกษาชั้นยศ ร.ต. - น.ต.ซึ่งจะเปดการศึกษา ใน ๒๕ มิ.ย.๔๕ จํานวน ๒ วิชา ดังนี้
๑.๑ วิชาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
๑.๒ วิชาระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
๒. กสม.สบ.ทอ.ตรวจสอบแลว คําสั่ง สบ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๖/๔๒ ลง ๑๓ ต.ค.๔๒ เรื่อง มอบอํานาจ
หนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ จก.สบ.ทอ.ขอ ๒ (๒.๑) งานของ กสม.สบ.ทอ.ที่ไมใชงานนโยบาย จก.สบ.ทอ.
มอบอํานาจให รอง จก.สบ.ทอ.(สายงานปกครองและบริหาร) มีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ
จก.สบ.ทอ.
๓. กสม.สบ.ทอ.ไดประสานกับ กธน.สบ.ทอ.และพิจารณาแลว เห็นควรจัดผูบรรยายดังนี้
๓.๑ น.อ.นวรัตน มังคลา นธน.อาวุโส ฝวก.กธน.สบ.ทอ.และ น.ท.ประชุม ผลศรัทธา
หน.ผวก.กธน.สบ.ทอ.เปนผูบรรยายตามขอ ๑.๑
๓.๒ น.ท.บุญชวย คําวา หน.ผวก.กสม.สบ.ทอ.เปนผูบรรยายตามขอ ๑.๒
ใหตอไปดวย

จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๓ และลงชื่อในหนังสือเรียน จก.ขว.ทอ.ตามที่แนบมาพรอมนี้

น.อ.หญิง

ผอ.กสม.สบ.ทอ.

- ๑๐๕ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๒.๒/
วันที่
เรื่อง ขอความรวมมือจัดขาราชการเปนผูบรรยาย

(ตัวอยางตามแนบ ๔)

ม.ค.๔๕

เรียน ผบ.บนอ.
ดวยสํานักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษา รร.รสว.ยศ.ทอ.บศอ.ไดมีหนังสือ ที่ กห ๐๖๑๒.๒/๑๐๙
ลง ๑๑ มิ.ย.๔๔ แจงแผนเปดการศึกษาใน รร.รสว.ฯ ป ๔๕ โดยกําหนดเปดการศึกษาหลักสูตรเสมียนสารบรรณ
รุนที่ ๓ ระหวาง ๑๘ เม.ย. - ๓ ก.ค.๔๕ ระยะเวลาการศึกษา ๑๐ สัปดาห โดยมีผูเขารับการศึกษาชั้นยศ จ.อ. - พ.อ.อ.
จํานวน ๓๕ คน
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนใหหลักสูตรดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สมความมุงหมาย
ของทางราชการ สบ.ทอ.จึงใครขอความรวมมือจากสวนราชการนี้จัดผูบรรยายในวิชาที่เกี่ยวของ ตามบัญชีที่แนบ
วิชาละ ๒ คน โดยขอใหแจงรายชื่อพรอมสถานที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท สงให สบ.ทอ.ภายใน ๒๘ ม.ค.๔๕
เพื่อดําเนินการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการใหตอไปดวย
พล.อ.ต.

จก.สบ.ทอ.

- ๑๐๖ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๑๔๔๘
วันที่ ๒๐ พ.ค.๕๑
เรื่อง ขออนุ มั ติ ห ลั ก การการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การขอความเห็ น ชอบในการทํา ลายหนั ง สื อ ราชการจาก
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร

เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
สวนที่ ๓ การทําลาย สรุปไดวา ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปปฏิทิน ใหสํารวจหนังสือราชการที่ครบอายุการเก็บ
ในปนั้น แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย นําเรียน หน.สวนราชการระดับกรม (ผบ.ทอ.) เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
คณก.ทําลายหนังสือ และเมื่อ คณก.ทําลายหนังสือพิจารณาแลวเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ใหรายงาน
หน.สวนราชการระดับกรม เพื่อสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณา
ใหความเห็นชอบกอนนั้น ในสวนของ ทอ.หนังสือที่แตละหนวยไดกําหนดอายุการเก็บ และจัดเก็บไวในความรับผิดชอบ
มี ๒ ประเภท คือ หนังสือที่สวนราชการนั้น ๆ เปนเจาของหนังสือ และสําเนาหนังสือเวียนที่ไดรับจากสวนราชการตาง ๆ
หากสงบัญชีหนังสือทั้ง ๒ ประเภท ไปใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ จะเปนการซ้ําซอน
กับหนวยที่เปนสวนราชการเจาของหนังสือ และเปนการเพิ่มภาระใหแกสวนราชการตาง ๆ ดวย
๒. สบ.ทอ.พิจ ารณาแลว เพื่อ ใหก ารปฏิบัติเ กี่ย วกับ การทําลายหนังสือ ไมเ ปน การซ้ําซอ น
และลดภาระงานธุรการของหนวย จึงขออนุมัติหลักการการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบในการทําลาย
หนังสือราชการจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ฯ ดังนี้
๒.๑ ใหสวนราชการเจาของหนังสือที่แจงเวียนเปนหนวยดําเนินการขออนุญาตทําลาย
โดยถือปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๓ พ.ย.๔๓ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๓๓๔๗ ลง ๒๐ พ.ย.๔๓
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการทําลายหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
โดยเครงครัด
๒.๒ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ฯ และไดดําเนินการทําลาย
เรียบรอยแลว ใหแจงสวนราชการที่ไดรับการแจกจายสําเนาหนังสือเวียนทราบเพื่อทําลายหนังสือนั้น โดยไมตอง
แตงตั้ง คณก.ทําลายหนังสือดังกลาวอีก
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๒ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๒
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข
ผบ.ทอ.
๒๐ พ.ค.๕๑

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ไพบูลย สิงหามาตย
จก.สบ.ทอ.

- ๑๐๗ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๓๘๖
วันที่
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทําลายหนังสือราชการ

๘ ต.ค.๕๒

เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามอนุ มั ติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๓ พ.ย.๔๓ ทา ยหนัง สือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๓๓๔๗
ลง ๒๐ พ.ย.๔๓ ให หน.นขต.ทอ., หน.นขต.บยอ., หน.นขต.บนอ., หน.นขต.บศอ.และ ผบ.กองบิน เปนผูมีอํานาจ
หนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการทําลายหนังสือราชการที่อยูในความ
รับผิดชอบของหนวย นั้น
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบแลว
๒.๑ ตาม พ.ร.ฎ.แบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต ๑ เม.ย.๕๒ เปนตนมา มีการปรับยุบสวนราชการตาง ๆ
ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินการเพื่อทําลายหนังสือราชการ ตามขอ ๑ เชน ผบ.กองพลบิน ซึ่งไดรับ
มอบอํานาจใหจัดสงบัญชีหนังสือขอทําลายของกองบินในบังคับบัญชาใหกรมศิลปากร
๒.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทําลายหนังสือราชการและหนาที่ของ คณก.ทําลายหนังสือราชการ สรุปไดวา ภายใน ๖๐ วัน หลังจาก
วันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สํารวจหนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะ
เปนหนังสือที่เก็บไวเอง หรือที่ฝากเก็บไวที่ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือ
ขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม เพื่อแตงตั้ง คณก.ทําลายหนังสือราชการ โดยปกติใหแตงตั้งจาก
ขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลาย แลวรายงานผลการพิจารณาตอ
หัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการ และจัดทําหนังสือในนามของสวนราชการระดับกรมสงให
กรมศิลปากรพิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้น ไดขอทําความตกลงกับกรมศิลปากรแลว
ไมตองสงไปใหพิจารณา
๒.๓ สํานักนายกรัฐ มนตรี มีห นังสือ ที่ นร ๐๙๐๔/๔๙๙๕ ลง ๖ ต.ค.๒๖ ชี้แจงและ
ตอบขอหารือของ กห.เกี่ยวกับคําวา “หน.สวนราชการระดับกรม” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ วาหมายถึง ผบ.ทอ.
๒.๔ ขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ ขอ ๑๖ สรุปไดวา
ผบ.ทอ.จะมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหขาราชการตําแหนงใดในสังกัดมีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการ
ในนามของ ผบ.ทอ.ในบางกรณีก็ได
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการทําลายหนังสือราชการที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย
ตาง ๆ ใน ทอ.เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
สะดวกตอการปฏิบัติ และเปนการลดภาระงานดานธุรการของผูบังคับบัญชาชั้นสูง เห็นควรดําเนินการดังนี้
๓.๑ ยกเลิก...

- ๑๐๘ ๓.๑ ยกเลิกอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๓ พ.ย.๔๓ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๓๓๔๗
ลง ๒๐ พ.ย.๔๓ ตามขอ ๑
๓.๒ ให หน.นขต.ทอ.เปนผูมีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.
ในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่ของหัวหนาสวนราชการระดับกรม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการทําลายหนังสือราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
ของหนวย กับกําหนดหนาที่ให คณก.ทําลายหนังสือราชการ ปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวโดยเครงครัด รวมทั้ง
ใหพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรของ ทอ.ใหเปนไปตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ)
ที่ ๕๘๔/๒๖ ลง ๒๑ ต.ค.๒๖ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเก็บพัสดุพิพิธภัณฑของ ทอ.ดวย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอไดอนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ
ผบ.ทอ.
๑๕ ต.ค.๕๒

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง
จก.สบ.ทอ.

- ๑๐๙ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๒๒๕๖
วันที่
เรื่อง การใชเลขไทยในการพิมพหรือเขียนหนังสือราชการ

๑๕ ส.ค.๕๐

เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามสั่งการ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ ก.ค.๕๐ ทายแบบรายงานของผูอํานวยการเดินทางอากาศยาน
พระราชพาหนะ ให นกข.เนนการใชเลขไทยในการรายงานผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ของขาราชการที่มีแบบรายงาน
กําหนดไวแลวเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรายงาน โดยเวนชองวางไวใหผูรายงานเขียนขอความไดเอง
เชน แบบรายงานของผูอํานวยการเดินทางอากาศยานพระราชพาหนะ แบบรายงาน น.เวรอํานวยการ ฯลฯ
ซึ่งปจจุบันปรากฏวามีการใชทั้งเลขไทยและเลขอารบิกในแบบรายงานดังกลาว นั้น
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบแลว
๒.๑ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รั บ คํา สั่ ง ฯ) อนุ มั ติ เ มื่ อ ๑๒ มี . ค.๑๓ ท า ยหนั ง สื อ สม.
ที่ กห ๐๒๐๑/ว ๔๗๑๕ ลง ๒ มี.ค.๑๓ (ทอ.เลขรับ ๒๓๗๙/๑๓) ให นขต.ทอ.ดําเนิน การตามสั่งการของ
ประธานสภากลาโหมในการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๑/๑๓ เมื่อ ๖ ก.พ.๑๓ โดยใหสว นราชการตาง ๆ
ใน กห.ใชตัวเลขไทยในหนังสือราชการ ปายชื่ออาคาร สถานที่และปายโฆษณาอื่น ๆ ของทางราชการ รวมทั้ง
ปายเลขทะเบียนรถยนตของ กห.ดวย รายละเอียดตามสําเนาหนังสือที่แนบ
๒.๒ เอกสารดานการเงิน งบประมาณ ในปจจุบันมีการใชเลขอารบิก เนื่องจากการใชระบบ
GFMIS กําหนดตัวเลขไวเปนเลขอารบิก นอกจากนี้คําศัพทเฉพาะในสายงานอื่นมีการใชเลขอารบิกเชนเดียวกัน
เชน การเรียกชื่อ บ.ฯลฯ
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพหรือการเขียนหนังสือราชการ
ตามแบบรายงานตาง ๆ ของ ทอ.เปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรใหสวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติดังนี้
๓.๑ การจัดทําหนังสือราชการดวยการพิมพหรือการเขียน ใหใชตัวเลขไทยในหนังสือราชการ
รวมทั้งปายชื่ออาคาร สถานที่ ปายโฆษณาอื่น ๆ ของทางราชการ และปายเลขทะเบียนรถยนตของ ทอ.ดวย
๓.๒ ใหใชตัวเลขอารบิกในหนังสือราชการที่เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ หรือใชประกอบ
คําศัพทเฉพาะที่เปนภาษาตางประเทศ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข
ผบ.ทอ.
๑๖ ส.ค.๕๐

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ไพบูลย สิงหามาตย
จก.สบ.ทอ.

- ๑๑๐ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๙๓๒
วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๒
เรื่อง ย้ําเตือนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเลขไทยและเลขอารบิกในการจัดทําหนังสือราชการ
เสนอ นขต.ทอ.
ดวยปรากฏวา การจัดทําหนังสือราชการของสวนราชการตาง ๆ ในปจจุบันมีการใชตัวเลข
ในหนังสือไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน สบ.ทอ.จึงขอย้ําเตือนใหสวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทอ.
เมื่อ ๑๖ ส.ค.๕๐ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๒๒๕๖ ลง ๑๕ ส.ค.๕๐ เกี่ยวกับการใชเลขไทยในการพิมพ
หรือเขียนหนังสือราชการ ซึ่งสรุปไดดังนี้
๑. การจัดทําหนังสือราชการดวยการพิมพหรือการเขียน ใหใชตัวเลขไทย เวนแตมีการเขียน
ประกอบกับภาษาตางประเทศใหใชเลขอารบิกได
๒. กรณีหนังสือราชการที่จัดทํามีเอกสารแนบประกอบเปนผนวก หรือใบแบบรายงานตาง ๆ
เชน การเงิน งบประมาณ พัสดุ ฯลฯ หากมีความจําเปนใหใชเลขอารบิกได
จึงเสนอมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง
จก.สบ.ทอ.

- ๑๑๑ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ (ตอ สบ.ทอ.เลขรับ ๗๔๑๕/๕๓)
เรื่อง โครงการฟอนตมาตรฐานราชการไทย

วันที่

๒๙ ต.ค.๕๓

เรียน ผบ.ทอ.
๑. รมว.กห.(ปล.กห.รับคําสั่ง ฯ) อนุมัติเมื่อ ๒๗ ก.ย.๕๓ ทายหนังสือ สม.ลง ๒๗ ก.ย.๕๓
(ฉบับ กห.เลขรับ ๗๐๘๕/๕๓) ให นขต.กห., นขต.ทท., นขต.สป., นขต.ระดับกรมของ สน.ปล.กห., ศอพท.,
วท.กห., สสน.สป., อผศ. และ บอท.ทราบและถือปฏิบัติ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔ ลง ๑๓ ก.ย.๕๓ แจงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๗ ก.ย.๕๓ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวย
ดําเนินการติดตั้งฟอนตสารบรรณและฟอนตอื่น ๆ ทั้งหมด จํานวน ๑๓ ฟอนต ตามแบบของสํานักสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) และกรมทรัพยสินทางปญญาเพิ่มเขาไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และ
ใชฟอนตดังกลาวแทนฟอนตเดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และใหติดตั้งฟอนต
ในระบบคอมพิวเตอรใหแลวเสร็จกอน ๕ ธ.ค.๕๓ ซึ่งสามารถ Down Load ฟอนตดังกลาวและคูมือการติดตั้ง
ไดที่ www.sipa.or.th โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของสํานักนายกรัฐมนตรีที่ใหจัดพิมพตัวเลขเปนเลขไทย
เพื่อเปนการสงเสริมการใชเลขไทย ทั้งนี้ หากหนวยงานใดประสบปญหาอุปสรรคในการใชงานตามโครงการ
ฟอนตมาตรฐานราชการไทย ใหรายงานคณะรัฐมนตรีทราบดวย รายละเอียดตามเรื่องที่แนบ
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบแลว
๒.๑ ผบ.ทอ.อนุมัติเ มื่อ ๒๕ มิ. ย.๔๔ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๑๘๓๖
ลง ๒๒ มิ.ย.๔๔ ใหหนวยงาน ทอ.ที่ใชคอมพิวเตอรจัดทําหนังสือราชการ นํารูปแบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส
(Template) และใชลักษณะอักษร (Font) แบบ Cordia New ขนาด ๑๖ มาใชในการจัดทําหนังสือราชการ
และในโอกาสตอไป หากสํานักนายกรัฐมนตรีมีการกําหนดลักษณะอักษร แบบ และขนาดก็ใหปฏิบัติตามที่
สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
๒.๒ จากการทดลองใชฟอนตสารบรรณและฟอนตอ่ืน ๆ จํานวน ๑๓ ฟอนต ตามขอ ๑
ปรากฏวาฟอนตแบบ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ มีลักษณะใกลเคียงกับฟอนตแบบ Cordia New ขนาด ๑๖
มากที่สุด และสามารถใชกับรูปแบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส (Template) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-admin) ไดโดยไมมีปญหาขอขัดของ ทั้งนี้ในปจจุบันไดมีหลายหนวยงานใชฟอนตแบบ TH SarabunPSK
ในการจัดพิมพหนังสือราชการแลว อาทิ รัฐสภา สภาความมั่นคงแหงชาติ และ สม.
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการจัดทําหนังสือราชการของ ทอ.เปนมาตรฐานเดียวกัน
จึงเห็นสมควรให นขต.ทอ.ถือปฏิบัติตามอนุมัติ รมว.กห.(ปล.กห.รับคําสั่ง ฯ) ตามขอ ๑ โดยติดตั้งฟอนตใน
ระบบคอมพิวเตอรใหเสร็จสิ้นภายใน พ.ย.๕๓ กับใหเริ่มใชงาน ตั้งแต ๑ ธ.ค.๕๓ เปนตนไป และกําหนดใหใช
ฟอนต...

- ๑๑๒ ฟอนตแบบ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ ในการจัดทําหนังสือราชการโดยใชคอมพิวเตอร แทนฟอนตแบบ
Cordia New ขนาด ๑๖ ทั้งนี้ หากหนวยใดประสบปญหาอุปสรรคในการใชงานตามโครงการฟอนตมาตรฐาน
ราชการไทย ใหแจง สบ.ทอ.ทราบดวย
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ
ผบ.ทอ.
๒ พ.ย.๕๓

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง
จก.สบ.ทอ.

- ๑๑๓ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ (ตอ สบ.ทอ.เลขรับ ๖๘๗๑/๖๔)
วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๔
เรื่อง การนําชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณลิขิต” บรรจุเปนชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔
เรียน ผบ.ทอ.
๑. สร.มีหนังสือ ที่ กห ๐๑๐๐/๑๒๒๖ ลง ๑๕ ก.ค.๖๔ (ทอ.เลขรับ ๓๓๓๔/๖๔) เสนอ ทอ.
สรุปความวา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ ๖ ก.ค.๖๔ เห็นชอบใหชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณลิขิต” เปนชุด
แบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณเสนอ เพื่อเปนการจารึกพระนามของ
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา ๖๔ ป และทรงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร
พระเกียรติคุณและพระกรุณาคุณในฐานะเจาหญิงของปวงประชาและในฐานะองคประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
ใหกวางไกลและยั่งยืนนาน รวมทั้งเผยแพรใหประชาชนชาวไทยและทั่วโลกไดใชในราชการ โดยนําชุดแบบอักษร
ดังกลาวไปใชอยางแพรหลาย เพื่อเปนการอนุรักษตัวอักษรไทยและสืบทอดภาษาไทย รวมถึงจารึกพระนามของ
องคประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณไวบนโลกดิจิทัล
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบและประสานแลว ดังนี้
๒.๑ รมว.กห.(ปล.กห.รับคําสั่ง ฯ) อนุมัติเมื่อ ๒๗ ก.ย.๕๓ ทายหนังสือ สม.ลง ๒๗ ก.ย.๕๓
(ฉบับ กห.เลขรับ ๗๐๘๕/๕๓) ให นขต.กห., นขต.ทท., นขต.สป., นขต.ระดับกรมของ สน.ปล.กห., ศอพท.,
วท.กห., สสน.สป., อผศ. และ บอท.ทราบและถือปฏิบัติ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔ ลง ๑๓ ก.ย.๕๓ แจงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๗ ก.ย.๕๓ เห็น ชอบใหห นว ยงานภาครัฐ
ทุ ก หน ว ยดํา เนิ น การติ ด ตั้ ง ฟอนต ส ารบรรณและฟอนตอื่น ๆ ทั้ง หมด จํา นวน ๑๓ ฟอนต ตามแบบของ
สํานักสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) และกรมทรัพยสิน ทางปญญา เพิ่มเขาไป
ในระบบปฏิบัติการ THAI OS และใชฟอนตดังกลาวแทนฟอนตเดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเสนอ
๒.๒ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๔ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ลง ๑๑ ม.ค.๕๔ (ตอ สบ.ทอ.
เลขรับ ๑๐๐๐๓/๕๓) ใหทุกสวนราชการของ ทอ.ใชรูป แบบการพิมพตามที่สํานักนายกรัฐ มนตรี มีห นังสือ
ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ ลง ๓๐ พ.ย.๕๓ แจงการกําหนดรูปแบบการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรม
การพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร เปนคําอธิบ ายเพิ่มเติมตอจากคําอธิบ ายการพิมพห นังสือราชการภาษาไทย
ดวยเครื่องพิมพดีดในคําอธิบาย ๔ ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พรอมดวยตัวอยางการพิมพหนังสือดังกลาว เพื่อใหสวนราชการไดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดทําหนังสือราชการและการพิมพหนังสือราชการที่มีรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกันตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ ๗ ก.ย.๕๓ สําหรับการจัดทําหนังสือราชการตามแบบทายระเบียบฯ จํานวน ๑๑ แบบ เห็นควรใชรูปแบบ
ตัวพิมพไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ขอมูลขาวสารหรือหนังสือราชการในระบบอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการตอไป
๒.๓ ประสาน...

- ๑๑๔ ๒.๓ ประสานสํา นักงานปลัด สํา นัก นายกรัฐ มนตรีแ จง วา ชุดแบบอัก ษรพระราชทาน
“จุฬาภรณลิขิต” ใหหนวยงานภาครัฐบรรจุเปนชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ เพิ่มเติมจาก
จํานวน ๑๓ ฟอนต ที่กําหนดไวเดิม สําหรับการจัดทําหนังสือราชการตามแบบทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม จํานวน ๑๑ แบบ ยังคงใชรูปแบบตัวพิมพไทยสารบรรณ
(TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท เชนเดิม
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว ตามที่ สร.แจงการนําชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณลิขิต”
บรรจุเปนชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ ตามขอ ๑ นั้น เห็นสมควรให นขต.ทอ.ดําเนินการติดตั้ง
ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณลิขิต” เปนแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ เพิ่มเขาไปในระบบ
ปฏิบัติการ Thai OS เพื่อใชในราชการ เวนแตการจัดทําหนังสือราชการตามแบบทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม จํานวน ๑๑ แบบ ยังคงใชรูปแบบตัวพิมพไทยสารบรรณ
(Th Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท เชนเดิม
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรขอไดอนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.แอรบูล สุทธิวรรณ
ผบ.ทอ.
๒๓ ก.ค.๖๔

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ไพฑูรย ไลเลิศ
จก.สบ.ทอ.

- ๑๑๕ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ (ตอ สบ.ทอ.เลขรับ ๑๐๐๐๓/๕๓)๕๓๖
วันที่ ๑๑ ม.ค.๕๔
เรื่อง คําอธิบายการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอรและตัวอยางการพิมพ
เรียน ผบ.ทอ.
๑. ปล.กห.(จก.สม.รับคําสั่ง ฯ) อนุมัติเมื่อ ๑๔ ธ.ค.๕๓ ทายหนังสือ กรบ.สม.ลง ๙ ธ.ค.๕๓
(ฉบับ กห.เลขรับ ๙๘๕๑/๕๓) ให นขต.กห., นขต.ทท., นขต.สป., นขต.ระดับกรมของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห.,
สสน.สป., อผศ. และ บอท.ทราบและถือปฏิบัติ ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙
ลง ๓๐ พ.ย.๕๓ แจงการกําหนดรูปแบบการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร
เปนคําอธิบายเพิ่มเติมตอจากคําอธิบายการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยเครื่องพิมพดีดในคําอธิบาย ๔
ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พรอมดวยตัวอยาง
การพิมพหนังสือดังกลาว เพื่อใหสวนราชการไดถือเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดทําหนังสือราชการและการพิมพ
หนังสือราชการที่มีรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกันตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๗ ก.ย.๕๓ สําหรับการจัดทํา
หนังสือราชการตามแบบทายระเบียบฯ จํานวน ๑๑ แบบ เห็นควรใชรูปแบบตัวพิมพไทยสารบรรณ (Th SarabunPSK)
ขนาด ๑๖ พอยท อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลขาวสารหรือหนังสือราชการในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการตอไป ทั้งนี้ ไดจัดทําแผนแบบ (Template) มาตรฐานการพิมพหนังสือภายนอก
หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา เสร็จเรียบรอยแลว สามารถดาวนโหลดไดที่ www.opm.go.th รายละเอียด
ตามเรื่องที่แนบ
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบแลว
๒.๑ ผบ.ทอ.อนุ มั ติ เ มื่ อ ๒๕ มิ . ย.๔๔ ท า ยหนั ง สื อ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๑๘๓๖
ลง ๒๒ มิ.ย.๔๔ ใหหนวยงาน ทอ.ที่ใชคอมพิวเตอรจัดทําหนังสือราชการ นํารูปแบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส
(Template) และใชลักษณะอักษร (Font) แบบ Cordia New ขนาด ๑๖ มาใชในการจัดทําหนังสือราชการ
และในโอกาสตอไป หากสํานักนายกรัฐมนตรีมีการกําหนดลักษณะอักษร แบบ และขนาดก็ใหป ฏิบัติต ามที่
สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
๒.๒ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๒ พ.ย.๕๓ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ลง ๒๙ ต.ค.๕๓ (ตอ สบ.ทอ.
เลขรับ ๗๔๑๕/๕๓) ให นขต.ทอ.ถือปฏิบัติตามอนุมัติ รมว.กห.(ปล.กห.รับคําสั่ง ฯ) เมื่อ ๒๗ ก.ย.๕๓ ทายหนังสือ สม.
ลง ๒๗ ก.ย.๕๓ (ฉบับ กห.เลขรับ ๗๐๘๕/๕๓) ซึ่งใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๗ ก.ย.๕๓ โดยติดตั้งฟอนต
ในระบบคอมพิวเตอรใหเสร็จสิ้น ภายใน พ.ย.๕๓ กับใหเริ่มใชงานตั้งแต ๑ ธ.ค.๕๓ เปนตนไป และกําหนดใหใช
ฟอนตแบบ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ ในการจัดทําหนังสือราชการโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร แทนฟอนตแบบ
Cordia New ขนาด ๑๖
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการพิมพหนังสือราชการดวยเครื่องคอมพิวเตอรของสวนราชการ
ตาง ๆ มีความเปนมาตรฐาน ถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรดําเนินการดังนี้
๓.๑ การพิมพ...

- ๑๑๖ ๓.๑ การพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดว ยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิว เตอร
ใหทุกสวนราชการของ ทอ.ใชรูปแบบการพิมพที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดตามขอ ๑
๓.๒ ให ทสส.ทอ.รวมกับ สบ.ทอ.ปรับปรุงแกไขรูปแบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส
(Template) ของ ทอ.ตามขอ ๒.๑ ใหมลี ักษณะอักษร แบบ และขนาด เปนไปตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
ตามขอ ๑ และให สบทอ.แจกจาย นขต.ทอ.ใชประโยชนตอไป
๓.๓ ให สปช.ทอ.สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําและแจกจายรูปแบบหนังสือราชการ
อิเล็กทรอนิกส (Template) ตามขอ ๓.๒
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรขอไดอนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ
ผบ.ทอ.
๑๔ ม.ค.๕๔

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง
จก.สบ.ทอ.

- ๑๑๗ คําอธิบายการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร
การพิมพหนังสือราชการภาษาไทย การจัดทํากระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกขอความ
โดยใชโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร ใหจัดทําใหถูกตองตามแบบของกระดาษตราครุฑ (แบบที่ ๒๘)
และแบบของกระดาษบันทึกขอความ (แบบที่ ๒๙) ทายระเบียบ โดยเฉพาะสวนหัวของแบบกระดาษบันทึกขอความ
จะตองใชจุดไขปลาแสดงเสนบรรทัดที่เปนชองวางหลังคํา ดังตอไปนี้ สวนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง และไมตองมี
เสนขีดทึบแบงสวนระหวางหัวกระดาษบันทึกขอความกับสวนที่ใชสําหรับการจัดทําขอความ
๑. การตั้งคาในโปรแกรมการพิมพ
๑.๑ การตั้งระยะขอบหนากระดาษ ขอบซาย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ใหใชคาระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เทา หรือ Single
๑.๓ การกั้นคาไมบรรทัดระยะการพิมพ อยูระหวาง ๐ - ๑๖ เซนติเมตร
๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษตราครุฑ และตราครุฑสูง
๑.๕ เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษบันทึกขอความ
๒.๒ การวางตราครุฑ ใหวางหางจากขอบกระดาษบนประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร
๓. การพิมพ
๓.๑ หนังสือภายนอก
๓.๑.๑ การพิมพเรื่อง คําขึ้นตน อางถึง สิ่งที่สงมาดวย ใหมีระยะบรรทัดระหวางกัน
เทากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคากอนหนาอีก ๖ พอยท (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๑.๒ การพิมพขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรุป ใหมีระยะบรรทัด
ระหวางขอความแตละภาคหางเทากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคากอนหนาอีก ๖ พอยท (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๑.๓ การยอหนาขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรุป ใหมีระยะยอหนา
ตามคาไมบรรทัดระยะการพิมพ เทากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๓.๑.๔ การพิมพคําลงทาย ใหมีระยะบรรทัดหางจากบรรทัดสุดทายภาคสรุปเทากับ
ระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคากอนหนาอีก ๑๒ พอยท (1 Enter + Before 12 pt)
๓.๑.๕ การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือ ใหเวนบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัด (4 Enter)
๓.๑.๖ การพิมพชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง ใหเวนบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัด
จากตําแหนงของเจาของหนังสือ (4 Enter)
๓.๒ หนังสือภายใน
๓.๒.๑ สวนหัวของแบบบันทึกขอความกําหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้
๓.๒.๑.๑ คําวา “บันทึกขอความ” พิมพดวยอักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท
และปรับคาระยะทัดจาก ๑ เทาเปนคาแนนอน (Exactly) ๓๕ พอยท
๓.๒.๑.๒ คําวา ...

- ๑๑๘ ๒๐ พอยท

๓.๒.๑.๒ คําวา “สวนราชการ วันที่ เรื่อง” พิมพดวยอักษรตัวหนาขนาด

๓.๒.๒ การพิมพคําขึ้นตน ใหมีระยะบรรทัดหางจากเรื่องเทากับระยะบรรทัดปกติ
และเพิ่มคากอนหนาอีก ๖ พอยท (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๒.๓ การพิมพขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค ภาคสรุป และการยอหนาให
ถือปฏิบัติเชนเดียวกับการพิมพหนังสือภายนอก
๓.๒.๔ การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือ ใหเวนระยะบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัด
จากภาคสรุป (4 Enter)
๓.๓ จํานวนบรรทัดในการพิมพหนังสือราชการในแตละหนาใหเปนไปตามความเหมาะสม
กับจํานวนขอความ และความสวยงาม
๓.๔ การพิมพหนังสือราชการแบบอื่นตามที่ระเบียบกําหนดใหถือปฏิบัติตามนัยดังกลาว
ขางตนโดยอนุโลม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบของหนังสือชนิดนั้น
หมายเหตุ : กรณีที่มีความจําเปน สวนราชการอาจปรับการพิมพหนังสือราชการใหแตกตางจากนี้ไดตาม
ความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเปนสําคัญ

- ๑๑๙ -

- ๑๒๐ -

- ๑๒๑ -

- ๑๒๒ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๗๔๔
วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๔
เรื่อง ชี้แจงรูปแบบการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร
เสนอ นขต.ทอ.
ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๔ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ลง ๑๑ ม.ค.๕๔ (ตอ สบ.ทอ.
เลขรับ ๑๐๐๐๓/๕๓) ใหทุกสวนราชการของ ทอ.ใชรูปแบบการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพ
ในเครื่องคอมพิวเตอร ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีไดจัดทําแผนแบบ (Template)
มาตรฐานการพิมพหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ใหดาวนโหลดไดที่ www.opm.go.th นั้น
ปรากฏวามีขาราชการ ทอ.จํานวนมากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการพิมพหนังสือชนิดอื่น ๆ เชน บันทึก
ระเบียบ และคําสั่ง เปนตน
สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการพิมพหนังสือราชการของ ทอ.มีความถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคลองกับหลักเกณฑการพิมพของสํานักนายกรัฐมนตรี จึงขอชี้แจงรูปแบบการพิมพหนังสือชนิดตาง ๆ
ที่ ทอ.จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม โดยจัดทําเปนคําแนะนําพรอมตัวอยางการพิมพ ตามผนวกที่แนบ
และสามารถดูไดที่เว็บไซต สบ.ทอ.อีกทางหนึ่ง สําหรับการจัดทําแผนแบบ (Template) มาตรฐานการพิมพหนังสือ
ทุกชนิด ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการของ ทสส.ทอ.กับ สบ.ทอ. หากแลวเสร็จจะไดแจงให นขต.ทอ.ทราบตอไป
จึงเสนอมาเพื่อดําเนินการตอไปดวย
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง
จก.สบ.ทอ.

- ๑๒๓ ผนวก
คําแนะนําการพิมพ และตัวอยางการพิมพหนังสือราชการ
--------------------๑. คําแนะนําการพิมพหนังสือราชการ ตามแนบ
๒. ตัวอยางการพิมพหนังสือราชการ จํานวน ๑๑ แบบ ตามแนบ ประกอบดวย
แบบที่ ๑ หนังสือภายนอก
แบบที่ ๒ หนังสือภายใน (ที่ใชกระดาษตราครุฑ และบันทึกขอความ)
แบบที่ ๓ หนังสือประทับตรา
แบบที่ ๔ คําสั่ง
แบบที่ ๕ ระเบียบ
แบบที่ ๖ ประกาศ
แบบที่ ๗ หนังสือรับรอง
แบบที่ ๘ บันทึก (ที่ใชกระดาษตราครุฑ)
แบบที่ ๙ บันทึก (ที่ใชกระดาษบันทึกขอความ)
แบบที่ ๑๐ บันทึก (บันทึกตอเนื่อง)
แบบที่ ๑๑ รายงานการประชุม

- ๑๒๔ คําแนะนําการพิมพหนังสือราชการแบบใหม (ใชไดกับทุกชนิด)
๑. ตองดาวนโหลด Template แบบฟอรมการพิมพหนังสือราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี
มาใชเพื่อใหรูปแบบของหนังสือถูกตอง โดยที่ไมตองจัดเอง โดยดาวนโหลดไดที่ www.opm.go.th หัวขอการพิมพ
หนังสือราชการภาษาไทย ซึ่งปจจุบันมี ๓ ชนิด ไดแก หนังสือภายนอก (กระดาษตราครุฑ) หนังสือภายใน
(กระดาษบันทึกขอความ) และหนังสือประทับตรา (กระดาษตราครุฑ)
๒. หากหนวยมีความจําเปนตองจัดทําหนังสือชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ ๑ สามารถดําเนินการได
โดยการดูรูปแบบการพิมพหนังสือราชการตามตัวอยางการพิมพที่แนบ
๓. การพิมพใหพิมพไปจนจบทั้งเรื่องกอนโดยไมตองสนใจวาตัวหนังสือจะหาง พอพิมพเสร็จแลว
ใหตัดคําทายบรรทัด บรรทัดไหนพอดีแลวทายบรรทัดใหกด Shift Enter บรรทัดไหนไมพอดีใหบีบตัวอักษรของ
บรรทัดลางขึ้นมา โดยใชเมาสลากครอบบรรทัดที่ตองการบีบและขอความของบรรทัดลางที่ตองการบีบขึ้นมา
ใหขึ้นเปนแถบสีดํา แลวไปที่ รูปแบบ แบบอักษร ระยะหางตัวอักษร (ระยะหางจากปกติ เปลี่ยนเปนบีบโดย
สามารถบีบไดตั้งแต ๐.๑ ถึง ๐.๕ pt ถาบีบมากกวานี้ขอความจะติดกันเกินไป) ถาบีบแลวยังไมได ใหดูบรรทัดอื่น
วาสามารถบีบขอความขึ้นไดไหม อยาใชวิธีตัดขอความของบรรทัดบนลงขางลางมากเกินไป (สามารถตัดลงได
แคคําสั้น ๆ เทานั้น) เพราะถาตัดลงมามากจะทําใหขอความของบรรทัดนั้นหางเกินไป ไมสวยงาม แลวทายของบรรทัด
ใหกด Shift Enter
ขั้นตอนการปฏิบัติการบีบตัวอักษร
- ตองการบีบคําวา ราชการ ใหอยูบรรทัดเดียวกับคําวา หนาที่ โดยใชเมาสลากครอบบรรทัด
ที่ตองการบีบ ตามตัวอยาง
“ทอ.ไดรับเงินบริจาคในพิธีดังกลาวจาก ทบ.จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (หาพัน บาทถว น) และ
ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคเรียบรอยแลว จึงขอขอบคุณที่ทานมีจิตศรัทธาบริจาคเงินรวมการกุศลในครั้งนี้
และในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งบุญกุศลที่ไดรวมบําเพ็ญ
จงเปนบารมีหนุน นําใหทาน ตลอดจนขาราชการและลูกจางในสังกัด ประสบความสุขความเจริญในหนาที่
ราชการ และชีวิตครอบครัวยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป”
- เลือกที่ รูปแบบ
แบบอักษร

- เลือกระยะ...

- ๑๒๕ - เลือกระยะหางตัวอักขระ (ระยะหางจากปกติ เปลี่ยนเปนบีบโดยสามารถบีบไดตั้งแต ๐.๑ ถึง ๐.๕ pt)

๔. การพิมพขอความที่มีขอ ระหวางตัวเลขขอและขอความใหตั้ง Tab (ทั้งขอใหญและขอยอย)
หากไมตั้งจะทําใหตอน print ออกมาระยะหางระหวางขอกับขอความในแตละขอจะไมตรงกัน ทั้ง ๆ ที่ในหนาจอ
ดูเหมือนจะตรงกัน พอพิมพขอนั้นจบแลว จะขึ้นขอยอยทายบรรทัดใหกด Enter ถากด Shift Enter ขอความของ
บรรทัดนั้นจะหางมากไมสวยงาม แลวไปที่รูปแบบ ยอหนา ระยะหาง (หัวขอ “กอน” จาก ๖ pt ใหเปลี่ยนเปน ๐ pt)
๕. หนังสือบันทึกใหจัดพิมพโดยใชแบบของหนังสือภายใน โดยใหพิมพยศบรรทัดที่ ๓ กด ๓ Enter
(เพิ่มจากเดิม ๑ Enter) สวนวงเล็บชื่อในบรรทัดที่ ๔ ใหลบออก แลวพิมพตําแหนงแทน สําหรับหนังสือภายนอก
ใหพิมพยศบรรทัดที่ ๓ เชนกัน
๖. กรณีตองการพิมพหนาที่ ๒ เปนใบปะหนา กระดาษบันทึกขอความให Copy รูปแบบ Template
บันทึกขอความมาวางในหนาที่ ๒ แลวลบหัวกระดาษออก โดยดับเบิ้ลคลิกที่ตัวเลขหนาแลวคลิกที่กรอบของเลขหนา
ลบเลขหนาออกแลวดึงบรรทัดขึ้นมาดวย โดยใหลากครอบหัวขอบันทึกขอความ แลวไปที่รูปแบบ ยอหนา ระยะหาง
บรรทัด (แกจากหนึ่งเทา เปนคาแนนอน ขนาด ๓๕ pt)
๗. กรณีตองการพิมพหนาที่ ๒ ของหนังสือภายนอกให Copy รูปแบบ Template หนังสือภายนอก
มาวางในหนาที่ ๒ แลวลบหัวกระดาษออกเชนเดียวกับขอ ๖ แลวตั้งคาหนากระดาษหนาที่ ๒ โดยไปที่แฟม
ตั้งคาหนากระดาษ (ระยะขอบบน แกเปน ๓.๖ ซม.)
----------------------------

- ๑๒๖ แบบที่ ๑ หนังสือภายนอก
ที่ กห ๐๖๐๓/

กองทัพอากาศ
(1 Enter)
ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter + Before 6 pt)

กุมภาพันธ ๒๕๕๔

เรื่อง ขอใหพิจารณาประกาศมูลนิธิบุพการีกองทัพอากาศเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศล
(1 Enter + Before 6 pt)

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร
(1 Enter + Before 6 pt)

อางถึง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(1 Enter)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถามี)
(1 Enter + Before 6 pt)

สิ่งที่สงมาดวย ๑.
๒.
(ระยะหางแตละบรรทัด
๓.
= 1 Enter)
๔.
๕.
ระยะยอหนา ๒.๕

ตราสารมูลนิธิบุพการีกองทัพอากาศ จํานวน ๑ ชุด
สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองคการ จํานวน ๑ ชุด
สําเนาการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล จํานวน ๑ ชุด
ขอบังคับมูลนิธิบุพการีกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ จํานวน ๑ ชุด
งบดุลบัญชีรายไดรายจายของมูลนิธิบุพการีกองทัพอากาศ ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ จํานวน ๑ ชุด
(1 Enter + Before 6 pt)

ดวยกองทัพอากาศ ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งมูลนิธิบุพการีกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๔
และมีฐานะเปนนิติบุคคล ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๕ เปน ตน มา โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อสงเสริมการวิจัย
ใหรางวัลและหรือใหทุนแกผูริเริ่มคิดคน หรือประดิษฐสิ่งประดิษฐใหม ๆ หรือดัดแปลงอุปกรณที่ใชในราชการ
ใหมีประสิทธิภาพสูง ใหเงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกดานการเรียนการสอนและใหรางวัล
(ระยะหาง แกผูเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณคาตอกองทัพอากาศ ทั้งในดานยุทธศาสตร ยุทธวิธี หรือวิทยาศาสตรและ
แตละบรรทัด
เทคโนโลยี รวมทั้งชวยเหลือในเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อประโยชนแกสถาบันการศึกษาภายใน
= 1 Enter)
กองทัพอากาศ ตลอดจนรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชนรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ - ๓
จนกระทั่งป พ.ศ.๒๕๔๖ ไดมีการแกไขวัตถุประสงคของมูลนิธิใหครอบคลุมไปยังสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
ไมเฉพาะเจาะจงแตเพียงสถาบันการศึกษาในกองทัพอากาศเทานั้นรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๔
(1 Enter + Before 6 pt)

จากหลักฐานดานการเงิน รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๕ สรุปไดวา รายไดของมูลนิธิไดนําไป
เปนรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะเกินกวารอยละ ๖๐ ของรายไดทั้งสิ้น และรายจายของมูลนิธิไดนําไปเปนรายจาย
เพื่อการกุศลสาธารณะเกินกวารอยละ ๗๕ ของรายจายทั้งสิ้นในสามรอบระยะเวลาบัญชีที่แลวมา และรายจายดังกลาว
เปนรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะเกินกวารอยละ ๖๕ ของรายจายทั้งสิ้นในแตละรอบระยะเวลาบัญชี โดยรายได
ของมูลนิธิไดนําไปเปนเงินรางวัลและหรือใหทุนแกบุคคลทั่วไป รวมถึงขาราชการกองทัพอากาศ ผูริเริ่มคิดคน หรือ
ประดิษฐสิ่งประดิษฐใหม ๆ ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนากองทัพอากาศ และสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศในภาพรวมอันจะเปนผลดีตอความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคต
(1 Enter + Before 6 pt)

กองทัพอากาศพิจารณาแลวเห็นวา จากที่ไดมีการแกไขวัตถุประสงคของการจัดตั้งมูลนิธิบุพการี
กองทัพอากาศ เปนผลใหรายจายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมูลนิธิเปนไปตามหลักเกณฑตามประกาศ
กระทรวงการคลังวาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
(เวน ๑ บรรทัด = 2 Enter)

ประกาศ...

- ๑๒๗ -

บรรทัดแรกของขอความอยูหางจากขอบกระดาษ
ดานบนประมาณ ๔ - ๔.๕ เซนติเมตร)

(เวน ๑ บรรทัด = 2 Enter)

ประกาศกําหนดองคการ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา และมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แหงประมวล
รัษฎากร รวมทั้งตามมาตรา ๓ (๔) (ข) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ.๒๕๓๕ จึงขอใหกรมสรรพากรพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
ในการออกประกาศกระทรวงการคลังใหมูลนิธิบุพการีกองทัพอากาศ เปนองคการหรือสถานสาธารณกุศล สามารถ
ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตอไป
(1 Enter + Before 6 pt)

ณ โอกาสนี้ดวย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบคุณมา
(1 Enter + Before 12 pt)

ขอแสดงความนับถือ

(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)

พลอากาศเอก

(อิทธพร ศุภวงศ)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

(เวน ๓ บรรทัด = 4 Enter)

กรมสารบรรณทหารอากาศ
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th

(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)

หมายเหตุ

๑. การพิมพชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและที่ตั้ง ใหยึดหลักวาขอความใดยาวกวาใหพิมพชิดขวา
ทั้งนี้ โดยใหอักษรตัวแรกของชื่อสวนราชการเจาของหนังสือกับที่ตั้งจะตองจัดตรงกัน
๒. กรณีที่มีความจําเปน เชน เมื่อพิมพมาถึงบริเวณสวนคําลงทาย หรือสวนราชการเจาของเรื่อง
แลวไมตองการขึ้นหนาใหม สวนราชการอาจปรับระยะการพิมพบริเวณดังกลาวไดตามความเหมาะสมเพื่อใหขอความ
อยูในหนาเดียวกัน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเปนสําคัญ

- ๑๒๘ แบบที่ ๒ หนังสือภายใน
(ใชกระดาษตราครุฑ)
ที่ กห ๐๖๐๓/
(1 Enter + Before 6 pt)

ทอ.
ดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐

ธ.ค.๕๒

(1 Enter + Before 6 pt)

เรื่อง ขอขอบคุณการบริจาคเงิน

(1 Enter + Before 6 pt)

เรียน ผบ.ทบ.

(1 Enter + Before 6 pt)

อางถึง หนังสือ ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓/๒๑๒๓ ลง ๑๙ ต.ค.๕๒

(1 Enter + Before 6 pt)

สิ่งที่สงมาดวย ใบอนุโมทนาบัตร จํานวน ๓ ฉบับ

ระยะยอหนา ๒.๕

(1 Enter + Before 6 pt)

ตามหนังสือที่อางถึง ทอ.ขอเชิญชวนทาน ตลอดจนขาราชการและลูกจางในสังกัดรวมบริจาค
เงินในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน และกฐินสามัคคี ทอ.ประจําป ๕๒ ความละเอียดแจงแลวนั้น
(1 Enter + Before 6 pt)

ทอ.ไดรับเงินบริจาคในพิธีดังกลาวจาก ทบ.จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถว น) และได
(ระยะหาง ดําเนินการตามวัตถุประสงคเรียบรอยแลว จึงขอขอบคุณที่ทานมีจิตศรัทธาบริจาคเงินรวมการกุศลในครั้งนี้ และ
แตละบรรทัด ในโอกาสนี้ขออัญเชิญอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งบุญกุศลที่ไดรวมบําเพ็ญจงเปน
= 1 Enter) บารมีหนุนนําใหทาน ตลอดจนขาราชการและลูกจางในสังกัด ประสบความสุขความเจริญในหนาที่ราชการ และชีวิต
ครอบครัวยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป
(1 Enter + Before 6 pt)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(1 Enter + Before 12 pt)

ขอแสดงความนับถือ

(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)

พล.อ.อ.

(อิทธพร ศุภวงศ)
ผบ.ทอ.

(เวน ๓ บรรทัด = 4 Enter)

สบ.ทอ.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๕๗๓
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th (ถามี)

(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)

หมายเหตุ : ใชติดตอระหวางสวนราชการระดับ นขต.กห.(สร., สป. และ ทท.) บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
เทานั้น โดยสามารถใชคํายอ (ระดับกองขึ้นไป) ได และใหลงหมายเลขโทรศัพททหารไวดวย

- ๑๒๙ แบบที่ ๒ หนังสือภายใน (ใชบันทึกขอความ)

บันทึกขอความ

สวนราชการ ทอ.(ยก.ทอ.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๓๒๐ โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๐๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๖/
วันที่
ส.ค.๖๒
เรื่อง รางแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กห.
(1 Enter + Before 6 pt)

เสนอ สป.

ระยะยอหนา ๒.๕ ซม.

(1 Enter + Before 6 pt)

๑. ตามหนังสือ สป.ดวนมาก ที่ กห ๐๒๐๗/๔๓๙๔ ลง ๓๐ ก.ค.๖๒ ขอให ทอ.เสนอขอคิดเห็น
(ระยะหาง
แตละบรรทัด และขอเสนอแนะตอรางแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑
= 1 Enter) ถึง ๒๕๖๕) นั้น
(1 Enter + Before 6 pt)

๒. ทอ.ตรวจสอบแลว เห็นชอบตอรางแผนปฏิบัติราชการตามขอ ๑ เนื่องจากมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(1 Enter + Before 6 pt)

จึงเสนอมาเพื่ดําเนินการตอไป
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)

(ระยะหางแตละบรรทัด= 1 Enter)
(1 ENTER)

พล.อ.อ.

(ชัยพฤกษ ดิษยะศริน)
ผบ.ทอ.

หมายเหตุ : ใชติดตอระหวางสวนราชการระดับ นขต.กห.(สร., สป. และ ทท.) บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.เทานั้น
โดยสามารถใชคํายอ (ระดับกองขึ้นไป) ได และใหลงหมายเลขโทรศัพททหารไวดวย

- ๑๓๐ -

แบบที่ ๓ หนังสือประทับตรา

ที่ กห ๐๖๐๒/๒๕๓

(1 Enter + Before 6 pt)

ถึง สป.

ระยะยอหนา ๒.๕ ซม.

(2 Enter + Before 12 pt)

ตามหนังสือ สป.ที่ กห ๐๒๑๑/๑๖๕๗ ลง ๒๒ ต.ค.๕๑ ขอรับการสนับสนุนหนังสือที่ ทอ. และ

(ระยะหาง หนวยงานในสังกัดที่ทําขึ้นเนื่องในโอกาสสําคัญตาง ๆ เพื่อนํามาไว ณ หองรับรอง รมว.กห., หองรับรอง ปล.กห. และ
แตละบรรทัด
หองสมุด กห.ภายในอาคารศาลาวาการกลาโหม นั้น ทอ.ขอสงหนังสือดังกลาวให สป.จํานวน ๕๘ เลม เพื่อใชประโยชน
= 1 Enter)

ตอไป รายละเอียดตามแนบ

(เวน ๓ บรรทัด = 4 Enter)

ทอ.
(1 Enter)
ก.พ.๕๔
(เวน ๓ บรรทัด = 4 Enter)

สบ.ทอ.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th

(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)

- ๑๓๑ แบบที่ ๔ คําสั่ง

(1 Enter)

คําสั่งกรมสารบรรณทหารอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ /๕๓
เรื่อง แตงตั้ง คณก.โครงการศึกษาของ สบ.ทอ.

(ระยะหาง
แตละบรรทัด
=1 Enter)

(1 Enter)
(1 Enter + Before 6 pt)

ระยะยอหนา ๒.๕ ซม.

เพื่อใหการจัดทําโครงการศึกษาของ สบ.ทอ.และการพิจารณาคัดเลือกผูขอรับทุน ทอ.ในสวนที่
สบ.ทอ.รับผิดชอบเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม จึงใหดําเนินการดังนี้
(1 Enter + Before 6 pt)

ของ สบ.ทอ.

๑. ให ยกเลิกคําสั่ง สบ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๔๔ ลง ๑๖ พ.ย.๕๔ เรื่อง แตงตั้ง คณก.โครงการศึกษา
(1 Enter + Before 6 pt)

๒. ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้เปน คณก.โครงการศึกษาของ สบ.ทอ.
๒.๑ จก.สบ.ทอ.
เปนประธานกรรมการ
๒.๒ รอง จก.สบ.ทอ.
เปนรองประธานกรรมการ
๒.๓ ผอ.กสม.สบ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๔ ผอ.กปพ.สบ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๕ รอง ผอ.กสม.สบ.ทอ. เปนกรรมการ
๒.๖ หน.ผวก.กสม.สบ.ทอ. เปนกรรมการและเลขานุการ
๒.๗ นกพ.สบ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๘ นงป.สบ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๙ นปศ.ผวก.กสม.สบ.ทอ. เปนกรรมการและ ผช.เลขานุการ
(1 Enter + Before 6 pt)

๓. คณก.ฯ ตามขอ ๒ มีหนาที่
๓.๑ พิจารณากลั่นกรองโครงการศึกษาของ สบ.ทอ.ลวงหนา ๒ ป
๓.๒ พิจารณาคัดเลือกผูขอรับทุน ทอ.ในสวนที่ สบ.ทอ.รับผิดชอบ
๓.๓ รายงานผลการดําเนินการใหทราบในหวงเวลาที่เหมาะสม
(1 Enter + Before 6 pt)

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ระยะยอหนา ๕ ซม.

(1 Enter + Before 12 pt)

สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓

(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)

พล.อ.ต.
(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)
(ชินชาต บุญคง)
จก.สบ.ทอ.

- ๑๓๒ -

แบบที่ ๔ คําสั่ง (รับคําสั่ง)

(1 Enter)

คําสั่งกรมสารบรรณทหารอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ /๕๓
เรื่อง แตงตั้ง คณก.โครงการศึกษาของ สบ.ทอ.

(ระยะหาง
แตละบรรทัด
=1 Enter)

(1 Enter)
(1 Enter + Before 6 pt)

ระยะยอหนา ๒.๕ ซม.

เพื่อใหการจัดทําโครงการศึกษาของ สบ.ทอ.และการพิจารณาคัดเลือกผูขอรับทุน ทอ.ในสวนที่
สบ.ทอ.รับผิดชอบเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม จึงใหดําเนินการดังนี้
(1 Enter + Before 6 pt)

ของ สบ.ทอ.

๑. ให ยกเลิกคําสั่ง สบ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๔๔ ลง ๑๖ พ.ย.๕๔ เรื่อง แตงตั้ง คณก.โครงการศึกษา
(1 Enter + Before 6 pt)

๒. ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้เปน คณก.โครงการศึกษาของ สบ.ทอ.
๒.๑ จก.สบ.ทอ.
เปนประธานกรรมการ
๒.๒ รอง จก.สบ.ทอ.
เปนรองประธานกรรมการ
๒.๓ ผอ.กสม.สบ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๔ ผอ.กปพ.สบ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๕ รอง ผอ.กสม.สบ.ทอ. เปนกรรมการ
๒.๖ หน.ผวก.กสม.สบ.ทอ. เปนกรรมการและเลขานุการ
๒.๗ นกพ.สบ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๘ นงป.สบ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๘ นปศ.ผวก.กสม.สบ.ทอ. เปนกรรมการและ ผช.เลขานุการ
(1 Enter + Before 6 pt)

๓. คณก.ฯ ตามขอ ๒ มีหนาที่
๓.๑ พิจารณากลั่นกรองโครงการศึกษาของ สบ.ทอ.ลวงหนา ๒ ป
๓.๒ พิจารณาคัดเลือกผูขอรับทุน ทอ.ในสวนที่ สบ.ทอ.รับผิดชอบ
๓.๓ รายงานผลการดําเนินการใหทราบในหวงเวลาที่เหมาะสม
(1 Enter + Before 6 pt)

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ระยะยอหนา ๕ ซม.

(1 Enter + Before 12 pt)

สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓

(1 Enter + Before 12 pt)

รับคําสั่ง จก.สบ.ทอ.
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)

น.อ.

(ธนู ปานสุวรรณ)
รอง จก.สบ.ทอ.

- ๑๓๓ แบบที่ ๕ ระเบียบ

(1 Enter)

(ระยะหาง
แตละบรรทัด
= 1 Enter)
ระยะยอหนา ๒.๕ ซม.

ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือราชการ
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔
(1 Enter)
-------------------(1 Enter + Before 6 pt)

โดยที่เปนการสมควรแกไขระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอ
หนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ เพื่อใหถูกตองและสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่
ของสวนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไวดังนี้
(1 Enter + Before 6 pt)

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอ
หนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔”
(1 Enter + Before 6 pt)

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
(1 Enter + Before 6 pt)

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔.๓ แหงระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติตอหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“๔.๓ “สวนราชการ” หมายความวา หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึง
หนวยแยกหรือหนวยสมทบของหนวยดังกลาวดวย”
ระยะยอหนา ๕ ซม.

(1 Enter + Before 12 pt)

ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)

พลอากาศเอก
(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)

(อิทธพร ศุภวงศ)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

- ๑๓๔ -

แบบที่ ๖ ประกาศ

(1 Enter)

ประกาศกองทัพอากาศ
(1 Enter)
เรื่อง ชมเชยการชวยเหลือราชการทหาร
(1 Enter)
(1 Enter + Before 6 pt)

ระยะยอหนา ๒.๕ ซม.

ดวย นางปราณี สุขสมัย อยูบานเลขที่ ๘/๒๙ หมูบานลัดดารมย ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ไดรับบริจาคเงิน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทยทหารอากาศ เพื่อสมทบเขากองทุนอาคารคุมเกศ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
(1 Enter + Before 6 pt)

กองทัพอากาศ ขอขอบคุณการชวยเหลือราชการทหารในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง กับขออาราธนา
อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไดโปรดดลบันดาลให นางปราณี สุขสมัย และครอบครัว
ประสบความสุข ความเจริญรุงเรือง ปราศจากโรคาพยาธิ สมบูรณพูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไป
ระยะยอหนา ๕ ซม.

(1 Enter + Before 12 pt)

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔

(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)

พลอากาศเอก
(ดิลก ทรงกัลยาณวัตร)
(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)
รองผูบัญชาการทหารอากาศ ทําการแทน
ผูบัญชาการทหารอากาศ

- ๑๓๕ -

เลขที่

/๒๕๕๔

ระยะยอหนา ๒.๕ ซม.

(1 Enter + Before 6 pt)

แบบที่ ๗ หนังสือรับรอง

กรมสารบรรณทหารอากาศ
Enter)
(1(1ENTER)
ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา นาวาอากาศตรี สุวิทย วงษกระสันต เปนขาราชการสังกัด
(ระยะหาง
กรมสารบรรณทหารอากาศ ตําแหนง นายทหารวิทยาการ แผนกวิทยาการ กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศ
แตละบรรทัด
= 1 Enter) รับเงินเดือนระดับ น.๒ ชั้น ๑๗ (๒๔,๘๓๐ บาท) ทั้งนี้ ใหนําไปเปนหลักฐานในการค้ําประกัน นายจงกล งามพริ้ง
เขาทํางานที่บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น
ระยะยอหนา ๕ ซม.

(1 Enter + Before 12 pt)

ใหไว ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔

(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)

พลอากาศตรี
(ชินชาต บุญคง)
เจากรมสารบรรณทหารอากาศ

- ๑๓๖ แบบที่ ๘ บันทึก (ใชกระดาษตราครุฑ)

ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
(1 Enter + Before 6 pt)

สบ.ทอ. (1 Enter)
ดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐

พ.ย.๕๓

(1 Enter + Before 6 pt)

เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมประกอบพิธีสงฆเนื่องในวันคลายวันสถาปนา สบ.ทอ.

(1 Enter + Before 6 pt)

เรียน จก.สม.

(1 Enter + Before 6 pt)

สิ่งที่สงมาดวย ๑. กําหนดการ จํานวน ๑ แผน
(1 Enter)
๒. แผนผังที่จอดรถ จํานวน ๑ แผน

ระยะยอหนา ๒.๕ ซม.

(1 Enter + Before 6 pt)

ดวย สบ.ทอ.กําหนดจัดงานวันคลายวันสถาปนา สบ.ทอ.ประจําป ๕๓ ในวันศุกรที่ ๒๔ ธ.ค.๕๓
โดยจะมีการประกอบพิธีสงฆ ระหวางเวลา ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ ณ หองบรรยาย กปพ.สบ.ทอ.
(1 Enter + Before 6 pt)

ในการนี้ เพื่อเปนเกียรติแก สบ.ทอ.จึงขอเรียนเชิญทาน และผูแทน สม.รวม ๕ คน ไปรว ม
ประกอบพิธีสงฆในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยมีกําหนดการและแผนผังที่จอดรถตามสิ่งที่สงมาดวยแลว
และหลังจากเสร็จพิธีสงฆขอเชิญรวมรับประทานอาหารเชาดวย ทั้งนี้ ขอไดกรุณาแจงตอบรับหรือขัดของที่
น.ต.พิรุฬเทพ งามศัพท รอง หน.โตตอบ กสม.สบ.ทอ.หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓ จะขอบคุณยิ่ง
(1 Enter + Before 6 pt)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(1 Enter + Before 12 pt)

ขอแสดงความนับถือ
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)

พล.อ.ต.
(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)

(ชินชาต บุญคง)
จก.สบ.ทอ.

(เวน ๓ บรรทัด = 4 Enter)

กสม.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๕๗๓
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th

(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)

- ๑๓๗ แบบที่ ๙ บันทึก (ใชกระดาษบันทึกขอความ)

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๓)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
วันที่
ก.พ.๕๔
เรื่อง มอบสมุดบันทึก “พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผูทรงเปนพลังพัฒนาประเทศ”
(1 Enter + Before 6 pt)

เรียน ผบช.ชั้นสูง, น.ชั้นผูใหญ และ หน.สวนราชการ ใน ทอ.ตามบัญชีแนบทาย

ระยะยอหนา ๒.๕ ซม. (1 Enter + Before 6 pt)

ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(จก.สบ.ทอ.รับคําสั่ง ฯ) เมื่อ ๒ ก.พ.๕๔ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๓๐๘
ลง ๓๑ ม.ค.๕๔ ใหแจกจายสมุดบันทึก “พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผูทรงเปนพลังพัฒนาประเทศ” ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ให ผบช.ชั้นสูง, น.ชั้นผูใหญ และ หน.สวนราชการ ใน ทอ.
เพื่อใชประโยชน นั้น
(1 Enter + Before 6 pt)

สบ.ทอ.ขอมอบสมุดบันทึกดังกลาวใหทาน จํานวน ๑ เลม ตามที่แนบมาพรอมนี้
(1 Enter + Before 6 pt)

จึงเรียนมาเพื่อรับสมุดบันทึกไวตอไปดวย
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)

น.อ.

รอง จก.สบ.ทอ.ทําการแทน
จก.สบ.ทอ.

- ๑๓๘ แบบที่ ๑๐ บันทึก (บันทึกตอเนือ่ ง)

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(นกพ.โทร.๒-๑๕๖๐)
ที่ (ตอ สบ.ทอ.เลขรับ ๗๓๓/๕๔)
วันที่
ก.พ.๕๔
เรื่อง เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของ คณก.พิจารณาบําเหน็จพิเศษ การบรรจุอัฐิและจารึกชื่อผูเสียชีวิตของ ทอ.

(1 Enter + Before 6 pt)
(ระยะหาง - รอง จก.สบ.ทอ.ทราบ
แตละบรรทัด - นปก.ประจํา สบ.ทอ.และ น.ประจํา สบ.ทอ.ทราบ
= 1 Enter) - นขต.สบ.ทอ.และสวนบังคับบัญชา (นกพ.ฯ, นกง.ฯ, นงป.ฯ, นทสส.ฯ และ นนพ.ฯ) ทราบ
(1 Enter + Before 12 pt)

รับคําสั่ง จก.สบ.ทอ.

(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)

น.อ.

(1 Enter)

รอง จก.สบ.ทอ.

หมายเหตุ
การพิมพบันทึกตอเนื่อง เพื่อให ผบช.สั่งการทายหนังสือที่ไดรับเขามา สําหรับการพิมพขอความตอจากตําแหนง
ของ ผบช.ที่สั่งการลงชื่อแลว เชน
ทราบแลว
น.อ.
รอง จก.สบ.ทอ.
ก.พ.๕๔

หรือ
สําเนาถูกตอง
น.ท.

(ชน กาฬภักดี)
หน.ผวก.กสม.สบ.ทอ.
ก.พ.๕๔
ใหปรับระยะบรรทัดการพิมพไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงความสวยงามของหนังสือราชการเปนสําคัญ

- ๑๓๙ แบบที่ ๑๑ รายงานการประชุม
ผธก.สบ.ทอ.
(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter) ชุดที่ ของ
หนา ของ

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter + Before 6 pt)

ผูมาประชุม

ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม

ชุด
หนา

รายงานการประชุมกรมสารบรรณทหารอากาศ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๓

๑. พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง
๒. ลําดับ ๒ - ๗๕ รวม ๗๔ คน

จก.สบ.ทอ. ประธาน
รายชื่อตามผนวกที่แนบ

รวม ๒๓ คน

รายชื่อตามผนวกที่แนบ

รวม ๕ คน
เจาหนาที่แถลงและชี้แจงตามระเบียบวาระ
รวม ๔ คน
เจาหนาที่การประชุม
รวม ๒ คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๘๓๐

รายชื่อตามผนวกที่แนบ

(ระยะหาง
แตละบรรทัด
= 1 Enter)

รายชื่อตามผนวกที่แนบ
รายชื่อตามผนวกที่แนบ

(1 Enter + Before 6 pt)

๑. เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง การกวดขันวินัยทหาร
(ระยะหาง
ประธาน แจงวา กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
แตละบรรทัด
= 1 Enter) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ที่ประชุม รับทราบ
(1 Enter + Before 6 pt)

๒. เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๑๑/๕๓
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๑๑/๕๓
ฯลฯ

(1 Enter + Before 6 pt)

เลิกประชุมเวลา ๑๑๓๐
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)

น.ท.
(สมพงษ จาระตะคุ)
(ระยะหางแตละบรรทัด = 1 Enter)
หน.ผธก.กสม.สบ.ทอ.
ผูจดรายงานการประชุม

- ๑๔๐ -

ผธก.สบ.ทอ.
(ระยะหางแตละบรรทัด =(11ENTER)
Enter) ชุดที่ ของ
หนา ของ

(1 Enter + Before 6 pt)
ผนวก
(1 Enter + Before 6 pt)

ชุด
หนา

รายชื่อผูเขารวมประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๑๒/๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธ.ค.๕๓
(1 Enter + Before 6 pt)

ผูมาประชุม

(1 Enter)

๑. พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง
๒. น.อ.ธนู ปานสุวรรณ

ฯลฯ
๗๕. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(1 Enter + Before 6 pt)

ผูไมมาประชุม

(ตําแหนง)

(ระยะหาง
แตละบรรทัด
= 1 Enter)

๑. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ฯลฯ
๒๓. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(ตําแหนง)

(เหตุผลที่ไมมา)

(ตําแหนง)

(เหตุผลที่ไมมา)

๑. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ฯลฯ
๕. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(ตําแหนง)

(1 Enter + Before 6 pt)

ผูเขารวมประชุม

จก.สบ.ทอ.
ประธาน
รอง จก.สบ.ทอ.

(1 Enter + Before 6 pt)

เจาหนาที่แถลงและชี้แจงตามระเบียบวาระ
๑. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ฯลฯ
๔. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(1 Enter + Before 6 pt)

เจาหนาที่การประชุม
๑. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๒. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(ตําแหนง)
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)

หมายเหตุ

๑. กรณีเปนรายงานการประชุมที่ไมไดกําหนดชั้นความลับ ใหตัดหัวขอการควบคุมเอกสารที่มี
ชั้นความลับ “ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง ชุดที่ หนาที่” ที่มุมบนดานขวาของกระดาษออก
๒. กรณีที่มีรายชื่อผูมาประชุม ผูไมมาประชุม ผูเขารวมประชุม เจาหนาที่แถลงและชี้แจง
ตามระเบียบวาระ และเจาหนาที่การประชุม มีจํานวนไมมาก สามารถพิมพรายชื่อดังกลาวใหอยูในหนาแรกหนาเดียวได
ก็ไมตองจัดทําเปนผนวกรายชื่อแนบ
๓. กรณีหัวขอผูไมมาประชุม ผูเขารวมประชุม เจาหนาที่แถลงและชี้แจงตามระเบียบวาระ
และเจาหนาที่การประชุม หากไมมีรายชื่อจะตองพิมพในหัวขอใด ใหตัดหัวขอนั้นออก โดยไมตองพิมพลงไปใน
รายงานการประชุม

- ๑๔๑ (สําเนา)

บันทึกขอความ

หนวยรับ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๔๙๗
วันที่ ๒๓ ก.พ.๕๕
เรื่อง ขออนุมัติกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามอนุ มัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รั บ คํา สั่ ง ฯ) เมื่ อ ๙ ม.ค.๕๕ ทา ยหนัง สือ กพ.ทอ.
ที่ กห ๐๖๐๔.๖/๒๒ ลง ๔ ม.ค.๕๕ ให สบ.ทอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หน.ธุรการ ของ นขต.ทอ.เกี่ยวกับมาตรฐาน
งานสารบรรณ ระหวาง ๒๓ - ๒๔ ม.ค.๕๕ ณ หองประชุม สบ.ทอ.๑ โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน ๖๕ คน นั้น
๒. การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเนนย้ําใหผูเขารวมประชุมไดรับ ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติตาง ๆ ที่มีแบบธรรมเนียมกําหนดไวแลว ตลอดจนใหผูเขารวมประชุมไดเสนอปญหาขอขัดของและขอเสนอแนะ
ในการพัฒนางานสารบรรณ ซึ่งที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีมติรวมกันในประเด็นสําคัญตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ การจัดทําหนังสือราชการ
๒.๑.๑ การจัดทํา “วิทยุ” (กระดาษเขียนขาว) ใหใชติดตอราชการเฉพาะกรณีจําเปน
เทานั้น เชน การติดตอกับหนวยสนามซึ่งไมมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือเปนเรื่องที่มีชั้นความลับ หรือ
ตองติดตอราชการเรงดวนนอกเวลาราชการ เปนตน สวนการติดตอระหวาง นขต.ทอ.โดยปกติตองจัดทําเปน
หนังสือประเภทบันทึก ชนิด “บันทึกติดตอ” ที่ใชกระดาษบันทึกขอความ และสงทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-admin) แตหากเรื่องดังกลาวตองติดตอกับหนวยสนามดวยก็ใหจัดทําวิทยุสงใหหนวยสนามเพิ่มเติม
๒.๑.๒ การจัดทําหนังสือติดตอระหวาง นขต.ทอ.ใหจัดทําเปนหนังสือประเภทบันทึก
ชนิด “บันทึกติดตอ” หามใชการบันทึกตอเนื่องทายเรื่องที่หนวยไดรับ เชน ผอ.กอง เรียน จก. แลวบันทึกตอเนื่อง
ทายเรื่องให จก.ลงชื่อเสนอ นกข. (ตัวอยางหนังสือตามแนบ ๑) เพราะ หน.สวนราชการที่ลงชื่อในหนังสือจาก
การบันทึกตอเนื่องจะไมสัมพันธกับการกรอกขอมูลในหัวขอ “สวนราชการ” ซึ่งตองเปนชื่อสวนราชการเจาของ
หนังสือ จึงใหจัดทําโดยการยกรางขึ้นใหมเพื่อใหมีขอมูลสมบูรณครบถวนในฉบับที่ จก.ลงชื่อ และในกรณีผูลงชื่อ
ในบันทึกติดตอไดรับมอบอํานาจหนาที่จาก หน.สวนราชการ ใหทําการแทนและสั่งการในนาม หน.สวนราชการ
ใหลงวา “ทําการแทน” จะไมใชวา “รับคําสั่ง...” เพราะไมใชการสั่งการ
ตัวอยาง น.อ.
รอง จก.สบ.ทอ.ทําการแทน
จก.สบ.ทอ.
๒.๑.๓ การบันทึกหนังสือ เพื่อใหผูบังคับบัญชาทราบหรือสั่งการให นกข.หรือ
ผูเกี่ยวของดําเนินการนั้น ใหถือปฏิบัติดังนี้
๒.๑.๓.๑ กรณีตองการใหผูบังคับบัญชาทราบอยางเดียวและไมมีการสั่งการ
อยางอื่น เชน การเชิญประชุมที่ตองเขารวมประชุมเอง ใหบันทึกเพียงวา ทราบแลว
ตัวอยาง...

- ๑๔๒ ตัวอยาง

ทราบแลว
พล.อ.ต.

จก.สบ.ทอ.
ก.พ.๕๕
แตถาการประชุมนั้นจะมีการมอบหมายใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน ก็ใหบันทึกการรับทราบและการสั่งการดวย
ตัวอยาง - ทราบแลว
- ให.......................เขารวมประชุมแทน
พล.อ.ต.

จก.สบ.ทอ.
ก.พ.๕๕
๒.๑.๓.๒ กรณีตองการใหผูบังคับ บัญชาทราบและสั่ง การให นกข.หรือ
ผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการตอไปตามเรื่องที่ไดรับ ไมตองบันทึกคําวา “ทราบแลว” เพราะการลงชื่อของ
ผูบังคับบัญชาถือวาเปนการรับทราบดวยแลว โดยใหบันทึกเฉพาะการสั่งการ
ตัวอยาง - รอง จก.สบ.ทอ.ทราบ
- นขต.สบ.ทอ.ทราบและถือปฏิบัติ
พล.อ.ต.

จก.สบ.ทอ.
ก.พ.๕๕
๒.๑.๔ การแจงเรื่องการจัด น.เวรอํานวยการ ทอ., ผช.น.เวรอํานวยการ ทอ. และ
น.เวร บก.ทอ. ซึ่ง สบ.ทอ.จะสงเรื่องไปยังหนวยตนสังกัดของผูปฏิบัติหนาที่เวรทางระบบ e-admin พรอมทั้ง
แจงใหผูปฏิบัติหนาที่เวรทราบโดยตรงทางระบบ e-mail ของ ทอ.อีกทางหนึ่งดวย ปรากฏวาหวงเวลาที่ผานมา
มีการตอบรับทราบทางระบบ e-mail ประมาณรอยละ ๒๐ ดังนั้นเพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาด เมื่อธุรการหนวยไดรับ
เรื่องการจัดเวรฯ ทางระบบ e-admin แลวใหบันทึกให หน.หนวยทราบแลวแจงใหผูเกี่ยวของทราบอีกทางหนึ่ง
กับเนนย้ําใหผูเกี่ยวของตอบกลับทาง e-mail ให สบ.ทอ.ทราบดวย
๒.๑.๕ การจัดทํารายงานการประชุม
๒.๑.๕.๑ การสงสรุปสั่งการในที่ประชุม ทอ.จะสงทาง e-mail ใหเฉพาะ
หน.หนวยที่เปนองคประชุม ทอ.เทานั้น เพื่อแจงในที่ประชุมหนวย หลังจากนั้น สบ.ทอ.จะสงสรุปสั่งการดังกลาวให
หน.ธุรการ นขต.ทอ.หลังจากประชุม ทอ.ภายใน ๑ สัปดาห เพื่อสะดวกในการจัดทํารายงานการประชุมของหนวย
๒.๑.๕.๒ ขอยกเลิก การจัด ทํา สรุป ผลการประชุมหนว ยของ นขต.ทอ.
ลงเผยแพรในเว็บไซตของหนวยในระบบ Intranet เพื่อให นขต.ทอ.อื่น ๆ สามารถรับทราบและคัดลอกไปใช
ประโยชนได ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รักษาราชการแทน ฯ) เมื่อ ๓๐ ต.ค.๕๒ ทายหนังสือ สบ.ทอ.
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๕๒๖ ลง ๒๘ ต.ค.๕๒ เฉพาะขอ ๒.๑ (ตามแนบ ๒) เนื่องจากการลงขอมูลและการเขาดู
มีความยุงยากเพราะเปนเรื่องลับตองเขารหัสกอนทั้งผูสงและผูรับ ทําให นขต.ทอ.สวนมากไมไดเขาไปดูเพื่อใช
ประโยชน และการลงไวในเว็บไซตอาจทําใหความลับรั่วไหลไปยังผูที่ไมเกี่ยวของได อีกทั้งสวนมากการประชุม
หนวยจะเปนการรับทราบหรือสั่งการที่เกี่ยวของเฉพาะภายในหนวยเทานั้น แตหากเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยอื่น
ก็ใหจัดทําหนังสือประเภทบันทึก ชนิด “บันทึกติดตอ” ระหวางหนวยงานตอไป
๒.๑.๕.๓ การจัดทํา...

- ๑๔๓ ๒.๑.๕.๓ การจัดทํารายงานการประชุมของ คณก.ตาง ๆ จะตองเปนหนาที่
ของเลขานุการของ คณก.นั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา
๒.๑.๖ บทความตาง ๆ ที่เผยแพรทาง “สารบรรณ Delivery” สามารถใชอางอิงใน
การจัดทําหนังสือราชการได เนื่องจากแตละเรื่องไดลงหลักฐานอางอิงไวดวยแลว
๒.๒ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin)
๒.๒.๑ การสงหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
๒.๒.๑.๑ ให นขต.ทอ.พิ จ ารณาส ง หนั ง สื อ เวี ย นของหน ว ยเกี่ ย วกั บ การ
ประชาสัมพันธ หรือเรื่องเวียนเพื่อทราบ หรือเปนเรื่องที่ไมจําเปนตองมีหลักฐานการตอบรับและไมสงผลกระทบ
เกี่ยวกับสิทธิดานตาง ๆ เขาระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งขาราชการ ทอ.ทุกคนสามารถเขาดูไดที่มุมบน
ดานขวาของหนาจอระบบ e-admin (http://e-admin.is.rtaf.mi.th) โดยไมตองใสชื่อผูใช (User Name) และ
รหัสผาน (Password) แตทั้งนี้ใหสวนราชการเจาของเรื่องสงตนฉบับเรื่องนั้น ๆ ผานทางระบบ e-admin โดยไม
ตองสงตนฉบับตามไป (สัญลักษณกระดาษสีสม) ใหแก นขต.ทอ.เพื่อเปนการยืนยัน โดยเขียนหรือประทับตรา
ขอความวา “สงเขาระบบหนังสือเวียน e-admin แลว” ไวบริเวณมุมลางดานขวา และใหหนวยรับบันทึกให
หน.นขต.ทอ.ทราบและเก็บไวเปนหลักฐานโดยไมตองนําไปสําเนาเพื่อแจงเวียนภายในหนวยอีก
๒.๒.๑.๒ ขอยกเลิกอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๙ มิ.ย.๕๓ ทายหนังสือ สบ.ทอ.
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๒๑๑ ลง ๗ มิ.ย.๕๓ (ตามแนบ ๓) เกี่ยวกับการแจงเวียนเรื่องเพื่อทราบผานทางระบบ e-mail
ของ ทอ. เนื่องจากเห็นควรใชแนวทางการสงหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสตามขอ ๒.๒.๑.๑ แทน
๒.๒.๒ การสงหนังสือของ คณก.ตาง ๆ เชน หนังสือเชิญประชุม สามารถสงผานทาง
ระบบ e-admin จากตะกรางานของสวนราชการที่เลขานุการ คณก.นั้นสังกัด ไปยังตะกรางานของสวนราชการ
ผูรับได เพื่อความรวดเร็ว และสามารถคนหา ติดตามเรื่องนั้นไดสะดวก
๒.๒.๓ การจัดทําสื่อวีดิทัศนการใชงานระบบ e-admin เพื่อใชประกอบการเรียน
การสอนและการอบรมผูใชงานทาง e-Learning ขอให สบ.ทอ.ดําเนินการจัดทําสื่อวีดิทัศนแสดงขั้นตอนการใชงาน
ระบบ e-admin อยางงาย ๆ โดยอาจแบงเปนตอน ตอนละเรื่อง เชน การรับหนังสือ การสงหนังสือ และการ
ติดตามงาน เปนตน และลงไวในระบบ e-admin เพื่อใหผูใชงาน (User) ของหนวยที่ยังไมไดรับการอบรมสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง
๒.๒.๔ การลงขอมูลในระบบ e-admin ใหใชเลขอารบิกเทานั้น เพื่อใหระบบฯ สามารถ
เชื่อมโยงการคนหาขอมูลในระบบฯ ได
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการปฏิบัติงานดานสารบรรณของ นขต.ทอ.ถูกตองเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และสอดคลองกับแบบธรรมเนียมที่กําหนด จึงขออนุมัติดําเนินการดังนี้
๓.๑ ใหยกเลิกอนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รักษาราชการแทน ฯ) เมื่อ ๓๐ ต.ค.๕๒ ทายหนังสือ
สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๕๒๖ ลง ๒๘ ต.ค.๕๒ ขอ ๒.๑ เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการจัดทําสรุปผลการประชุมของ
นขต.ทอ.ลงเผยแพรในเว็บไซตของหนวยในระบบ Intranet เทานั้น ตามขอ ๒.๑.๕.๒
๓.๒ ใหยกเลิกอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๙ มิ.ย.๕๓ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๒๑๑
ลง ๗ มิ.ย.๕๓ เกี่ยวกับการแจงเวียนเรื่องเพื่อทราบผานทางระบบ e-mail ของ ทอ. ตามขอ ๒.๒.๑.๒
๓.๓ ให กร.ทอ.และ สอ.ทอ.สนับสนุนการจัดทําสื่อวีดิทัศนการใชงานระบบ e-admin
เพื่อประกอบการเรียนการสอนและการอบรมผูใชงาน ตามขอ ๒.๒.๓
๓.๔ ให สปช.ทอ. ...

- ๑๔๔ ๓.๔ ให สปช.ทอ.สนับสนุนงบประมาณการจัดทําสื่อวีดิทัศนการใชงานระบบ e-admin
ตามขอ ๒.๒.๓ เพื่อแจกจาย นขต.ทอ.
๓.๕ ให นขต.ทอ.ถือปฏิบัติและดําเนินการตามขอ ๒
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ปญญา ศรีสําราญ
จก.สบ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ
ผบ.ทอ.
๒๙ ก.พ.๕๕
การแจกจาย
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช., รอง เสธ.ทอ.
และ ผช.เสธ.ทอ.
- สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ผช.เสธ.ทอ.,
สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., สน.นปก., ศปก.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศกพ., ศฮพ. และ ผนน.บก.ทอ.
- นขต.ทอ.
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) น.อ.บุญชวย คําวา
(บุญชวย คําวา)
รอง ผอ.กสม.สบ.ทอ.ทําการแทน
ผอ.กสม.สบ.ทอ.
๕ มี.ค.๕๕

น.ส.สมัญยา ฯ
น.ท.ชน ฯ

พิมพ/ทาน
ตรวจ

- ๑๔๕ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๐๕๗
วันที่ ๓ ก.ย.๕๕
เรื่อง การจัดทําหนังสือติดตอราชการระดับ นขต.กห., นขต.ทท. และกรณีไดรับมอบอํานาจ
เสนอ นขต.ทอ.
๑. ดวยปรากฏวาการจัดทําหนังสือราชการของ ทอ.เพื่อติดตอในระดับ นขต.กห.และ นขต.ทท.
รวมทั้ง นขต.ของ นขต.กห.และ นขต.ทท. ตลอดจนการจัดทําหนังสือในกรณีไดรับมอบอํานาจใหทําการแทน
และสั่งการในนามของผูบังคับบัญชา ยังไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนหัวขอสวนราชการ
เจาของหนังสือ สวนราชการเจาของเรื่อง รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง และการออก
เลขทะเบียนหนังสือสงหลังทับ (/)
๒. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการจัดทําหนังสือราชการของ ทอ.เปนไปดวยความถูกตอง
และเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ จึงขอให นขต.ทอ.ถือปฏิบัติดังนี้
๒.๑ การติดตอระหวางสวนราชการระดับ นขต.กห.(สร., สป., รอ.และ ทท.), บก.ทท., ทบ.,
ทร.และ ทอ. ใหจัดทําเปน “หนังสือภายใน” ซึ่งปกติใชกระดาษบันทึกขอความ แตในบางกรณีที่มีความสําคัญ
และเปนพิธีการจะใชกระดาษตราครุฑก็ได และใชคํายอไดตามที่ กห.กําหนด โดยใหปฏิบัติดังนี้
๒.๑.๑ กรณีใชกระดาษบันทึกขอความ
๒.๑.๑.๑ การจัดทําหนังสือในนาม ทอ. กรณีที่ ผบ.ทอ.หรือผูทําการแทน
เปนผูลงชื่อในหนังสือ เชน กบ.ทอ.จัดทําหนังสือในนาม ทอ.เสนอ บก.ทท.หรือเรียน ผบ.ทสส.โดยให ผบ.ทอ.
หรือผูรับมอบอํานาจลงชื่อ กรณีนี้ ทอ.เปนสวนราชการเจาของหนังสือ กบ.ทอ.เปนสวนราชการเจาของเรื่อง
ใชรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง (กบ.ทอ.) คือ กห ๐๖๐๗/ (ตัวอยางหนังสือ
ตามแนบ ๑) สวนเลขทะเบียนหนังสือสงหลังทับ (/) ให จนท.ติดตอขอไดโดยตรงที่ แผนกทะเบียนกลางและสถิติ
กสม.สบ.ทอ.โทร.๒-๑๕๕๖ และนําสําเนาหนังสือฉบับนั้นสงไปเก็บไวเปนหลักฐานที่ สบ.ทอ.ซึ่งเปนหนวยงาน
สารบรรณกลางของ ทอ.
๒.๑.๑.๒ การจัดทําหนังสือในนาม ทท. กรณีที่ ผบ.ทอ.ไดรับมอบอํานาจให
ทําการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทสส. และ ผบ.ทอ.มอบอํานาจชวงให รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.และ รอง เสธ.ทอ.
ทําการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทสส.เชน กพ.ทอ.จัดทําหนังสือในนาม ทท.เพื่อให รอง ผบ.ทอ.ซึ่งไดรับมอบ
อํานาจชวงใหทําการแทน ผบ.ทอ.ที่ไดรับมอบอํานาจจาก ผบ.ทสส.ลงชื่อเสนอ สป.หรือเรียน ปล.กห. กรณีนี้
ทท.เปนสวนราชการเจาของหนังสือ ทอ.เปนสวนราชการเจาของเรื่อง ใชรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของ
สวนราชการเจาของเรื่อง (ทอ.) คือ กห ๐๖๐๐/ (ตัวอยางหนังสือตามแนบ ๒) สวนเลขทะเบียนหนังสือสง
หลังทับ (/) ให จนท.ติดตอขอไดโดยตรงที่ ศูนยรับ-สง บก.ทท. โทร.๐ ๒๕๗๒ ๑๘๔๔ หรือ ๐ ๒๕๗๒ ๑๘๐๐
และใหนําสําเนาหนังสือฉบับนั้นสงไปเก็บไวเปนหลักฐานที่ สบ.ทหาร ซึ่งเปนหนวยงานสารบรรณกลางของ ทท.
๒.๑.๑.๓ คําขึ้นตน…

- ๑๔๖ ชื่อสวนราชการ

๒.๑.๑.๓ คําขึ้นตน ใช “เรียน” ตามดวยตําแหนง หรือใช “เสนอ” ตามดวย

๒.๑.๑.๔ การลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ กับใหพิมพชื่อและ
ชื่อสกุลของเจาของลายมือชื่อไวในวงเล็บใตลายมือชื่อดวย
๒.๑.๒ กรณีใชกระดาษตราครุฑ ในสวนของคําขึ้นตนใหใช “เรียน” คําลงทายใช
“ขอแสดงความนับถือ” ยกเวนกรณีที่ผูใตบังคับบัญชามีหนังสือเรียนผูบังคับบัญชา ใหใชคําลงทายวา “ควรมิควร
แลวแตจะกรุณา” (ตัวอยางหนังสือตามแนบ ๓)
๒.๒ การติดตอระหวางสวนราชการระดับ นขต.ทอ.กับ นขต.ของ สร., สป., รอ., บก.ทท.,
ทบ.และ ทร. กรณีเปนเรื่องเกี่ยวกับงานของสายวิทยาการหรืองานตามภารกิจที่ไมกอใหเกิดนิติสัมพันธกับ ทอ.
สวนราชการสามารถติดตอกันไดโดยตรง โดยจัดทําเปนหนังสือประเภทบันทึก ชนิด “บันทึกติดตอ” ซึ่งปกติใช
กระดาษบันทึกขอความ แตในบางกรณีที่มีความสําคัญและเปนพิธีการจะใชกระดาษตราครุฑก็ได และสามารถใช
คํายอไดตามที่ กห.กําหนด สวนคําขึ้นตน คําลงทาย และการลงชื่อใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ๒.๑.๑.๓, ๒.๑.๑.๔
และ ๒.๑.๒ เชน กรณี สบ.ทอ.ติดตอเกี่ยวกับการสนับสนุนผูบรรยายกับ สบ.ทหาร (ตัวอยางหนังสือตามแนบ ๔)
หรือ ยก.ทอ.ติดตอประสานรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกตาง ๆ กับ ยก.ทบ. เปนตน แตหากเรื่องดังกลาวกอใหเกิด
นิติสัมพันธกับ ทอ.จะตองจัดทําเปนหนังสือภายใน ในนาม ทอ.ตามขอ ๒.๑.๑.๑
๒.๓ การจัดทําหนังสือติดตอกับหนวยงานภายนอก กห. ในนาม กห.หรือ ทท.ในเรื่องที่
ผบ.ทอ.ไดรับมอบอํานาจ ใหจัดทําเปน “หนังสือภายนอก” ใชคําเต็ม สําหรับเลขทะเบียนหนังสือสงหลังทับ (/)
ของ กห.ให จนท.ติดตอขอไดโดยตรงที่ รับ-สง สม.(กรมเสมียนตรา) โทร.๐ ๒๒๒๒ ๘๘๓๕ และนําสําเนาหนังสือ
ฉบับนั้นสงไปเก็บไวเปนหลักฐานที่ สม.ซึ่งเปนหนวยงานสารบรรณกลางของ กห. สวนเลขทะเบียนหนังสือสง
หลังทับ (/) ของ ทท.ใหดําเนินการตามขอ ๒.๑.๑.๒
จึงเสนอมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ปญญา ศรีสําราญ
จก.สบ.ทอ.

- ๑๔๗ -

บันทึกขอความ

แนบ ๑
(ตัวอยางหนังสือตามขอ ๒.๑.๑.๑)

สวนราชการ ทอ.(กบ.ทอ.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๐๘๐๖ โทร.ทหาร ๕๓๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๐๘๐๖)
ที่ กห ๐๖๐๗/
วันที่
มี.ค.๕๕
เรื่อง ขออนุมัติให บ.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
เสนอ บก.ทท.
๑. ดวย ทอ.จะนํา ๑ บ.ล.๑๕ (Airbus 319 CJ) สํารอง ๑ บ.ล.๑๓ (Airbus 310-300) เดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร เพื่อเปนพาหนะสําหรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี
อยางเปนทางการ และเขารวมการประชุมระดับผูนําวาดวยความมั่นคงทางนิวเคลียร ป ๒๕๕๕ โดยใน ๒๔ มี.ค.๕๕
บ.รับนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางจาก ทกท.บน.๖ ไปสงที่สาธารณรัฐเกาหลี และใน ๒๘ มี.ค.๕๕ บ.รับ
นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางกลับถึง ทกท.บน.๖
๒. ทอ.ตรวจสอบแลว คําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗ เรื่อง มอบอํานาจให
ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.ได
มอบอํานาจให ผบ.ทสส.ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.ในการอนุมัติใหเครื่องบินลําเลียงเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร
๓. ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการเดินทางของนายกรัฐมนตรีและคณะเปนไปดวยความเรียบรอย
จึงขออนุมัติให ๑ บ.ล.๑๕ (สํารอง ๑ บ.ล.๑๓) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติภารกิจตามขอ ๑
และในกรณีที่เรื่องนี้ไดรับอนุมัติแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทางโดยจํานวนวันไมเพิ่มขึ้น ให ทอ.
ดําเนินการไดตามความเหมาะสม
จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตามขอ ๓ ใหตอไป
พล.อ.อ.

(อิทธพร ศุภวงศ)
ผบ.ทอ.

- ๑๔๘ -

บันทึกขอความ

แนบ ๒
(ตัวอยางหนังสือตามขอ ๒.๑.๑.๒)

สวนราชการ ทท.(ทอ.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๒๑๓ โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๒๑๓)
ที่ กห ๐๖๐๐/
วันที่
มี.ค.๕๕
เรื่อง ขออนุมัติให น.สัญญาบัตร ออกจากราชการ
เสนอ สป.
๑. ดวย น.ท.กอไก สกุลชาง ตําแหนง ประจํา สบ.ทอ.เหลา สบ. สังกัด ทอ.รายงานขอลาออก
จากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพสวนตัว ตั้งแต ๑ มี.ค.๕๕ รายละเอียดตามเรื่องที่แนบ
๒. ทท.ตรวจสอบและพิจารณาแลว น.ท.กอไก สกุลชาง ยังมีขอผูกพันกับทางราชการ กรณี
รับราชการชดใชไมครบตามสัญญาการศึกษา แตไดชําระเงินคาปรับเรียบรอยแลว ตามสําเนาใบเสร็จรับเงินที่แนบ
และไมถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย หรือกระทําผิดในคดีอาญาแตอยางใด การลาออกของ น.ท.กอไก สกุลชาง อยูใน
หลักเกณฑตามขอบังคับ กห.วาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนงขาราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒
เห็นสมควรใหลาออกจากราชการได โดยระงับการเบิกจายเงินรายเดือนตั้งแตวันที่ลาออก พรอมนี้ไดแนบบัญชี
แสดงรายละเอียดพรอมหลักฐานมาดวยแลว
จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาดําเนินการใหตอไป
พล.อ.อ.

(ศรีเชาวน จันทรเรือง)
รอง ผบ.ทอ.ทําการแทน
ผบ.ทอ.ทําการแทน
ผบ.ทสส.

- ๑๔๙ แนบ ๓
(ตัวอยางหนังสือตามขอ ๒.๑.๒)

ที่ กห ๐๖๐๒/

ทอ.
ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
ก.พ.๕๕

เรื่อง ขอเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีตอนรับ รมว.กห.
เรียน ผบ.ทสส.
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย พล.อ.อ.สุกําพล สุวรรณทัต รมว.กห. กําหนดตรวจเยี่ยม ทอ.ในโอกาสที่เขารับตําแหนงใหม
และเพื่อรับทราบภารกิจการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาขอขัดของของหนวย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.พ.๕๕
เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.ทอ.
ทอ.จึงขอเรียนเชิญทานรวมเปนเกียรติในพิธีตอนรับ รมว.กห. ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
การแตงกาย เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว สีตามเหลาทัพ รายละเอียดตามกําหนดการที่สงมาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
พล.อ.อ.

สลก.ทอ.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๔๔๕
โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๔๔๕
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๓๗

(อิทธพร ศุภวงศ)
ผบ.ทอ.

- ๑๕๐ -

บันทึกขอความ

แนบ ๔
(ตัวอยางหนังสือตามขอ ๒.๒)

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๖ โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
วันที่
ส.ค.๕๕
เรื่อง การสนับสนุนผูบ รรยาย
เรียน จก.สบ.ทหาร
ตามหนังสือ สบ.ทหาร ที่ กห ๐๓๑๒/๒๓๓๔ ลง ๒ ส.ค.๕๕ ขอรับการสนับสนุนผูบรรยายจาก
สบ.ทอ.เพื่อบรรยายในหัวขอเรื่อง “ภารกิจการจัด สบ.ทอ.และเครื่องแบบ ทอ.” ของหลักสูตรโครงการฝกอบรม
น.ประทวน เหลา สบ.ของ บก.ทท. รุนที่ ๑๐ ใน ๒๓ ส.ค.๕๕, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ หองเรียนอาคาร ๔ บก.ทท.
(แจงวัฒนะ) นั้น
สบ.ทอ.ไดจัด ให น.ท.จุฬากรณ กลอมแฟง ตําแหนง หน.แบบธรรมเนีย ม กสม.สบ.ทอ.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๑ เปนผูบรรยายในหัวขอดังกลาว พรอมนี้ไดแนบประวัติและความตองการของผูบรรยาย
มาดวยแลว สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอไดประสานกับผูบรรยายโดยตรง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
พล.อ.ต.

(ปญญา ศรีสําราญ)
จก.สบ.ทอ.

- ๑๕๑ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ (ตอ สบ.ทอ.เลขรับ ๙๒๗๕/๕๕)
เรื่อง การลงชื่อในหนังสือราชการของ นขต.สป.

วันที่

๑๔ ธ.ค.๕๕

เรียน ผบ.ทอ.(ผาน ผช.ผบ.ทอ.)สวนราชการตามบัญชีแนบทาย
๑. ปล.กห.(จก.สม.รับคําสั่ง ฯ) อนุมัติเมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๕ ทายหนังสือ กรบ.สม.ลง ๑๙ พ.ย.๕๕
(ฉบับ สม.เลขรับ ๑๓๑๙๘/๕๕) ให นขต.กห., นขต.ทท., นขต.สป.และ นขต.ระดับกรมของ สน.ปล.กห., ศอพท.,
วท.กห., สสน.สป., อผศ.และ บอท.ทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการลงชื่อในหนังสือราชการกรณีเจาของลายมือชื่อ
มียศและฐานันดรศักดิ์เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก ๓ การลงชื่อและตําแหนง ขอ ๓ สรุปความวา ในกรณีที่เจาของลายมือชื่อมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์
ใหพิมพคําเต็มของบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ไวใตลายมือชื่อ และในกรณีเจาของลายมือชื่อมียศที่ตองใชยศ
ประกอบชื่อ ใหพิมพคําเต็มของยศไวหนาลายมือชื่อและพิมพชื่อเต็มไวใตลายมือชื่อ
๑.๒ ระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ขอ ๖ และขอ ๘.๑.๗ สรุปความวา
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือ
ประชาสัมพันธ และหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ ใหใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และการลงชื่อสําหรับหนังสือภายในใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ
ไวในวงเล็บใตลายมือชื่อ หากเปนบันทึกไมตองพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ
๑.๓ ปล.กห.เห็นชอบ เมื่อ ๖ ม.ค.๒๗ ทายหนังสือ สม.ลง ๔ ม.ค.๒๗ (ฉบับ กห.รับที่
๒๔๘๑๐/๒๖) ในการใชคํานําหนาชื่อประกอบยศทหารของผูที่เปนพระบรมวงศ พระอนุวงศ เชน ร.อ.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ... พ.อ.หมอมหลวง... เปนตน
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบแลว
๒.๑ การปฏิบัติในปจจุบันของสวนราชการ ทอ.เกี่ยวกับการลงชื่อในหนังสือราชการ
กรณีเจาของลายมือชื่อมีฐานันดรศักดิ์ หากเปนหนังสือราชการที่กําหนดใหใชคํายอ เชน บันทึก คําสั่ง ฯลฯ ใหพิมพ
คํายอของฐานันดรศักดิ์ เชน หมอมเจา คํายอ ม.จ. หมอมราชวงศ คํายอ ม.ร.ว. และหมอมหลวง คํายอ ม.ล.
๒.๒ หนังสือราชาศัพท ของสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ใหคําแนะนําการใชคํา “หมอมราชวงศ” และ “หมอมหลวง” วาไมพึงเขียนยอดวยวิธีใด ๆ
เพราะไมถูกตองตามราชการ และราชภาษาราชาศัพท
๒.๓ คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่อง มอบอํานาจหนาที่ทําการแทน
และสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.และฉบับแกไขเพิ่มเติม ผนวก ขอ ๓ ลําดับ ๓๓ การสั่งการในหนังสือเวียนตาง ๆ
ซึ่งเปนงานธุรการที่เกี่ยวของกับสายงานความรับผิดชอบของหนวยในสวนบัญชาการ ผบ.ทอ.มอบให ผช.ผบ.ทอ.
(สายงานกิจการพิเศษ) มีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.
๓. สบ.ทอ. ...

- ๑๕๒ ๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการลงชื่อในหนังสือราชการของ ทอ.กรณีเจาของลายมือชื่อ
มีฐานันดรศักดิ์ เปนไปในแนวทางเดียวกัน เห็นควรให นขต.ทอ.ทราบและถือปฏิบัติตามขอ ๑ และยกเลิกการปฏิบัติ
ในขอ ๒.๑
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ปญญา ศรีสําราญ
จก.สบ.ทอ.
อนุมัติตามขอ ๓

รับคําสั่ง ผบ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล
ผช.ผบ.ทอ.
๑๗ ธ.ค.๕๕

- ๑๕๓ -

แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
ดานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin)

- ๑๕๔ (สําเนา)

บันทึกขอความ

หนวยรับ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๑๘๔๕
วันที่ ๖ ก.ค.๕๐
เรื่อง ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจดหมายราชการอิเล็กทรอนิกส
เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามสั่ ง การ ผบ.ทอ.เมื่ อ ๕ มิ . ย.๕๐ ท า ยหนั ง สื อ สน.ปษ.ทอ.ที่ กห ๐๖๑๙/๔๒๙
ลง ๓๐ พ.ค.๕๐ ให สท.ทอ.และ สบ.ทอ.รวมกันพิจารณาหาหนทางปฏิบัติ เพื่อใหสามารถใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส
เปนหลักฐานของทางราชการได ตามที่ สน.ผชท.ทอ.ไทย/เบอรลิน ไดนําเสนอเปนขอขัดของและขอเสนอแนะ
ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมของ คณะ ปธ.คปษ.ทอ.ระหวาง ๑๑ - ๑๖ พ.ค.๕๐ นั้น
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบแลว ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘ ไดมีการเพิ่มเติมสาระสําคัญเกี่ยวกับความหมายของคําวา “หนังสือราชการ” เพื่อรองรับการรับสง
ขอมูลหรือหนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไดใหความหมายและเพิ่มนิยามไวดังนี้
๒.๑ “หนังสือราชการ” ใหหมายความรวมถึง “ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”
๒.๒ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา “การรับสงขอมูลขาวสาร หรือ
หนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”
๒.๓ ระเบียบฯ ขอ ๒๙ กําหนดวา “การติดตอราชการนอกจากจะดําเนินการโดยหนังสือ
ที่เปนเอกสารสามารถดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได และในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้ง และใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสง
ไปยังผูรับเรียบรอยแลว และสวนราชการผูสงไมตองจัดสงหนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญ
จําเปนตองยืนยันเปนเอกสารใหทําเอกสารยืนยันตามไปทันที ฯลฯ”
๒.๔ ระเบียบฯ ขอ ๓๕ กําหนดวา “.....การรับหนังสือที่มีชั้นความลับในชั้นลับหรือลับมาก
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ
เปนผูรับผานระบบการรักษาความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ”
๒.๕ ระเบียบฯ ขอ ๔๑ กําหนดวา “......การสงหนังสือที่มีชั้นความลับในชั้นลับหรือลับมาก
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ
เปนผูสงผานระบบการรักษาความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ”
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(e-mail) เปนไปดวยความเรียบรอย เห็นควรให ขว.ทอ.และหนวยตาง ๆ ใน ทอ.ถือปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ในกรณีรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin)
หรือผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ระหวาง สน.ผชท.ทอ.กับสวนราชการตาง ๆ ทั้งใน ทอ. และนอก ทอ.
หรือระหวางหนวยตาง ๆ ใน ทอ. หากขอมูลขาวสารหรือหนังสือนั้นใชรูปแบบของหนังสือราชการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม และ จนท.ของหนวยรับไดประทับ
ตรารับหนังสือแลว ใหถือวาขอมูลขาวสารหรือหนังสือฉบับนั้น ใชเปนหลักฐานของทางราชการได
๓.๒ ในกรณี...

- ๑๕๕ ๓.๒ ในกรณีการสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือหรือขอความที่ไมใชรูปแบบของหนังสือราชการ
หากผูสงเปนเจาของขอมูลขาวสารหรือหนังสือฉบับนั้น หรือเปนผูมีอํานาจในการสั่งการใหสงขอมูลขาวสารหรือ
หนังสือ หากขอมูลขาวสารหรือหนังสือ หรือขอความมิไดใชรูปแบบของหนังสือราชการตามระเบียบดังกลาว
ในขอ ๓.๑ แตหากผูรับไดตรวจสอบกับผูสง และผูสงยืนยันขอมูลขาวสารหรือหนังสือหรือขอความนั้นแลว
ใหถือวาขอมูลขาวสารหรือหนังสือหรือขอความนั้นใชเปนหลักฐานของทางราชการได
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข
ผบ.ทอ.
๖ ก.ค.๕๐

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ไพบูลย สิงหามาตย
จก.สบ.ทอ.

- ๑๕๖ (สําเนา)

บันทึกขอความ

หนวยรับ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๖๓๕
วันที่ ๒ ก.ค.๕๒
เรื่อง สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ น.สารบรรณ ของ ทอ.ประจําป ๕๒
เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๐ ต.ค.๕๑ ทายหนังสือ สน.รอง เสธ.ทอ.ที่ กห ๐๖๑๘.๔/๓
ลง ๘ ต.ค.๕๑ ให สบ.ทอ.จัดสัมมนาทางวิชาการ น.สารบรรณของ ทอ.ประจําป ๕๒ ผูเขารวมสัมมนาเปน
น.สัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. - น.อ. จํานวน ๑๐๐ คน และ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รับคําสั่งฯ) อนุมัติเมื่อ ๕ มิ.ย.๕๒
ทายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๔.๖/๓๕๑๙ ลง ๓ มิ.ย.๕๒ ให สบ.ทอ.จัดสัมมนา ระหวาง ๘ - ๑๐ มิ.ย.๕๒
ณ หองบรรยาย บก.ทอ. โดยมีผูเขารวมสัมมนาเปน น.สัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. - น.ท. จากทุกสวนราชการ
จํานวน ๑๐๐ คน น.ประทวน ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ซึ่งเปนผูใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
จํานวน ๖๐ คน รวมผูเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น ๑๖๐ คน
๒. ไดดําเนินการจัดสัมมนาตามขอ ๑ เรียบรอยแลว สรุปผลการสัมมนาไดดังนี้
๒.๑ การบรรยายทางวิชาการ
๒.๑.๑ เรื่ อ ง “นโยบาย ทอ.เกี่ ย วกั บ ระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ”
โดย พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง จก.สบ.ทอ.
๒.๑.๒ เรื่อง “ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”
โดย นางกฤตยา จันทรเกษ นิติกรชํานาญการพิเศษ สวนระเบียบกลาง สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๒.๑.๓ เรื่อง “ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ ทอ. กับการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส” โดย น.ท.ธีระวัฒน อินทรไพโรจน รอง หก.สื่อสารขอมูล กคพ.สอ.ทอ.
๒.๑.๔ เรื่ อ ง “การใช โ ปรแกรมระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ น ทอ.”
โดย นางลัดดาวัลย จันธรรมาพิทักษ ผูจัดการฝายการตลาด และ น.ส.ปชฌาศินี พันธโกศล จนท.ฝายบริการลูกคา
บริษัทแอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
๒.๑.๕ เรื่อง “แนวทางการจัดทําหนังสือราชการตามโครงสราง ทอ. ป ๕๒” และ
ประมวลขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานสารบรรณ รวมทั้งภาพรวมการนําระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
มาใชใน ทอ. โดย น.อ.หญิง รัชฎา รอดสําคัญ ผอ.กสม.สบ.ทอ.
๒.๒ บน.๔ ในฐานะหนวยที่ประสบความสําเร็จในการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการปฏิบัติงาน นําเสนอปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการใชระบบฯ
๒.๓ ขอเสนอแนะจากการสัมมนา
๒.๓.๑ การจัดทําหนังสือราชการตามโครงสราง ทอ.ป ๕๒ นขต.ทอ.ที่ สบ.ทอ.
ไดกําหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง (ที่ กห) ใหแกสวนบังคับบัญชาไวแลว ใหผูดํารงตําแหนง
นกพ., นงป., นกง. ฯลฯ ซึ่งจัดอยูในสวนบังคับบัญชา ดําเนินการดังนี้
๒.๓.๑.๑ กรณี...

- ๑๕๗ หรือเสนอสวนราชการตาง ๆ

ไปยังสวนราชการอื่น

๒.๓.๑.๑ กรณีจัดทําหนังสือราชการในนามของตนเอง เพื่อเรียน หน.สวนราชการ
หัวขอ “สวนราชการ” ใหใชตําแหนงของตนเองได
เชน นกพ.สบ.ทอ.(โทร. .....)
หัวขอ “ที่” ใหใชเลขที่ของหนังสือทับ (/) ป พ.ศ.
เชน ๓๐/๕๒
๒.๓.๑.๒ กรณีจัดทําหนังสือให หน.สวนราชการลงชื่อ เพื่อสั่งการหรือติดตอ

หัวขอ “สวนราชการ” ใหใชชื่อสวนราชการที่เปนสวนราชการ
เจาของหนังสือ และใหใชตําแหนงของตนเองเปนสวนราชการเจาของเรื่องได
เชน กพ.ทอ.(นงป.โทร. ...) โดยจะไมใช สวนราชการเจาของเรื่อง
ในวงเล็บวา “สวนบังคับบัญชา” เนื่องจากสวนบังคับบัญชาไมใชการจัดสวนราชการเปนเพียงการเรียกสํานักงาน
ของผูบังคับบัญชา (จก., รอง จก.ฯลฯ) และกลุมงานที่ขึ้นตรงกับผูบังคับบัญชาเทานั้น
หัวขอ “ที่” ใหใชรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของสวนบังคับ
บัญชาได
เชน ที่ กห ๐๖๐๔.๑/
๒.๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๒.๓.๒.๑ ให หน.ผธก.ของ นขต.ทอ.เปน ผูรับ ผิด ชอบกํากับ ดูแลการใช
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวย โดยรายงานผลการใชงานระบบฯ ให หน.สวนราชการทราบ
ภายในวันที่ ๕ ของเดือน และสําเนาให สบ.ทอ.ทราบภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน ตามใบแบบรายงาน (แนบ ๑)
๒.๓.๒.๒ การลงทะเบียนหนังสือรับ-ทะเบียนหนังสือสง ใหลงหัวขอตาง ๆ
ในระบบ แลว Scan ทุกเรื่องเพื่อเก็บขอมูลไวสําหรับใหผูบังคับบัญชา หรือหนวยรับหนังสือสามารถตรวจสอบ
หรือคนหาได สําหรับการจัดทําทะเบียนหนังสือรับ-ทะเบียนหนังสือสง ใหพิมพ (Print) ออกจากระบบฯ ทุกวัน
เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานแทนทะเบียนหนังสือรับ-ทะเบียนหนังสือสงเดิมที่เขียนดวยมือ
๒.๓.๒.๓ การจัดทําหนังสือเวียนในนามของ นขต.ทอ.เมื่อ หน.นขต.ทอ.
ลงชื่อแลว ใหสวนราชการระดับกองหรือแผนกที่เปนเจาของเรื่องสงหนังสือฉบับนั้นผานทางระบบฯ หากสวนราชการ
ระดับกองหรือแผนกยังไมไดใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหนําหนังสือ (กระดาษ) สงใหที่แผนกธุรการ
ของกรม โดยใหแผนกธุรการดําเนินการดังนี้
๒.๓.๒.๓ (๑) กรณีที่เปนหนังสือแจงเพื่อทราบ เชน ประกาศตาง ๆ
หรือหนังสือเวียนทั่วไปที่ไมตองมีการติดตามผล ใหสงผานทางระบบฯ โดยใชสัญลักษณรูปกระดาษสีสม (ไมตอง
สงตนฉบับตามไป) ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ
๒.๓.๒.๓ (๒) กรณีที่เปนเรื่องสําคัญหรือตองติดตามผล ใหสงผาน
ทางระบบฯ โดยใชสัญลักษณรูปกระดาษสีฟา (สงตนฉบับตามไป)
๒.๓.๓ การขยายผลการใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๒.๓.๓.๑ นขต.ทอ.ที่ มี ก ารติ ด ตั้ง ระบบเครื อ ข า ยภายใน (ระบบ LAN)
ไปยัง นขต.ของหนวย และมีเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสแกนเนอร สามารถตั้งคาเครื่องคอมพิวเตอร
ทุกเครื่องใหใชงานกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได โดยไมตองลงโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม และใหตั้งคา
เครื่อง...

- ๑๕๘ เครื่องคอมพิวเตอรที่ http://10.107.1.110 หรือ http://e-admin.is.rtaf.mi.th ทั้งนี้จะตองเปน Internet
Explorer Version 6 ขึ้นไป หากมีขอขัดของใหประสาน สอ.ทอ.โทร.๒-๖๐๖๖ หรือ ๒-๖๔๖๐
๒.๓.๓.๒ นขต.ทอ.ที่มีระบบเครือขายภายใน (ระบบ LAN) แตยังไมครอบคลุม
หนวยงานในสังกัดทั้งหมด หรือไมมีระบบเครือขายภายในใหประสาน สอ.ทอ.เพื่อดําเนินการตอไป
๒.๓.๔ การลงทะเบียนและการกําหนดสิทธิ์ผูใชงานระบบฯ
๒.๓.๔.๑ ให นขต.ทอ.สํารวจผูใชงานระบบฯ หากมีการโยกยายภายในหนวย
หรือยายออกนอกหนวยตามโครงสรางการจัดสวนราชการ ทอ.ป ๕๒ ใหแจง สบ.ทอ.ทราบภายใน ๒๔ ก.ค.๕๒
ตามใบแบบรายงาน (แนบ ๒) นอกจากนี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคคล ผูใชงานระบบฯ ใหแจง สบ.ทอ.
ทราบทันที
๒.๓.๔.๒ นขต.ทอ.ที่ขยายผลการใชงานระบบฯ เพิ่มขึ้น หากหนวยสามารถ
ดําเนินการอบรมผูใชงานระบบฯ ไดเองภายในหนวย ใหผูใชงานระบบฯ สมัคร e-mail ของ ทอ.และแจงให สบ.ทอ.
ทราบตามใบแบบรายงาน (แนบ ๓) ทั้งนี้เพื่อ สบ.ทอ.จะไดกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงาน แตหากหนวยไมสามารถ
จัดการอบรมได ใหสงรายชื่อผูใชงานระบบฯ หนวยละไมเกิน ๓ คน ให สบ.ทอ.ทราบ ภายใน ๒๔ ก.ค.๕๒
เพื่อรวบรวมขออนุมัติจัดอบรมอีกครั้งหนึ่ง
๒.๓.๕ ให สอ.ทอ.ดําเนินการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบเครือขายภายใน (ระบบ LAN)
ใหแกสวนราชการตาง ๆ ตามที่ไดรับการรองขอ
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการจัดทําหนังสือราชการของ ทอ.เปนมาตรฐานเดียวกัน
และการนําระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน เพราะระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปนปจจัยหนึ่งแหงความสําเร็จของการกาวสูกองทัพอากาศ
ดิจิตอลในป ๕๔ จึงเห็นควรอนุมัติให นขต.ทอ.ทราบและถือปฎิบัติตามขอ ๒.๓
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอไดอนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ
ผบ.ทอ.
๙ ก.ค.๕๒

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง
จก.สบ.ทอ.

- ๑๕๙ ตัวอยาง คําสั่งการแตงตั้งผูรับผิดชอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

คําสั่งกรมสารบรรณทหารอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๘/๕๓
เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวย
เพื่อใหการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสวนบังคับบัญชา และ นขต.สบ.ทอ.
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงใหดําเนินการดังนี้
ของหนวย

๑. ใหผูมีรายชื่อตอไปนี้ เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ สวนบังคับบัญชา
๑.๑.๑ สน.จก.สบ.ทอ.
๑.๑.๑.๑ น.อ.ประเสริฐ เกิดมี
๑.๑.๑.๒ ร.ท.เสกสันต น้ําทรัพย
๑.๑.๒ สน.รอง จก.สบ.ทอ.(สายงานปกครอง และบริหาร)
๑.๑.๒.๑ น.อ.สุธน จันกระทึก
๑.๑.๒.๒ น.อ.หญิง เทพี รักษาสุวรรณ
๑.๑.๓ สน.รอง จก.สบ.ทอ.(สายงานบริการ และกิจการพิเศษ)
๑.๑.๓.๑ น.ต.หญิง ศศิประภา บุญศรี
๑.๑.๓.๒ ร.ท.ถนอม สดสาน
๑.๑.๔ นกพ.สบ.ทอ.
๑.๑.๔.๑ ร.ท.สุรินทร พวงยอย
๑.๑.๔.๒ จ.อ.หญิง ขนิษฐา นอยกล่ํา
๑.๑.๔.๓ น.ส.นิตยา คํารังศรี
๑.๑.๕ นงป.สบ.ทอ.
๑.๑.๕.๑ ร.ต.ดาว พุทธายะ
๑.๑.๕.๒ จ.ต.หญิง อัญชลี บุญยัง
๑.๑.๕.๓ นางหญิง ดินมวง
๑.๑.๖ นกง. ...

- ๑๖๐ ๑.๑.๖ นกง.สบ.ทอ.
๑.๑.๖.๑ น.ต.มาณพ สวนศิริ
๑.๑.๖.๒ พ.อ.อ.วิศรุช สุตะเขตร
๑.๑.๖.๓ นางญาใจ เจตจํารูญ
๑.๑.๖.๔ นางนิตยา ภูพลับ
๑.๑.๗ นนพ.สบ.ทอ.
๑.๑.๗.๑ น.อ.รุงโรจน สิทธิเวช
๑.๑.๗.๒ นายอิทธิโชติ มีชัย
๑.๑.๘ นทสส.สบ.ทอ.ไดแก น.ต.ชิติพัทธ พิพัฒนเสวิกุล
๑.๑.๙ นปส.สบ.ทอ.
๑.๑.๙.๑ น.ต.หญิง ศศิประภา
๑.๑.๙.๒ ร.ท.ถนอม สดสาน
๑.๒ ผธก.สบ.ทอ.
๑.๒.๑ น.ท.สมพงษ จาระตะคุ
๑.๒.๒ น.ต.หญิง ประไพรัตน ฉวีวงษ
๑.๒.๓ นางสุนันทา สบายจิตต
๑.๒.๔ นางอุไร ปราโมทย
๑.๓ กสม.สบ.ทอ.
๑.๓.๑ ธุรการ กสม.สบ.ทอ.
๑.๓.๑.๑ พ.อ.อ.สมชาย วัฒยา
๑.๓.๑.๒ นางธนิดา ภูนพคุณ
๑.๓.๑.๓ นางนัทธมน จันโทริ
๑.๓.๒ ผบส.กสม.สบ.ทอ.
๑.๓.๒.๑ น.ท.วิชัย การชัยศรี
๑.๓.๒.๒ จ.อ.หญิง วรพร ปราคํา
๑.๓.๒.๓ จ.ต.หญิง ศรีสุดา พุฒธรรม
๑.๓.๓ ผบธ.กสม.สบ.ทอ.
๑.๓.๓.๑ น.ต.จุฬากรณ กลอมแฟง
๑.๓.๓.๒ พ.อ.อ.วัลลภ ดวงเนตร
๑.๓.๓.๓ จ.ท.หญิง จันทรตรี เชิดชูงาม
๑.๓.๔ ผตต.กสม.สบ.ทอ.
๑.๓.๔.๑ ร.ท.หญิง ศุภรรจิต ทับหิรัญ
๑.๓.๔.๒ น.ส.สุวรรณี เจะยูโซะ
๑.๓.๔.๓ นายจงกล งามพริ้ง
๑.๓.๕ ผกช.กสม.สบ.ทอ.
๑.๓.๕.๑ น.ต.ชาตรี อินทรปรุง
๑.๓.๕.๒ จ.อ.ฐาปนพงษ ตายวัลย
๑.๓.๕.๓ นางจิระพร พรานสูงเนิน

๑.๓.๖ ผวก.กสม. ...

- ๑๖๑ ๑.๓.๖ ผวก.กสม.สบ.ทอ.
๑.๓.๖.๑ น.ต.ชุมพล เฉลิมชัยวินิจกุล
๑.๓.๖.๒ พ.อ.อ.อดิศักดิ์ นพวงศ
๑.๓.๖.๓ น.ส.สมัญยา จําปาศรี
๑.๓.๗ ผบพ.กสม.สบ.ทอ.
๑.๓.๗.๑ ร.ท.มณู เกตุอาภรณ
๑.๓.๗.๒ พ.อ.อ.วีรภัทร จรสาย
๑.๓.๗.๓ น.ส.กนกรักษ สมพงษ
๑.๓.๘ รร.เหลา สบ.กสม.สบ.ทอ.
๑.๓.๘.๑ น.ต.สุวิทย วงษกระสันต
๑.๓.๘.๒ พ.อ.อ.ภาณุวัฒน คํามา
๑.๓.๘.๓ นางวรรณกาญจน เรืองจรินทร
๑.๔ กปพ.สบ.ทอ.
๑.๔.๑ ธุรการ กปพ.สบ.ทอ.
๑.๔.๑.๑ ร.อ.หญิง วลิกา จูมสูงเนิน
๑.๔.๑.๒ จ.ต.หญิง จริยาภรณ สมสะอาด
๑.๔.๑.๓ นายสุบิน ชางกอน
๑.๔.๒ ผปศ.กปพ.สบ.ทอ.
๑.๔.๒.๑ น.ท.หญิง พิกุล แสงจันทร
๑.๔.๒.๒ พ.อ.อ.วัชรพงษ ศรีมาทร
๑.๔.๓ ผพภ.กปพ.สบ.ทอ.
๑.๔.๓.๑ ร.ท.เกรียงไกร ศรีสังวาลย
๑.๔.๓.๒ พ.อ.อ.วิษณุ วรรณทวี
๑.๔.๓.๓ น.ส.ฤทัยรัตน มีสวนนิล
๑.๔.๔ ฝกก.กปพ.สบ.ทอ.
๑.๔.๔.๑ ร.ต.หญิง อริสา พีรชยา
๑.๔.๔.๒ พ.อ.อ.ภิญโญ กลั่นภูมิศรี
๑.๕ กนน.สบ.ทอ.
๑.๕.๑ ธุรการ กนน.สบ.ทอ.
๑.๕.๑.๑ ร.ท.สรรเสริญ สุขสมกิจ
๑.๕.๑.๒ นางธนวรรณ คงแพ
๑.๕.๒ ผรก.กนน.สบ.ทอ.
๑.๕.๒.๑ ธุรการ ผรก.กนน.สบ.ทอ.
๑.๕.๒.๑ (๑) น.ท.ตระกูล ทับทิมดี
๑.๕.๒.๑ (๒) พ.อ.อ.มานิจ จันเกตุ
๑.๕.๒.๑ (๓) พ.อ.อ.หญิง ใจปอง เชิดชู
๑.๕.๒.๒ ฝพธ.ผรก. ...

- ๑๖๒ ๑.๕.๒.๒ ฝพธ.ผรก.กนน.สบ.ทอ.
๑.๕.๒.๒ (๑) น.ต.ศิวชั ผิวเณร
๑.๕.๒.๒ (๒) จ.อ.หญิง มรกต กิจเจา
๑.๕.๒.๓ ฝขส.ผรก.กนน.สบ.ทอ.
๑.๕.๒.๓ (๑) ร.ต.มนูญ วงษเพิก
๑.๕.๒.๓ (๒) พ.อ.อ.แสวง ผิวงาม
๑.๕.๓ ผชย.กนน.สบ.ทอ.
๑.๕.๓.๑ ร.อ.หญิง เพ็ญจิตต วีระเดช
๑.๕.๓.๒ นางพรรณอร สิงหวัฒนะ
๒. ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวย ตามขอ ๑ มีหนาที่
๒.๑ รับผิดชอบและดําเนินการเกี่ยวกับการรับสงหนังสือทางระบบฯ ของหนวยใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยและทันเวลา
๒.๒ บันทึกการสั่งการของผูบังคับบัญชา หรือการปฏิบัติตอหนังสือฉบับนั้น ๆ และการ
กําหนดอายุการเก็บหนังสือในระบบฯ เมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว
๒.๓ ตรวจสอบหนังสือที่มีสถานะ “รอการปฏิบัติ” และคางอยูในระบบฯ หากพบวา
เรื่องนั้นไดมีการดําเนินการแลว ใหดําเนินการเพื่อปดงานนั้น
๒.๔ ตรวจสอบหนังสือที่สงทางระบบดวยสัญลักษณกระดาษสีฟา หากพิจารณาเห็นวา
ถารอตนฉบับอาจดําเนินการไมทันตามกําหนด ใหพิมพหนังสือดังกลาวจากระบบฯ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน
และเมื่อตนฉบับสงมาถึงใหนําไปแนบไวกับเรื่องกับเรื่องที่ดําเนินการไปแลว
๒.๕ กอนเลิกงานในแตละวัน ใหพิมพแบบทะเบียนหนังสือรับ และทะเบียนหนังสือสง
เก็บไวเปนหลักฐาน และเปนขอมูลในการตรวจสอบเลขทะเบียนสุดทายของแตละวัน
๒.๖ หากตรวจพบปญหาขอขัดของเกี่ยวกับการใชงานระบบฯ ใหรายงานผูบังคับบัญชา
โดยตรงทราบทันที
๓. ใหผูบังคับบัญชาของหนวย กํากับดูแล และกวดขันการปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๓
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง
(ชินชาต บุญคง)
จก.สบ.ทอ.

- ๑๖๓ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๐)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๗๖๙
วันที่ ๒๙ มี.ค.๕๔
เรื่อง ขออนุมัติกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin)
เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามที่ สบ.ทอ.ไดนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin) มาใชในการควบคุมการปฏิบัติ
ต อหนั งสื อราชการของส ว นราชการต าง ๆ ใน ทอ. ตัง้ แต ม.ค.๕๒ เปนตนมา และ ผบ.ทอ.ไดอนุมัติหลักการ
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับระบบดังกลาวไวแลว ดังนี้
๑.๑ ให อท.ทอ.บนอ.(ขณะนั้น) ปรับปรุงแกไขระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ ทอ.(MIS)
ใหสามารถรองรับการใชงานระบบ e-admin ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งกองบิน
ตางจังหวัด รวมทั้งปรับปรุงและแกไขระบบการปองกันไวรัสใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น กับให สบ.ทอ.ดําเนินการ
จัดอบรมผูใชงานระบบฯ ตามโครงสรางการจัดสวนราชการ ทอ.ใหม ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(ตามแนบ ๑)
๑.๒ ให นขต.ทอ.จัดสงหนังสือราชการของหนวยทุกฉบับ ใหสวนราชการที่เกี่ยวข อง
ผานทางระบบ e-admin โดยใหปฏิบัติเปน ๒ กรณี (ตามแนบ ๒) ดังนี้
๑.๒.๑ กรณีเปนหนังสือแจงเพื่อทราบ เชน ประกาศตาง ๆ หรือหนังสือเวียนทั่วไปที่
ไมตองมีการติดตามผล ใหสงผานทางระบบฯ โดยใชสัญลักษณรูปกระดาษสีสม (ไมตองสงตนฉบับตามไป)
๑.๒.๒ กรณีเปนเรื่องสําคัญ หรือตองมีการติดตามผลการปฏิบัติตอหนังสือฉบับนั้น
ใหสงผานทางระบบฯ โดยใชสัญลักษณรูปกระดาษสีฟา (สงตนฉบับตามไป)
๑.๓ ให นกข.ดําเนินการ (ตามแนบ ๓) ดังนี้
๑.๓.๑ ใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer : CIO)
ของ นขต.ทอ.กํากับดูแลและพิจารณาหาแนวทางขยายผลการใชงานระบบ e-admin ลงไปถึงสวนราชการขึ้นตรง
ของ นขต.ทอ. ใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ ๕๓
๑.๓.๒ ทสส.ทอ.พิจารณาสนับสนุนโครงการจัดหาคอมพิวเตอร และอุปกรณอื่น ๆ
เพื่อนํามาใชงานรวมกับระบบ e-admin
๑.๓.๓ สอ.ทอ.
๑.๓.๓.๑ ปรับปรุงแกไขระบบเครือขาย MIS ใหรองรับการใชงานระบบ
e-admin ไดอยางตอเนื่อง
๑.๓.๓.๒ ปรับปรุงระบบ LAN ภายในหนวยของ นขต.ทอ.ใหมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมอยางทั่วถึง
๑.๓.๓.๓ พิจารณาการใช Internet เปนระบบสํารอง เมื่อ Fiber Optic ชํารุด
๑.๓.๓.๔ สนับสนุนอุปกรณ และดําเนินการ Upgrade เครื่องคอมพิวเตอร
ของ นขต.ทอ.ที่ใชงานอยูเดิม ใหมีประสิทธิภาพในการใชงานรวมกับระบบ e-admin
๑.๓.๔ สบ.ทอ.
๑.๓.๔.๑ แจกจายอุปกรณตามโครงการฯ ระยะที่ ๒ ใหแก ผนน.บก.ทอ.,
ศบพ. และ ศฮพ.
๑.๓.๔.๒ จัดอบรม...

- ๑๖๔ ๑.๓.๔.๒ จัดอบรมผูบริหาร และผูใชงานระบบฯ ใหแก นขต.ทอ.อยางตอเนื่อง
๑.๓.๔.๓ จัดทําคูมือการใชงานระบบฯ แจกจายให นขต.ทอ.
๑.๓.๔.๔ จัดทําโครงการจัดหาระบบฯ ระยะที่ ๓ (ปงบประมาณ ๕๔)
ใหสามารถรองรับการขยายการใชงานระบบฯ ไปยังสวนราชการระดับแผนก สงให ทสส.ทอ. และ สอ.ทอ.ดําเนินการ
๑.๓.๕ สปช.ทอ.สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําคูมือ และเพิ่มการสนับสนุน
งบประมาณป ๕๔ ตามโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสายงานสารบรรณ ระยะที่ ๓
๒. สบ.ทอ.ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวของแลว สรุปไดดังนี้
๒.๑ ไดรับอนุมัติโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสายงานสารบรรณตอเนื่อง
อีกจํานวน ๒ ครั้ง ประกอบดวย
๒.๑.๑ โครงการฯ ระยะที่ ๒ ปงบประมาณ ๕๓ จํานวน ๔.๙ ลานบาท ดังนี้
๒.๑.๑.๑ ติดตั้งอุปกรณฯ และพัฒนาโปรแกรมรองรับความตองการของ
ระบบฯ ไดแก การมีเสียงเตือนกรณีที่มีหนังสือดวน การสงหนังสือเวียน การเขารหัสเอกสารสําคัญ และการใช
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว คงเหลือการจัดสรางแบบฟอรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-form) เนื่องจาก
ไดมีการปรับเปลี่ยนใหสามารถรองรับลักษณะอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK ตามมติคณะรัฐมนตรี
และรูปแบบการพิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
ซึ่งบริษัทฯ จะไดปรับปรุงและสงให สบ.ทอ.ทดลองใชไดภายใน มี.ค.๕๔ สวนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานภายนอกโดยใชมาตรฐาน TH e-GIF ผบ.ทอ.ไดลงนามในบันทึกความรวมมือ (MOU)
กับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เรียบรอยแลวเมื่อ ๒๘ มิ.ย.๕๓
๒.๑.๑.๒ การใช e-form คือการพิมพหนังสือราชการลงบนแบบฟอรม
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งใชควบคูกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส และการเขารหัสเอกสารสําคัญ
๒.๑.๑.๓ ไดมีการจัดอบรมการใชงานโปรแกรมฯ ระยะที่ ๒ ใหแกผูใชงาน
ระบบฯ ของ นขต.ทอ.เรียบรอยแลว
๒.๑.๒ โครงการฯ ระยะที่ ๓ ปงบประมาณ ๕๔ จํานวน ๔.๙ ลานบาท เพื่อปรับปรุง
หองบรรยาย รร.เหลา สบ.กสม.สบ.ทอ. พรอมติดตั้งอุปกรณ และระบบ LAN ใหสามารถรองรับการเรียนการสอน
หลักสูตรของสายวิทยาการ และการอบรมการใชงานระบบฯ ใหแกผูใชงาน ของสวนราชการตาง ๆ รวมทั้งการติดตั้ง
อุปกรณจัดเก็บขอมูล ใหสามารถรองรับการขยายการใชงานระบบฯ ไปยังสวนราชการระดับแผนกตลอดจน
เพิ่มจํานวน License ของผูใชงานใหใกลเคียงกับจํานวนผูใชงานที่มีในปจจุบัน
๒.๒ ปจจุบันมีตะกรางานและจํานวนผูใชงานระบบฯ ในระดับตาง ๆ ดังนี้
๒.๒.๑ ตะกรางาน จํานวน ๒,๓๗๒ ตะกรางาน
๒.๒.๒ ระดับผูบริหาร จํานวน ๕๓๒ คน
๒.๒.๓ ระดับผูใชงาน จํานวน ๔,๘๑๓ คน
๒.๓ จากการติดตามผลการใชงานระบบฯ ตามรายงานประจําเดือนของ นขต.ทอ. พบวา
ทุกสว นราชการมีการขยายการใชงานลงไปยังสว นราชการขึ้น ตรงเรีย บรอยแลว และสามารถใชง านได
อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งแตละหนวยไมไดใชทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือสงแบบที่ตองกรอกขอมูล
ดวยลายมือแลว โดยสามารถสั่งพิมพทะเบียนหนังสือดังกลาวไดจากระบบฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานสงผลใหการ
ปฏิบัติตอหนังสือราชการของแตละหนวยสามารถตรวจสอบ ติดตามและคนหาไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นดวย
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว การใชงานระบบ e-admin ในการรับสงหนังสือราชการระหวางหนวย
ในระดับ นขต.ทอ.ในปจจุบัน สามารถดําเนินการไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทั้งหนวยสง
และหนว ยรับ ...

- ๑๖๕ และหน ว ยรั บ สามารถติ ด ตามและตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต อ หนั ง สื อ ได ฉะนั้ น เพื่ อ ให ก ารใช ง านระบบฯ
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเห็นควรย้ําเตือนและกําหนดวิธีปฏิบัติตอหนังสือราชการของ นขต.ทอ.
ผานทางระบบ e-admin เพิ่มเติม ดังนี้
๓.๑ ให หน.นขต.ทอ.กํากับดูแลใหผูเกี่ยวของจัด สงหนังสือเพื่อติด ตอระหวางหนว ย
ทุกฉบับ ทางระบบ e-admin โดยใชสัญลักษณรูปกระดาษสีสม (ไมตองสงตนฉบับตามไป) และตอง Scan
ทุกเรื่อง ทั้งหนังสือรับเขาและสงออก เวนแตพิจารณาเห็นวาเรื่องนั้น ๆ มีความจําเปนตองใชเปนหลักฐานสําคัญ
ประกอบการดําเนินการ หรือเปนเรื่องที่มีกฎระเบียบตาง ๆ กําหนดใหใชเอกสารตนฉบับเปนหลักฐาน เชน
การดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานดานการเงิน หรือดานกฎหมาย หรืออื่น ๆ จึงจะจัดสงดวยสัญลักษณ รูปกระดาษ
สีฟา (สงตนฉบับตามไป)
๓.๒ ให นขต.ทอ.ใชโปรแกรมระบบฯ ระยะที่ ๒ ที่รองรับเกี่ยวกับการมีเสียงเตือนกรณีที่มี
หนังสือดวนและการสงหนังสือเวียน ตั้งแต ๒ พ.ค.๕๔ เปนตนไป สําหรับการเขารหัสเอกสารสําคัญ และการใช
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ให สบ.ทอ., ขว.ทอ., ทสส.ทอ., สอ.ทอ. และ สน.ผบ.ดม.เปนหนวยนํารองในการทดลอง
ใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) และการเขารหัสเอกสารสําคัญ (Encryption) สวนการใช e-form
อยูระหวางการทดสอบของ สบ.ทอ.และการเพิ่มเติม Server ของ สอ.ทอ.จึงยังไมสามารถเปดใชงานไดและหาก
มีการเตรียมความพรอมของ นกข.เรียบรอยแลวจะแจงใหทราบตอไป
๓.๓ ใหสวนราชการที่ใชงานระบบฯ ยกเลิกการจัดทําบัตรตรวจคน ตั้งแต ๑ เม.ย.๕๔
เปนตนไป และใหใชทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือสง ที่สั่งพิมพ จากระบบฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตอหนังสือราชการ สวนบัตรตรวจคนเดิมใหเก็บไวจนกวาจะทําลายหนังสือราชการที่ลงใน
บัตรตรวจคนเรียบรอยแลว ซึ่งเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม
๓.๔ สอ.ทอ.
๓.๔.๑ สนับสนุน Server สําหรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับผูใชงาน
ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช e-form
๓.๔.๒ การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ สอ.ใหเพิ่มการตรวจการเชื่อมตอเครือขาย
สําหรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยรับการตรวจเยี่ยม แลวแจงให สบ.ทอ.ทราบดวย
๓.๕ ให สบ.ทอ. และ ขว.ทอ.รวมกันพิจารณาการใชงานระบบฯ เพื่อใหสามารถรองรับ
การใชงานกับเอกสารที่มีชั้นความลับไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๖ ให นขต.ทอ.พิจารณาการขยายการใชงานระบบฯ ใหสามารถใชงานไดถึงสวนราชการ
ระดับแผนก ภายในป ๕๕
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ
ผบ.ทอ.
๕ เม.ย.๕๔

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง
จก.สบ.ทอ

- ๑๖๖ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๑๔๘
วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๕
เรื่อง สรุปผลการตรวจติดตามการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin)
เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๙ ก.ค.๕๒ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๖๓๕ ลง ๒ ก.ค.๕๒
ให นขต.ทอ.ทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin) และ
ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๕ เม.ย.๕๔ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๗๖๙ ลง ๒๙ มี.ค.๕๔ ให หน.นขต.ทอ.
กํากับดูแลใหผูเกี่ยวของจัดสงหนังสือที่ไมกําหนดชั้นความลับ เพื่อติดตอระหวางหนวยทุกฉบับทางระบบ e-admin
และตองสแกนเอกสารเขาระบบฯ ทั้งหนังสือรับเขาและสงออก รวมทั้งกําหนดใหพิมพทะเบียนหนังสือรับและ
ทะเบียนหนังสือสงจากระบบฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการปฏิบัติตอหนังสือราชการนั้น ปรากฏวาการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใชงานระบบฯ ของบางหนวยไมถูกตอง สงผลใหการใชงาน e-admin ในภาพรวมของหนวยและ
ของ ทอ.ขาดประสิทธิภาพ สบ.ทอ.จึงจัดใหมีการตรวจติดตามผลการใชงานระบบฯ ของ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง
และบางซื่อ และ นขต.บก.ทอ.ระหวาง ๑๖ ม.ค. - ๒๖ มี.ค.๕๕ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจการใชงานระบบฯ
และแนะนําการพัฒนาโปรแกรมการใชงานเพิ่มเติม รวมทั้งแนะนําใหผูบริหารระดับ หน.นขต.ทอ.กับ หน.นขต.
ระดับ ผอ.และ หก. ใชประโยชนจากเมนู “ติดตามงาน” ซึ่งมีหัวขอการตรวจและแนะนําดังนี้
๑.๑ หัวขอการตรวจและแนะนําสําหรับผูใชงาน
๑.๑.๑ การลงทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือสง
๑.๑.๒ การเก็บหนังสือในระบบฯ
๑.๑.๓ การคนหาและบันทึกขอมูลการติดตามงาน
๑.๑.๔ ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
๑.๑.๕ หนังสือดวนมีเสียงเตือน
๑.๒ หัวขอการใหคําแนะนําสําหรับผูบริหาร
๑.๒.๑ ใหความรูเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบฯ
๑.๒.๒ การคนหาและการติดตามงาน
๑.๒.๓ การขยายการใชงานไปหนวยสนามและหนวยงานในตางประเทศ
๒. สรุปผลการตรวจติดตามการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตามขอ ๑ ดังนี้
๒.๑ ดานผูใชงาน
๒.๑.๑ การปฏิบัติในขอ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๕ ผูใชงานยังขาดความเขาใจในภาพรวม
ของการทํางานของระบบฯ วาตองปฏิบัติใหครบทุกขั้นตอน ระบบฯ จึงจะทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เชน
มีการเขาระบบฯ เพื่อออกที่เทานั้น ไมมีการสแกนเอกสารเขาระบบฯ และไมไดสงทางระบบฯ ให นกข.ที่ไดใช
ระบบฯ แลว ทําใหการคนหาเอกสาร ไมสามารถดูรายละเอียดของหนังสือฉบับนั้นได นอกจากนี้กรณีที่เปน
เรื่องสําคัญที่ตองสงตนฉบับ ปรากฏวาผูใชงานสงเรื่องทางระบบฯ แตไมสงตนฉบับ หรือบางครั้งสงตนฉบับ
แตขอมูลไมตรงกับในระบบฯ ทําใหหนังสือคางอยูในระบบฯ ในขณะที่ตนฉบับดําเนินการเรียบรอยแลว
๒.๑.๒ ผูใชงาน...

- ๑๖๗ ๒.๑.๒ ผูใชงานเดิมซึ่งไดรับการอบรมแลว เมื่อยายหนวยไมไดถายทอดการปฏิบัติ
ที่ถูกตองใหแกผูปฏิบัติหนาที่แทน ทําใหการใชงานระบบฯ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒.๑.๓ ทําเนียบผูใชงานระบบฯ ไมทันสมัย หนวยไมไดปรับปรุงทําเนียบผูใชงานในรอบ
เม.ย.และ ต.ค. หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๙ ก.ค.๕๒ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ดวนมาก
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๖๓๕ ลง ๒ ก.ค.๕๒ ทําใหมีรายชื่อผูใชงานระบบฯ จํานวนมาก แตเปนผูใชงานระบบฯ จริง เพียง
๑ ใน ๔ และนอกจากนี้พบวาผูใชงานระบบฯ บางคน หนวยไมไดสงชื่อให สบ.ทอ.กําหนดสิทธิ์เขาใชงานระบบฯ
จึงเขาใชงานระบบฯ โดยใชชื่อผูอื่น
๒.๑.๔ ผูบริหารของหนวยมีจํานวนนอยมากที่เขาใจ เห็นความสําคัญและใชประโยชน
จากระบบฯ ในการติดตามงานที่อยูในความรับผิดชอบจากระบบฯ เชน จก.ทสส.ทอ.ไดใชระบบฯ ในการติดตามงาน
สําหรับผูบริหาร ในการประชุม หน.นขต.ฯ ประจําสัปดาห ซึ่ง สบ.ทอ.ไดเชิญให จก.ทสส.ทอ.ชี้แจงตัวอยางการใชงาน
ระบบฯ สําหรับผูบริหารใหที่ประชุมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบฯ สําหรับผูบริหาร เมื่อ ๖ ก.พ.๕๕ ณ หองประชุม
ฝสธ.ทอ.๑ ดวย
๒.๒ ดานระบบเครือขาย (LAN) ยังไมครอบคลุมทั่วถึงทุกหนวยใน นขต.ของ นขต.ทอ.
(ระดับกอง) ทําใหการใชงานระบบฯ ขยายไปถึงหนวยงานระดับกองและระดับแผนกไมได บางหนว ยงาน
ของ นขต.ทอ.ที่มีที่ตั้งแยกหางไกลจากหนวยใหญ เชน กภพ.กร.ทอ.(ที่ คปอ.), กกฬ.สก.ทอ., กสมส.สก.ทอ.,
รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม. ฯลฯ ยังไมมีเครือขาย ตองใชงานโดยผานระบบ Internet จากภายนอก และเขาระบบเครือขาย
ภายใน ทอ.ผานระบบ VPN ซึ่งในบางครั้งไมสามารถใชงานได
๒.๓ ดานอุปกรณ บางหนวยไมมีเครื่องสแกนเนอร จึงไมสามารถสแกนเอกสารเขาระบบฯ
ทําใหขั้นตอนของการใชงานระบบฯ ไมครบถวน เกิดปญหาตอการคนหาเอกสารที่ไมสามารถเปดดูเอกสารแนบได
อีกทั้งกรณีการสงหนังสือที่เปนหนังสือแจงเพื่อทราบ ที่ไมตองสงตนฉบับตามไปนั้น (สัญลักษณกระดาษสีสม)
ไมสามารถพิมพเอกสารออกจากระบบฯ มาดําเนินการได
๓. สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปนไปอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เห็นสมควรอนุมัติให นกข.ดําเนินการดังนี้
๓.๑ ขว.ทอ.สงเสมียนทูตเขารับการอบรมการใชงานระบบฯ ที่ สบ.ทอ. กอนไปประจําการ
ณ สํานักงานในตางประเทศ
๓.๒ คปอ.สงเสมียนที่จะไปปฏิบัติงานในหนวยสนามเขารับการอบรมการใชงานระบบฯ
ที่ สบ.ทอ.กอนไปปฏิบัติงานหนวยสนาม และสนับสนุนเครือขายให กภพ.กร.ทอ.(ในพื้นที่ คปอ.) โดย สอ.ทอ.
ดําเนินการ
๓.๓ สอ.ทอ.ดําเนินการวางระบบเครือขาย (LAN) ใหทั่ว ถึงทุกหนว ยในระดับ นขต.
ของ นขต.ทอ. รวมถึงหนวยที่แยก จาก นขต.ทอ.เชน กกฬ.สก.ทอ., รจ.สน.ผบ.ดม. ฯลฯ และหนวยสมทบ
ที่ตั้งอยูในพื้นที่ของ นขต.ทอ.
๓.๔ สปช.ทอ.สนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการใชงานระบบ Internet จากภายนอก
ใหแกหนวยงานที่ไมมีระบบ LAN เพื่อเขาระบบเครือขายภายใน ทอ.ผานระบบ VPN ในการใชงานระบบฯ จนกวาจะมี
ระบบเครือขายภายใน
๓.๕ นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
๓.๕.๑ จัดหาเครื่องสแกนเนอรใหแกหนวยงานภายในที่ยังไมมีเครื่องสแกนเนอร
สําหรับการใชงานระบบฯ
๓.๕.๒ กํากับดูแล…

- ๑๖๘ ๓.๕.๒ กํากับดูแลการสงหนังสือเวียนของหนวยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ หรือ
เรื่องเวียนเพื่อทราบ หรือเปนเรื่องที่ไมจําเปนตองมีหลักฐานการตอบรับและไมสงผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิดานตาง ๆ
เขาระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งขาราชการ ทอ.ทุกคนสามารถเขาดูไดที่มุมบนดานขวาของหนาจอระบบ
e-admin (http://e-admin.is.rtaf.mi.th) โดยไมตองใสชื่อผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password)
แตทั้งนี้ใหสวนราชการเจาของเรื่องสงตนฉบับเรื่องนั้น ๆ ผานทางระบบ e-admin โดยไมตองสงตนฉบับตามไป
(สัญลักษณกระดาษสีสม) ใหแก นขต.ทอ.เพื่อเปนการยืนยัน โดยเขียนหรือประทับตราขอความวา “สงเขาระบบ
หนังสือเวียน e-admin แลว” ไวบริเวณมุมลางดานขวา และใหหนวยรับบันทึกให หน.นขต.ทอ.ทราบ แลวเก็บ
ไวเปนหลักฐานโดยไมตองนําไปสําเนาเพื่อแจงเวียนภายในหนวยอีก
๓.๕.๓ กําชับผูใชงานระบบฯ ทุกระดับ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนของคูมือการใชงาน
อยางเครงครัด หากผูใชงานเดิมยายหนวย ให หน.หนวยนั้น รับผิดชอบจัดใหมีการสอนงานการใชงานระบบฯ ใหแก
ผูปฏิบัติหนาที่แทน เชนเดียวกับการสอนงานในหนาที่อื่น ๆ โดยการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing)
กอนที่จะสงเขารับการอบรมตามวงรอบที่ สบ.ทอ.กําหนด
๓.๕.๔ ย้ําเตือนการปรับปรุงทําเนียบผูใชงานระบบฯ สงให สบ.ทอ.ตามกําหนด
ในขอ ๒.๑.๓
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรขอไดอนุมัติตามขอ ๓ ใหตอไปดวย

อนุมัติตามขอ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ
ผบ.ทอ.
๑๘ พ.ค.๕๕

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ปญญา ศรีสําราญ
จก.สบ.ทอ.

- ๑๖๙ (สําเนา)
.

หนวยรับ

ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ.๒๕๕๖
-------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานสารบรรณของกองทัพอากาศดวยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปดวยความเรียบรอย เปนมาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
พ.ศ.๒๕๕๖”

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบีย บกองทัพอากาศวาดว ยระบบสารบรรณอิเ ล็กทรอนิกส

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
๓.๑ “หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ
๓.๒ “ระบบ” หมายความวา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Electronic Administrative
System : e-admin)
๓.๓ “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการทุกระดับในกองทัพอากาศ ทั้งนี้
ใหหมายรวมถึงผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในกองบัญชาการ กองบังคับการ หรือสวนบังคับบัญชาของหนวยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ และหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ คณะกรรมการ หนวยแยก หนวยสมทบ หนวยสนาม
รวมทั้งหนวยในอัตรากองทัพอากาศเพื่อพลาง
๓.๔ “ผูบริหาร” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับรองหัวหนากองขึ้นไปจนถึง
หัวหนาหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และหัวหนาหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ
๓.๕ “ผูดูแลระบบ” หมายความวา ผูที่ไดรับการแตงตั้งโดยคําสั่งกองทัพอากาศ ใหมี
หนาที่ดูแลรับผิดชอบและตรวจสอบการใชงานของระบบ
๓.๖ “ผูใชงานระบบ” หมายความวา ผูทําหนาที่รับสงหนังสือดวยระบบ ซึ่งไดรับ
การแตงตั้งโดยคําสั่งของหัวหนาหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือหัวหนาหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ
๓.๗ “หนวยงานสารบรรณกลาง” หมายความวา หนวยงานที่มีหนาที่รับ ผิด ชอบ
ในการออกเลขทะเบียนหนังสือรับและเลขทะเบียนหนังสือสงของสวนราชการ
๓.๘ “ผูร ับผิดชอบงานสารบรรณ” หมายความวา นายทหารสารบรรณ นายทหารธุรการ
หรือนายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ
สวนราชการ
๓.๙ “ตะกรางาน” หมายความวา ตะกราเก็บหนังสือที่มีการรับสงระหวางสวนราชการ
ดวยระบบ
๓.๑๐ “สัญลักษณ...

- ๑๗๐ ๓.๑๐ “สัญลักษณกระดาษสีสม” หมายความวา การสงหนังสือดวยระบบ โดยไมสง

ตนฉบับตามไป
สงตนฉบับตามไป

๓.๑๑ “สัญลักษณกระดาษสีฟา” หมายความวา การสงหนังสือดวยระบบ โดยตอง

ขอ ๔ ใหเจากรมสารบรรณทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ กับใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ขอ ๕ ใหสวนราชการ ดําเนินการรับสงหนังสือที่ไมกําหนดชั้นความลับดวยระบบ
ขอ ๖ กรมสารบรรณทหารอากาศ เปนหนวยรับผิดชอบการใชงานระบบ กับมีหนาที่จัดทําคําสั่ง
แตงตั้งผูดูแลระบบ จัดอบรมผูบริหารและผูใชงานระบบอยางตอเนื่องตามหวงเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนจัดทํา
คูมือการใชงานระบบ แจกจายใหแกสวนราชการและผูเกี่ยวของ
ขอ ๗ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เปนหนวยรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยระบบ โดยถือปฏิบัติตามระเบีย บกองทัพอากาศวาดว ยการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ
ขอ ๘ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ
๘.๑ รับผิดชอบดูแลเครือขายของระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องมี ประสิทธิภาพ
และทั่วถึงทุกสวนราชการ
๘.๒ รับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางเพียงพอ
รวมทั้งจัดใหมีระบบสํารองขอมูล (Backup System) ที่สามารถกูคืนขอมูล เพื่อปองกันการเสียหายหรือสูญหาย
ของขอมูล
๘.๓ รับผิดชอบการดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอร และเครื่องพิมพ
ในโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสายงานสารบรรณ
๘.๔ กําหนดเวลามาตรฐานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหตรงกับเวลากลางตามเวลา
มาตรฐานของประเทศไทยตามกรมอุทกศาสตรหรือสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
๘.๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอร เครื่องพิมพ และอุปกรณที่จําเปน
สําหรับการใชงานระบบ ใหแกหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ขอ ๙ หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ
๙.๑ ใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Chief Information Officer : CIO)
กํากับดูแลการใชงานระบบของหนวย
๙.๒ ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้เปนผูรับผิดชอบการใชงานระบบ
๙.๒.๑ หัวหนาแผนกธุรการ หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และหัวหนาแผนก
สนับสนุน กองบัญชาการกองทัพอากาศ
๙.๒.๒ หัวหนาฝายธุรการ สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
๙.๒.๓ นายทหารธุ ร การ ศู น ย ก ารสงครามทางอากาศ นายทหารธุ ร การ
ศูนยอํานวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ และนายทหารธุรการ ศูนยอํานวยการเฮลิคอปเตอรพระราชพาหนะ
๙.๓ ใหผูรับผิดชอบ...

- ๑๗๑ ๙.๓ ใหผูรับผิดชอบการใชงานระบบ มีหนาที่
๙.๓.๑ จัดทําทําเนียบผูบริหารและผูใชงานระบบ โดยใหปรับปรุงเมื่อมีการโยกยาย
หรือสับเปลี่ยนหนาที่ อยางนอยปละสองครั้ง (เดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป) สงใหกรมสารบรรณทหารอากาศ
๙.๓.๒ สงรายชื่อผูรับผิดชอบนําหนังสือเขาระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
ใหกรมสารบรรณทหารอากาศ เพื่อกําหนดสิทธิ์การใชงาน
๙.๓.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูใชงานระบบ และผูรับผิดชอบนําหนังสือเขาระบบ
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน
๙.๓.๔ ควบคุมกํากับ ดูแลใหผูรับ ผิด ชอบนํา หนัง สือ เวีย นของหนว ยขึ้น ตรง
กองทัพอากาศหรือหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศเขาระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
๙.๓.๕ รายงานผลการใชงานระบบ โดยใชแบบรายงานตามผนวก ก ทายระเบียบ
สงใหกรมสารบรรณทหารอากาศ ทุกรอบ ๓ เดือน ดังนี้
๙.๓.๕.๑ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน
๙.๓.๕.๒ เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๙.๓.๕.๓ เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๙.๓.๕.๔ เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม
๙.๓.๖ แนะนําการใชงานระบบเบื้องตนใหแกผูใชงานระบบที่ยังไมไดรับการอบรม
จากกรมสารบรรณทหารอากาศ แลวตรวจสอบการปฏิบัติตามใบรับรองการตรวจสอบคุณสมบัติของผูใชงานระบบ
ตามผนวก ข ทายระเบียบ และสงรายชื่อใหกรมสารบรรณทหารอากาศเพื่อนําเขาฐานขอมูลของระบบ
๙.๔ พิจารณาความตองการเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอร เครื่องพิมพ และ
อุปกรณที่จําเปนสําหรับการใชงานระบบ แลวแจงใหกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศดําเนินการจัดหาใหตอไป
หมวด ๒
การรับหนังสือ
ขอ ๑๐ เมื่อมีหนังสือสงถึงสวนราชการใหดําเนินการดังนี้
๑๐.๑ กรณีรับจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอกกองทัพอากาศ ใหปฏิบัติตามวิธีการ
รับหนังสือจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอกกองทัพอากาศตามผนวก ค ทายระเบียบ ดังนี้
๑๐.๑.๑ ให ต รวจสอบหนั ง สื อ ตามระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
๑๐.๑.๒ ปอนขอมูลรับหนังสือดวยระบบ (ไดเลขทะเบียนหนังสือรับ)
๑๐.๑.๓ ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนดานขวาของหนังสือ พรอมทั้งนํา
เลขทะเบียนหนังสือรับ วันเดือนป และเวลาที่ไดรับจากระบบลงในตรารับหนังสือ
๑๐.๑.๔ ผูร ับผิดชอบงานสารบรรณ พิจารณาเรื่องเพื่อดําเนินการ
๑๐.๑.๔.๑ บันทึกใหผูบังคับ บัญชาทราบหรือสั่งการ โดยสงให
ผูบังคับบัญชาดวยระบบพรอมสงตนฉบับตามไป เพื่อผูบังคับบัญชาบันทึกและสงคืนดวยระบบใหผูรับผิดชอบ
งานสารบรรณ
๑๐.๑.๔.๒ บันทึกแยกเรื่องเพื่อใหหนวยเกี่ยวของดําเนินการ
๑๐.๑.๕ สแกนหนังสือเขาระบบ
๑๐.๑.๖ บันทึก...

- ๑๗๒ -

โดยเร็ว

๑๐.๑.๖ บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ
๑๐.๑.๗ สงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวยระบบ และใหสงตนฉบับตามไป

๑๐.๑.๘ กรณีรับจากหนวยงานตามโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ โดยใชมาตรฐาน TH e-GIF ใหธุรการกองทัพอากาศถือปฏิบัติ
ตามวิธีการรับหนังสือสัญลักษณกระดาษสีฟา
๑๐.๒ กรณีรับจากสวนราชการภายในกองทัพอากาศ มี ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑๐.๒.๑ วิธีการรับหนังสือสัญลักษณกระดาษสีสม ใหปฏิบัติตามวิธีการรับ
หนังสือสัญลักษณกระดาษสีสมตามผนวก ง ทายระเบียบ ดังนี้
๑๐.๒.๑.๑ ตรวจสอบหนังสือในระบบ
๑๐.๒.๑.๑ (๑) หากไม ถู ก ต อ งครบถ ว น ให ติ ด ต อ
สวนราชการที่สงหนังสือเพื่อดําเนินการแกไข กรณีไมสามารถติดตอไดใหตีกลับพรอมบันทึกเหตุผล
๑๐.๒.๑.๑ (๒) หากถูกตองใหรับหนังสือ และพิมพ
หนังสือออกจากระบบ แลวประทับตรารับหนังสือที่มุมบนดานขวาของตนฉบับ และใหนําเลขทะเบียนหนังสือรับ
วันเดือนป และเวลาที่ไดรับจากระบบลงในตรารับหนังสือ
๑๐.๒.๑.๒ ผูรับผิดชอบงานสารบรรณ พิจารณาเรื่องเพื่อดําเนินการ
๑๐.๒.๑.๒ (๑) บั น ทึ ก ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทราบหรื อ
สั่งการ โดยสงใหผูบังคับบัญชาดวยระบบพรอมสงหนังสือตามไป เพื่อผูบังคับบัญชาบันทึกและสงคืนดวยระบบ
ใหผูรับผิดชอบงานสารบรรณ
๑๐.๒.๑.๒ (๒) บันทึกแยกเรื่องเพื่อใหหนวยเกี่ยวของ
ดําเนินการ
๑๐.๒.๑.๓ สแกนหนังสือเขาระบบ
๑๐.๒.๑.๔ บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ
๑๐.๒.๑.๕ สงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวยระบบ
๑๐.๒.๒ วิธีการรับหนังสือสัญลักษณกระดาษสีฟา ใหปฏิบัติตามวิธีการรับ
หนังสือสัญลักษณกระดาษสีฟา ตามผนวก จ ทายระเบียบ ดังนี้
๑๐.๒.๒.๑ รอตนฉบับ
๑๐.๒.๒.๑ (๑) กรณีเปนเรื่องไมเรงดวน สวนราชการ
ณ ที่ตั้งดอนเมืองและบางซื่อ หากเกิน ๓ วันทําการ หรือสวนราชการ ณ ที่ตั้งตางจังหวัด หากเกิน ๗ วันทําการ
ใหติดตอสวนราชการที่สงหนังสือและตีกลับพรอมบันทึกเหตุผล
๑๐.๒.๒.๑ (๒) กรณีเปนเรื่องเรงดวน ที่จะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
การรับหนังสือสัญลักษณสีสมตามขอ ๑๐.๒.๑ ไปกอน เมื่อไดรับตนฉบับแลวใหนําไปแนบกับตนเรื่อง
๑๐.๒.๒.๒ เมื่อไดรับตนฉบับแลวใหคนหาดวยระบบ
๑๐.๒.๒.๓ ตรวจสอบหนังสือในระบบ
๑๐.๒.๒.๓ (๑) หากไม ถู ก ต อ งครบถ ว น ให ติ ด ต อ
สวนราชการที่สงหนังสือเพื่อดําเนินการแกไข กรณีไมสามารถติดตอไดใหตีกลับพรอมทั้งบันทึกเหตุผล
๑๐.๒.๒.๓ (๒) หากถูกตอง...

- ๑๗๓ ๑๐.๒.๒.๓ (๒) หากถูกต องใหรั บหนั งสือ และประทั บ
ตรารับหนังสือที่มุมบนดานขวาของตนฉบับ พรอมทั้งใหนําเลขทะเบียนหนังสือรับ วันเดือนป และเวลาที่ไดรับ
จากระบบลงในตรารับหนังสือ
๑๐.๒.๒.๔ ผูรับผิดชอบงานสารบรรณ พิจารณาเรื่องเพื่อดําเนินการ
ดังนี้
๑๐.๒.๒.๔ (๑) บันทึกใหผูบังคับบัญชาทราบหรือสั่งการ
โดยสงใหผูบังคับบัญชาดวยระบบพรอมสงตนฉบับตามไป เพื่อผูบังคับบัญชาบันทึกและสงคืนดวยระบบใหรับผิดชอบ
งานสารบรรณ
๑๐.๒.๒.๔ (๒) บันทึกแยกเรื่องเพื่อใหหนวยเกี่ยวของ
ดําเนินการ
๑๐.๒.๒.๕ สแกนหนังสือเขาระบบ
๑๐.๒.๒.๖ บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ
๑๐.๒.๒.๗ สงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวยระบบ และใหสงตนฉบับ
ตามไปโดยเร็ว
หมวด ๓
การสงหนังสือ และการโอนสรางหนังสือสง
ขอ ๑๑ การสงหนังสือ ใหสงดวยระบบโดยใชสัญลักษณกระดาษสีสม เวนแตเรื่องที่มคี วามจําเปน
ตองใชตนฉบับเปนหลักฐานสําคัญประกอบการดําเนินการ หรือมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหใชตนฉบับ
เปนหลักฐาน ใหสงดวยระบบโดยใชสัญลักษณกระดาษสีฟา และสงตนฉบับตามไปโดยเร็ว
ขอ ๑๒ การสงหนังสือมี ๒ ลักษณะ ไดแก หนังสือติดตอระหวางสวนราชการภายในกองทัพอากาศ
และหนังสือติดตอราชการภายนอกกองทัพอากาศ
๑๒.๑ หนังสือติดตอระหวางสวนราชการภายในกองทัพอากาศ ใหปฏิบัติตามวิธีการสง
หนังสือตามผนวก ฉ ทายระเบียบ ดังนี้
๑๒.๑.๑ ปอนขอมูลของหนังสือเขาระบบ (ไดเลขทะเบียนหนังสือสง)
๑๒.๑.๒ นําเลขทะเบียนหนังสือสงกรอกลงที่ตนฉบับ
๑๒.๑.๓ สแกนหนังสือเขาระบบ
๑๒.๑.๔ บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ
๑๒.๑.๕ สงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวยระบบ
๑๒.๑.๕.๑ กรณีสงหนังสือสัญลักษณกระดาษสีสม ใหนําตนฉบับ
เก็บไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง หากเปนเรื่องเวียนเพื่อทราบหรือการประชาสัมพันธ ที่ไมจําเปนตองมีหลักฐาน
การตอบรับและไมสงผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิดานตาง ๆ ใหนําเขาระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส โดยถือปฏิบัติ
ตามหมวด ๗ ของระเบียบ
๑๒.๑.๕.๒ กรณีสงหนังสือสัญลักษณกระดาษสีฟา ใหพิมพทะเบียน
หนังสือสงออกเพื่อเซ็นรับ และใหผูรับลงชื่อรับหนังสือ แลวเก็บไวเปนหลักฐาน
๑๒.๑.๖ กรณีสงหนังสือตามขอ ๑๒.๑.๕ แลวพบวาหนังสือไมถูกตองหรือ
สงผิดตะกรางาน ใหดึงหนังสือกลับแลวดําเนินการใหถูกตอง
๑๒.๒ หนังสือติดตอ...

- ๑๗๔ ๑๒.๒ หนังสือติดตอราชการภายนอกกองทัพอากาศ แบงเปน ๒ ระดับ ดังนี้
๑๒.๒.๑ ระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ใหปฏิบัติตามวิธีการสงหนังสือ
ตามผนวก ช ทายระเบียบ ดังนี้
๑๒.๒.๑.๑ ปอนข อมูล ของหนังสื อเขาระบบ (ไดเลขทะเบีย น
หนังสือสง)
๑๒.๒.๑.๒ นําเลขทะเบียนหนังสือสงกรอกลงที่ตนฉบับ
๑๒.๒.๑.๓ สแกนหนังสือเขาระบบ
๑๒.๒.๑.๔ บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ และปดงาน
๑๒.๒.๑.๕ สงตนฉบับใหหนวยงานหรือบุคคลที่มีหนังสือไปถึง
๑๒.๒.๒ ระดับกองทัพอากาศ ใหปฏิบัติตามวิธีการสงหนังสือตามผนวก ซ
ทายระเบียบ ดังนี้
๑๒.๒.๒.๑ หนวยงานสารบรรณกลางของหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
และหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ
๑๒.๒.๒.๑ (๑) สแกนและสงหนังสือดวยระบบโดยใช
สัญลักษณกระดาษสีสม ที่ตะกรางานธุรการกองทัพอากาศ
๑๒.๒.๒.๑ (๒) เมื่อธุรการกองทัพอากาศดําเนินการ
ตามขอ ๑๒.๒.๒.๒ แลว ใหตรวจสอบที่เลขทะเบียนหนังสือสงออกของหนวย โดยดูในหัวขอ “เลขที่หนังสือ
ที่เกี่ยวของ” จะปรากฏเลขทะเบียนหนังสือสงออกของกองทัพอากาศ ใหนําเลขทะเบียนดังกลาว กรอกลงในหัวขอ
“ที”่ ของหนังสือตนฉบับ
๑๒.๒.๒.๑ (๓) สแกนตนฉบับตามขอ ๑๒.๒.๒.๑ (๒)
เขาระบบ
๑๒.๒.๒.๑ (๔) บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติและปดงาน
๑๒.๒.๒.๑ (๕) สงต น ฉบับใหห นวยงานหรื อบุคคล
ที่มีหนังสือไปถึง
๑๒.๒.๒.๒ ธุรการกองทัพอากาศ
๑๒.๒.๒.๒ (๑) รับหนังสือดวยระบบและพิมพหนังสือ
ออกจากระบบ
๑๒.๒.๒.๒ (๒) โอนสรางหนังสือสงออกนอกองคกร
ไดเลขทะเบียนหนังสือสง และนําเลขทะเบียนหนังสือสงกรอกลงในหัวขอ “ที่” ของหนังสือ ตามขอ ๑๒.๒.๒.๒ (๑)
๑๒.๒.๒.๒ (๓) สแกนหนังสือตามขอ ๑๒.๒.๒.๒ (๒)
เขาระบบ
๑๒.๒.๒.๒ (๔) บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติและปดงาน
๑๒.๒.๒.๒ (๕) กรณีหนังสือถึงหนวยงานตามโครงการ
พัฒนาแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ โดยใชมาตรฐาน TH e-GIF
ใหสงหนังสือใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของดวยระบบ ตามโครงการดังกลาวอีกทางหนึ่ง
ขอ ๑๓ การโอนสรางหนังสือสง ใชในกรณีเชื่อมโยงเลขทะเบียนหนังสือรับกับเลขทะเบียน
หนังสือสงของเรื่องที่มีความตอเนื่องในสวนราชการเดียวกัน เพื่อประโยชนในการคนหา
ขอ ๑๔ การโอน...

- ๑๗๕ ขอ ๑๔ การโอนสรางหนังสือสงมี ๒ วิธี ไดแก การโอนสรางหนังสือภายในองคกร และการโอนสราง
หนังสือสงออกนอกองคกร
๑๔.๑ การโอนสรางหนังสือภายในองคกร ใชในกรณีหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ
ภายในกองทัพอากาศ หรือหนังสือติดตอราชการในนามหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศกับหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
กองทัพอากาศ ใหปฏิบัติตามวิธีการโอนสรางหนังสือสงตามผนวก ฌ ทายระเบียบ ดังนี้
๑๔.๑.๑ เลือกเลขทะเบียนหนังสือรับ ที่ตองการออกเลขทะเบียนหนังสือสง
ดวยวิธีการโอนสรางหนังสือภายในองคกร เสร็จแลวจะไดเลขทะเบียนหนังสือสง
๑๔.๑.๒ นําเลขทะเบียนหนังสือสงที่ไดจากขอ ๑๔.๑.๑ กรอกลงที่ตนฉบับ
๑๔.๑.๓ สแกนหนังสือเขาระบบ
๑๔.๑.๔ บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติและปดงาน
๑๔.๑.๕ สงดวยระบบใหสวนราชการที่เกี่ยวของ หรือสงตนฉบับใหหนวยงาน
หรือบุคคลที่มีหนังสือไปถึง
๑๔.๒ การโอนสรางหนังสือสงออกนอกองคกร ใชในกรณีหนังสือติดตอราชการ
ในนามกองทัพอากาศกับหนวยงานหรือบุคคลภายนอกกองทัพอากาศ ใหปฏิบัติตามวิธีการโอนสรางหนังสือสง
ตามผนวก ญ ทายระเบียบ ดังนี้
๑๔.๒.๑ เลือกเลขทะเบียนหนังสือรับ ที่ตองการออกเลขทะเบียนหนังสือสง
ดวยวิธีการโอนสรางหนังสือสงออกนอกองคกร เสร็จแลวจะไดเลขทะเบียนหนังสือสง
๑๔.๒.๒ นําเลขทะเบียนหนังสือสงที่ไดจากขอ ๑๔.๒.๑ กรอกลงที่ตนฉบับ
๑๔.๒.๓ สแกนหนังสือเขาระบบ
๑๔.๒.๔ บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติและปดงาน
๑๔.๒.๕ สงตนฉบับใหหนวยงานหรือบุคคลที่มีหนังสือไปถึง
หมวด ๔
การคนหา
ขอ ๑๕ การคนหาหนังสือจะตองเปนหนังสือที่มีการรับสงผานตะกรางานของสวนราชการ
ผูใชงานระบบเทานั้น สามารถปอนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเลขทะเบียน เลขที่หนังสือ จาก ถึง วันเดือนป หรือชื่อเรื่อง
อยางใดอยางหนึ่ง หรือเพิ่มเติมขอมูลดวยเงื่อนไขการคนหา หรือประเภทหนังสือ หรือหนังสือสงออก ดังนี้
๑๕.๑ คนหาหนังสือตามเงื่อนไข ไดแก หมวดหนังสือ ประเภทหนังสือ การลงนาม
วิธีการรับสงหนังสือ หรือชั้นความเร็ว
๑๕.๒ คนหาตามประเภทหนังสือ จากการสรางทะเบียนหนังสือสงภายใน เชน คําสั่ง
หนังสือรับรอง หนังสือสงภายใน
๑๕.๓ คนหาหนังสือสงออก ใชในกรณีที่สวนราชการสงหนังสือแลวเกิดขอผิดพลาด
ตองการดึงหนังสือกลับ เพื่อแกไขและสงใหมใหถูกตอง โดยปอนขอมูลเกี่ยวกับเลขทะเบียนหนังสือรับเขาหรือ
ทะเบียนหนังสือสงออก เลขที่หนังสือ หรือสงถึงสวนราชการ
หมวด ๕ ...

- ๑๗๖ หมวด ๕
การติดตามงาน
ขอ ๑๖ การติดตามงานเปนการติดตามการดําเนินการของหนังสือที่อยูในความรับผิดชอบ
ของผูบริหารหรือผูใชงานระบบ เพื่อติดตามหนังสือที่เปนเรื่องสําคัญ หรือมีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติ
ตอหนังสือ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
๑๖.๑ ผูใชงานระบบ เมื่อปอนขอมูลรับหนังสือแลว หากพิจารณาเห็นวาเปนเรื่อง
ที่ตองติดตาม ใหปอนขอมูลเพิ่มในชองติดตามผลการทํางานโดยใสเครื่องหมายถูก () ที่เมนูบันทึก และใหยกเลิก
การติดตามผลการทํางานเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดยนําเครื่องหมายถูก () ที่ชองติดตามผลการ
ทํางานออก
๑๖.๒ ผูบริหาร ใชระบบในการติดตามงานของสวนราชการที่รับผิดชอบ โดยการ
ตรวจสอบหนังสือรอปฏิบัติ หนังสือระหวางดําเนินการ และจํานวนหนังสือทั้งหมดของสวนราชการ ไดที่เมนู
ติดตามงาน
หมวด ๖
การพิมพรายงาน
ขอ ๑๗ การพิมพรายงาน
๑๗.๑ ใหผูใชงานระบบ พิมพทะเบียนหนังสือรับ และทะเบียนหนังสือสง หลังเลิก
การใชงานระบบในแตละวัน และนําเรียนผูรับผิดชอบงานสารบรรณตามขอ ๓.๘ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ทุกสัปดาห
๑๗.๒ เมื่อสิ้นปปฏิทินใหผูใชงานระบบ บันทึกขอมูลการพิมพรายงานลงในแผน
บันทึกขอมูล เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
ขอ ๑๘ นอกจากการพิมพรายงานตามขอ ๑๗ แลว ยังมีการพิมพรายงานประเภทอื่น ๆ ไดแก
หนังสือสงออกเพื่อเซ็นรับ หนังสือสงภายนอกองคกร และพิมพรายงานตามประเภทหนังสือ ซึ่งผูใชงานสามารถ
เลือกใชตามเงื่อนไขของแตละประเภท
หมวด ๗
ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๑๙ ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส เปนแหลงรวบรวมหนังสือเวียนเพื่อทราบ หรือการ
ประชาสัมพันธของหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศและหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศใหอยูในที่เดียวกัน
เพื่อใหกําลังพลของกองทัพอากาศรับทราบขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง สามารถเรียกดูไดที่มุมบน
ดานขวาของหนาจอระบบ โดยไมตองปอนชื่อผูใชงานและรหัสผาน (Login)
ขอ ๒๐ การปฏิบัติตอหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสใหดําเนินการ ดังนี้
๒๐.๑ การนําเขาระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส ใหประทับตราขอความวา “สงเขา
ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสแลว” ไวบริเวณมุมลางดานขวา แลวจึงสงดวยระบบโดยใชสัญลักษณกระดาษสีสม
จากนั้นใหนําเขาระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
๒๐.๒ การรั บ หนั ง สื อ ด ว ยระบบตามข อ ๒๐.๑ ให บั น ทึ ก หนั ง สื อ เรี ย นหั ว หน า
หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศหรือหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศทราบและเก็บไวเปนหลักฐาน โดยไมตอง
นําไปสําเนาเพื่อแจงเวียนภายในหนวยอีก
หมวด ๘ ...

- ๑๗๗ หมวด ๘
การจัดเก็บและการทําลาย
ขอ ๒๑ หนังสือที่รับสงดวยระบบ จัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับ
การจัดเก็บหนังสือที่เปนตนฉบับหรือสําเนา ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๒๒ การทําลายหนังสือ ใหผูรับผิดชอบการเก็บสํารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บ ภายใน
๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศและหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดําเนินการตามขั้นตอนการทําลายหนังสือ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม เมื่อไดรับอนุมัติใหทําลายหนังสือแลว จึงใหทําลายตนฉบับและสําเนา โดยใหหนวยงาน
สารบรรณกลางบันทึกการปฏิบัติในระบบวาทําลายตนฉบับแลว
หมวด ๙
การโอนหนังสือขามป
ขอ ๒๓ การโอนหนังสือขามป เปนการคัดลอกขอมูลและรายละเอียดหนังสือจากฐานขอมูล
ปที่ผานมา มาไวรวมกับฐานขอมูลปปจจุบัน เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือดวยระบบเปนไปอยางตอเนื่อง โดยให
สวนราชการดําเนินการดังนี้
๒๓.๑ วันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม ใหผูใชงานระบบตรวจสอบสถานะของหนังสือ
ที่รอการปฏิบัติ หรืออยูระหวางดําเนินการ หากเสร็จเรียบรอยแลวใหดําเนินการปดงาน หรือสงใหสวนราชการ
เกี่ยวของ
๒๓.๒ วันทําการแรกของเดือนมกราคม ใหผูใชงานระบบตรวจสอบสถานะของหนังสือ
หากมีหนังสือรอการปฏิบัติ หรืออยูระหวางดําเนินการในฐานขอมูลปที่ผานมา ใหดําเนินการโอนหนังสือขามป
โดยปฏิบัติตามวิธีการโอนหนังสือขามปตามผนวก ฎ ทายระเบียบ
หมวด ๑๐
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๒๔ การใชงานระบบของผูบริหารหรือผูใชงานระบบ ตองเปนสมาชิกไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(e-mail) ของกองทัพอากาศ และสวนราชการจะตองกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบ สงใหกรมสารบรรณทหารอากาศ
เพื่อนําเขาฐานขอมูลของระบบ จึงจะสามารถเขาใชงานระบบได
ขอ ๒๕ การปอนขอมูลในระบบทุกหัวขอใหใชเลขอารบิก
ขอ ๒๖ กรณีที่ไมสามารถใชงานระบบได
๒๖.๑ กรณีเครือขายขัดของ ใหดําเนินการดังนี้
๒๖.๑.๑ ใหผูใชงานระบบจัดสรางทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือ
สงเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรตามรูปแบบที่ระบบกําหนด แลวปอนรายละเอียดของหนังสือตามชองรายการ
โดยใหตรวจสอบเลขทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือสง จากแบบพิมพรายงานประจําวันที่พิมพเก็บไว
๒๖.๑.๒ สแกนหนั ง สื อ โดยตั้ ง ชื่ อ ไฟล ข อ มู ล เป น เลขทะเบี ย นหนั ง สื อ รั บ
และทะเบียนหนังสือสงเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร และดําเนินการตามวิธีปฏิบัติในการรับสงหนังสือที่ไมใชระบบ
๒๖.๑.๓ เมื่อระบบ...

- ๑๗๘ ๒๖.๑.๓ เมื่อระบบใชงานไดตามปกติ ใหผูใชงานระบบตรวจสอบเลขทะเบียน
หนังสือรับและทะเบียนหนังสือสงตามขอ ๒๖.๑.๑ วามีจํานวนเทาใด ใหเวนเลขทะเบียนตามจํานวนดังกลาวไว
แลวจึงเริ่มใชงานระบบตอไปตามปกติ
๒๖.๑.๔ การนําขอมูลเขาระบบ
๒๖.๑.๔.๑ สวนราชการที่สงหนังสือ นําขอมูลในทะเบียนหนังสือสง
ตามขอ ๒๖.๑.๑ ลงทะเบียนหนังสือในระบบโดยใหเลขทะเบียนหนังสือสงตรงกัน พรอมกับแนบไฟลสแกนหนังสือ
ที่จัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร และใหบันทึกงานเกี่ยวกับขอขัดของและการปฏิบัติที่ไดดําเนินการแลวไวเปน
หลักฐาน แลวสงหนังสือดวยระบบใหสวนราชการที่เกี่ยวของ
๒๖.๑.๔.๒ สวนราชการที่รับหนังสือ ตรวจสอบหนังสือในระบบ
กับทะเบียนหนังสือรับตามขอ ๒๖.๑.๑ แลวลงทะเบียนหนังสือในระบบโดยใหเลขทะเบียนหนังสือรับตรงกัน
พรอมกับแนบไฟลสแกนหนังสือที่จัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร และใหบันทึกงานเกี่ยวกับขอขัดของและ
การปฏิบัติที่ไดดําเนินการแลวไวเปนหลักฐาน แลวสงหนังสือดวยระบบใหสวนราชการที่เกี่ยวของหรือปดงาน
๒๖.๒ กรณีไฟฟาขัดของ ใหดําเนินการดังนี้
๒๖.๒.๑ ใหผูใชงานระบบจัดทําทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือสง
ตามรูปแบบที่ระบบกําหนด แลวกรอกรายละเอียดของหนังสือตามชองรายการ โดยใหตรวจสอบเลขทะเบียน
หนังสือรับและทะเบียนหนังสือสงจากแบบพิมพรายงานประจําวันที่พิมพเก็บไว แลวดําเนินการตามวิธีปฏิบัติ
ในการรับสงหนังสือ
๒๖.๒.๒ เมื่อไฟฟาใชงานไดตามปกติ ใหผูใชงานระบบตรวจสอบเลขทะเบียน
หนังสือรับและทะเบียนหนังสือสงตามขอ ๒๖.๒.๑ วามีจํานวนเทาใด ใหเวนเลขทะเบียนตามจํานวนดังกลาวไว
แลวจึงเริ่มใชงานระบบตอไปตามปกติ
๒๖.๒.๓ การนําขอมูลเขาระบบ
๒๖.๒.๓.๑ สวนราชการที่สงหนังสือ นําขอมูลในทะเบียนหนังสือสง
ตามขอ ๒๖.๒.๑ ลงทะเบียนหนังสือในระบบโดยใหเลขทะเบียนหนังสือสงตรงกัน และใหบันทึกงานเกี่ยวกับ
ขอขัดของและการปฏิบัติที่ไดดําเนินการแลวไวเปนหลักฐาน แลวสงหนังสือดวยระบบใหสวนราชการที่เกี่ยวของ
๒๖.๒.๓.๒ สวนราชการที่รับหนังสือ ตรวจสอบหนังสือในระบบ
กับทะเบียนหนังสือรับตามขอ ๒๖.๒.๑ แลวลงทะเบียนหนังสือในระบบโดยใหเลขทะเบียนหนังสือรับตรงกัน
โดยใหสวนราชการที่มีหนังสือตนฉบับในขณะนั้น สแกนหนังสือเขาระบบ และใหบันทึกงานเกี่ยวกับขอขัดของ
และการปฏิบัติที่ไดดําเนินการแลวไวเปนหลักฐาน แลวสงหนังสือดวยระบบใหสวนราชการที่เกี่ยวของหรือปดงาน
ขอ ๒๗ การจัดทําสําเนาเพื่อเก็บไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง ใหหนวยงานสารบรรณกลาง
ระดับกองทัพอากาศ หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดําเนินการดังนี้
๒๗.๑ หนังสือสงออกดวยสัญลักษณกระดาษสีฟา ใหพิมพออกจากระบบ โดยให
ผูรับผิดชอบงานสารบรรณเปนผูรับรองสําเนา
๒๗.๒ หนังสือสงออกดวยสัญลักษณกระดาษสีสม ไมตองจัดทําสําเนา แตใหนําหนังสือ
ตนฉบับเก็บไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง
ขอ ๒๘ การระบุ...

- ๑๗๙ ขอ ๒๘ การระบุชั้นความเร็วของหนังสือ ใหสวนราชการที่จัดทําหนังสือเปนผูกําหนด และให
สวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตอหนังสือฉบับนั้น ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
(ประจิน จั่นตอง)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

การแจกจาย
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช., รอง เสธ.ทอ.
และ ผช.เสธ.ทอ.
- สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ผช.เสธ.ทอ.,
สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ศปก.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., ศฮพ., สคม.ทอ. และ ผนน.บก.ทอ.
- นขต.ทอ.
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) น.อ.หญิง รัชฎา รอดสําคัญ
(รัชฎา รอดสําคัญ)
ผอ.กสม.สบ.ทอ.
๑๑ มี.ค.๕๖

จ.ต.หญิง สกาวรัตน ฯ พิมพ/ทาน
น.ท.ชน ฯ
ตรวจ

- ๑๘๐ ผนวก ก ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖
แบบรายงานผลการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ประจํารอบเดือน
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฎาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคม
หนวย.......................................................
๑. ผูใหขอมูล.................................................................ตําแหนง.........................................................................
โทร. .......................................โทรศัพทเคลื่อนที่..................................อีเมล ทอ. .........................................
๒. รายงานสรุปจํานวนหนังสือของหนวย
๒.๑ หนังสือรอลงทะเบียน
๒.๒ หนังสือระหวางดําเนินการ
๒.๓ หนังสือตีกลับ
๒.๔ หนังสือที่ตองติดตาม (เฉพาะหนวยงานของตน)

จํานวน................................รายการ
จํานวน................................รายการ
จํานวน................................รายการ
จํานวน................................รายการ

๓. หนังสือที่รับเขามาจากหนวยอื่น
๓.๑ ภายนอกหนวย
๓.๑.๑ การสงหนังสือทางระบบ
สง
ไมสง ระบุหนวย...............................................................................
๓.๑.๒ การปอนขอมูลไมถูกตอง
เลขไทย หนวย...............................................................................................................
อื่น ๆ ระบุ............................................................หนวย.................................................
๓.๑.๓ การสแกนหนังสือตนฉบับ (สงสัญลักษณกระดาษสีฟา)
สแกน
ไมสแกน ระบุหนวย.........................................................................
๓.๑.๔ การสแกนหนังสือตนฉบับ (สงสัญลักษณกระดาษสีสม)
สแกน
ไมสแกน ระบุหนวย.........................................................................
๓.๒ ภายในหนวย
๓.๒.๑ การสงหนังสือทางระบบ
สง
ไมสง ระบุหนวย...............................................................................
๓.๒.๒ การปอนขอมูลไมถูกตอง
เลขไทย หนวย...............................................................................................................
อื่น ๆ ระบุ............................................................หนวย.................................................
๓.๒.๓ การสแกนหนังสือตนฉบับ (สงสัญลักษณกระดาษสีฟา)
สแกน
ไมสแกน ระบุหนวย.........................................................................
๓.๒.๔ การสแกนหนังสือตนฉบับ (สงสัญลักษณกระดาษสีสม)
สแกน
ไมสแกน ระบุหนวย.........................................................................
๔. หนังสือแจงเวียน นขต.ทอ.ที่นําเขาระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
มี จํานวน...........................ฉบับ
ไมมี
อืน่ ๆ ระบุ...................................................................................................................................
๕. เมื่อระบบ...

- ๑๘๑ ๕. เมื่อระบบเกิดขัดของไมสามารถใชงานได
นําหนังสือเขายอนหลัง
ไมไดนํางานเขายอนหลัง เนื่องจาก............................................................................................
๖. การออกคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในการใชงานระบบของหนวย
ดําเนินการแลว หลักฐาน ...........................................................................................................
ยังไมไดดําเนินการ เพราะ...........................................................................................................
๗. การจัดทําทําเนียบผูบริหาร ผูใชงานระบบ สงสําเนาให สบ.ทอ.
ดําเนินการแลว หลักฐาน ...........................................................................................................
ยังไมไดดําเนินการ เพราะ...........................................................................................................
๘. การบํารุงรักษาอุปกรณระบบของ จนท.บริษัทคูสัญญา
มี (ระบุวันเขาบํารุงรักษาอุปกรณ) .............................................................................................
ไมมี
๙. ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................................
(ตําแหนง)............................................................
(วัน เดือน ป).......................................................

- ๑๘๒ ผนวก ข ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖
ใบรับรองการตรวจสอบคุณสมบัติของผูใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin)
(สําหรับการขอเพิ่มเติมผูใชงานระบบใหม)
ยศ - ชื่อ - สกุล......................................................................ตําแหนง............................................................
หนวยที่ใชระบบงาน............................................................. อีเมล ทอ. .............................................................
การตรวจสอบคุณสมบัติของผูใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๑. การเขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin) โดยเรียกที่ URL
http://10.107.1.110 หรือ http://e-admin.is.rtaf.mi.th และทาง VPN
๒. ขั้นตอนการรับสงหนังสือรอลงทะเบียน หนังสือระหวางดําเนินการ และหนังสือ
ตีกลับ (การรับสงหนังสือ - การบันทึกงาน - การปดงาน)
๓. ขั้นตอนการลงรับหนังสือ และการสรางทะเบียนหนังสือสงภายใน
(การรับสงหนังสือ - สแกนหนังสือเขาระบบ - การบันทึกงาน - การปดงาน)
๔. ขั้นตอนการคนหาหนังสือ การติดตามงาน และการปดงาน
๕. ขั้นตอนการพิมพรายงาน

ผลการปฏิบัติ
ได

ไมได

ได

ไมได

ได

ไมได

ได
ได

ไมได
ไมได

ขอรับรองวา.......................................................เปนผูที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามรายการตรวจสอบดังกลาว เห็นสมควรแตงตั้ง
ใหเปนผูใชงานระบบฯ ตอไป
(ลงชื่อ) .....................................................
ผูขอใชงานระบบ

(ลงชื่อ) ..................................................................
(ตําแหนง)..............................................................
(วัน เดือน ป).........................................................

หมายเหตุ ผูรับรอง ไดแก
๑. หัวหนาแผนกธุรการ หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และหัวหนาแผนกสนับสนุน กองบัญชาการ
กองทัพอากาศ
๒. หัวหนาฝายธุรการ สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
๓. นายทหารธุรการ สํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ศูนยการสงครามทางอากาศ นายทหารธุรการ ศูนยอํานวยการเครื่องบิน
พระราชพาหนะ และนายทหารธุรการ ศูนยอํานวยการเฮลิคอปเตอรพระราชพาหนะ

- ๑๘๓ ผนวก ค ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖
วิธีการรับหนังสือจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอกกองทัพอากาศ

- ตรวจจาหนาซอง
- เปดผนึก
- ตรวจความถูกตอง
- ลงชื่อรับ
ปอนขอมูลรับหนังสือดวยระบบ (ไดเลขทะเบียนหนังสือรับ)
- ประทับตรารับหนังสือ
- ลงเลขทะเบียน วันเดือนป และเวลารับ
หนังสือที่ไดจากระบบ ในตรารับหนังสือ
ผูรับผิดชอบงานสารบรรณ

บันทึกนําเรียนผูบังคับบัญชาทราบหรือสั่งการ
สงใหผูบังคับบัญชาดวยระบบ พรอมตนฉบับ

บันทึกแยกเรื่อง
เพื่อใหหนวยเกี่ยวของดําเนินการ

สแกนหนังสือเขาระบบ
บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ
สงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวยระบบ พรอมตนฉบับ

- ๑๘๔ ผนวก ง ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖
วิธีการรับหนังสือสัญลักษณกระดาษสีสมจากสวนราชการภายในกองทัพอากาศ
สวนราชการที่สงหนังสือ
ตีกลับ
พรอมทั้งบันทึกเหตุผล

หนาที่รับ
ตรวจความถูกตองของหนังสือในระบบ

ไมถูกตอง

ถูกตอง
รับหนังสือดวยระบบ (ไดเลขทะเบียนหนังสือรับ)
- พิมพหนังสือออกจากระบบ
- ประทับตรารับหนังสือ
- ลงเลขทะเบียน หนังสือรับ วันเดือนป และเวลา
รับหนังสือที่ไดจากระบบ ในตรารับหนังสือ
ผูรับผิดชอบงานสารบรรณ
บันทึกนําเรียนผูบังคับบัญชาทราบหรือสั่งการ
สงใหผูบังคับบัญชาดวยระบบ พรอมหนังสือ
กรณีเปนหนังสือเวียนเพื่อปฏิบัติ
หรือหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ
บันทึกใหผูบังคับบัญชาสั่งการ

บันทึกแยกเรื่อง
เพื่อใหหนวยเกี่ยวของดําเนินการ

กรณีเปนหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
- บันทึกใหผูบังคับบัญชารับทราบ
- สแกนหนังสือเขาระบบ
- ปดงาน
สแกนหนังสือเขาระบบ
บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ
สงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวยระบบ

- ๑๘๕ ผนวก จ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖
วิธีการรับหนังสือสัญลักษณกระดาษสีฟาจากสวนราชการภายในกองทัพอากาศ
สวนราชการที่สงหนังสือ
ตีกลับ
พรอมทั้งบันทึกเหตุผล

หนาที่รับ

กรณีเปนเรื่องไมเรงดวน
หากพนกําหนดดังนี้
- สวนราชการ ณ ที่ ตัง้ ดอนเมือง
และบางซื่อ เกิน ๓ วันทําการ
- สวนราชการ ณ ทีต่ ั้งตางจังหวัด
เกิน ๗ วันทําการ

รอตนฉบับ

กรณีเปนเรื่องเรงดวน (ตามระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๙) ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการรับ
หนังสือสัญลักษณกระดาษสีสม ตามผนวก ง ไปกอน
เมื่อไดรับตนฉบับแลวใหนําไปแนบกับตัวเรือ่ ง

คนหาหนังสือดวยระบบเมื่อไดรับตนฉบับ
ไมถูกตอง

ตรวจความถูกตอง
ถูกตอง
- ประทับตรารับหนังสือ
- ลงเลขทะเบียนหนังสือรับ วันเดือนป และเวลารับ
หนังสือที่ไดจากระบบในตรารับหนังสือ
ผูรับผิดชอบงานสารบรรณ

บันทึกนําเรียนผูบังคับบัญชาทราบหรือสั่งการ
สงใหผูบังคับบัญชาดวยระบบ พรอมตนฉบับ

บันทึกแยกเรื่อง
เพื่อใหหนวยเกี่ยวของดําเนินการ

สแกนหนังสือเขาระบบ
บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ
สงใหสวนราชการที่เกีย่ วของดวยระบบ พรอมตนตนฉบับ

- ๑๘๖ ผนวก ฉ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖
การสงหนังสือติดตอระหวางสวนราชการภายในกองทัพอากาศ
สวนราชการที่สงหนังสือ
ปอนขอมูลของหนังสือเขาระบบ
(ไดเลขทะเบียนหนังสือสง)
นําเลขทะเบียนหนังสือสง
กรอกลงที่ตนฉบับ
สแกนหนังสือเขาระบบ
บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ

กรณีสงหนังสือ
สัญลักษณกระดาษสีสม

สงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวยระบบ

เก็บตนฉบับไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง
หากเปนเรื่องเวียนเพื่อทราบ หรือการประชาสัมพันธ
ใหนําเขาระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสอกี ทางหนึ่ง

กรณีสงหนังสือ
สัญลักษณกระดาษสีฟา

ใหพิมพทะเบียนหนังสือสงออก
เพื่อเซ็นรับ และใหผูรับลงชื่อรับ
หนังสือเก็บไวเปนหลักฐาน

ดึงหนังสือกลับ
เมื่อพบวาหนังสือไมถูกตองหรือสงผิดตะกรางาน

- ๑๘๗ ผนวก ช ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖
การสงหนังสือติดตอราชการภายนอกกองทัพอากาศ ระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ

สวนราชการที่สงหนังสือ
ปอนขอมูลของหนังสือเขาระบบ
(ไดเลขทะเบียนหนังสือสง)

นําเลขทะเบียนหนังสือสง
กรอกลงที่ตนฉบับ

สแกนหนังสือเขาระบบ
บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ และปดงาน

สงตนฉบับใหหนวยงานหรือบุคคลที่มีหนังสือไปถึง

- ๑๘๘ ผนวก ซ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖
การสงหนังสือติดตอราชการภายนอกกองทัพอากาศ ระดับกองทัพอากาศ
หนวยงานสารบรรณกลาง
ของหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และ
หนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ

สแกนและสงหนังสือดวยระบบ
โดยใชสัญลักษณกระดาษสีสม
ที่ตะกรางานธุรการกองทัพอากาศ

ธุรการกองทัพอากาศ
รับหนังสือดวยระบบ
และพิมพหนังสือออกจากระบบ

ตรวจสอบเลขทะเบียนของหนังสือสงออกของ
หนวย โดยดูในหัวขอ “เลขที่หนังสือที่เกี่ยวของ”
จะปรากฏเลขทะเบียนหนังสือสงของกองทัพอากาศ

โอนสรางหนังสือสงออกนอกองคกร
ไดเลขทะเบียนหนังสือสง

นําเลขทะเบียนหนังสือสงของกองทัพอากาศ
กรอกลงในหัวขอ “ที่” ของตนฉบับ

นําเลขทะเบียนหนังสือสง
กรอกลงในหัวขอ “ที่” ของหนังสือ

สแกนหนังสือเขาระบบ

บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ
ปดงาน
สงตนฉบับ
ใหหนวยงานหรือบุคคลที่มีหนังสือไปถึง

สแกนหนังสือเขาระบบ
บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ
ปดงาน
สงดวยระบบ
ใหหนวยงานภาครัฐตามโครงการ
พัฒนาแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
โดยใชมาตรฐาน TH e-GIF

- ๑๘๙ ผนวก ฌ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖
การโอนสรางหนังสือภายในองคกร

สวนราชการที่สงหนังสือ
เลือกเลขทะเบียนหนังสือรับ
โอนสรางหนังสือภายในองคกร (ไดเลขทะเบียนหนังสือสง)

ดําเนินการตามผนวก ฉ ตอไป
(กรณีการสงหนังสือติดตอระหวาง
สวนราชการภายในกองทัพอากาศ)

ดําเนินการตามผนวก ช ตอไป
(กรณีการสงหนังสือติดตอกับหนวยงาน
หรือบุคคลภายนอกกองทัพอากาศ
ระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ)

- ๑๙๐ ผนวก ญ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖
การโอนสรางหนังสือสงออกนอกองคกร
ธุรการกองทัพอากาศ
เลือกเลขทะเบียนหนังสือรับ
โอนสรางหนังสือสงออกนอกองคกร (ไดเลขทะเบียนหนังสือสง)
ดําเนินการตามผนวก ซ ตอไป
(กรณีการสงหนังสือหนังสือติดตอราชการ
ภายนอกกองทัพ ระดับกองทัพอากาศ)

- ๑๙๑ ผนวก ฎ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖
การโอนหนังสือขามป
สวนราชการภายในกองทัพอากาศ
เลือกฐานขอมูลปที่ผานมา
ตรวจสอบสถานะของหนังสือ

หนังสือรอปฏิบัติ

หนังสือระหวางดําเนินการ

เลือกเมนู “โอนงาน”

บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ

เลือกฐานขอมูลปปจจุบัน

สงตนฉบับใหสวนราชการที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนฐานขอมูลใหเปนปปจจุบัน

ปดงาน

