
การกาํหนดเลขทีห่นงัสอืออก 

รหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจําตัวของเจาของเรื่องตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  ประกอบดวย รหัสตัวพยัญชนะสองตัว  แลวตอ

ดวยเลขประจําตัวของเจาของเรื่อง 

 รหัสตัวพยัญชนะสองตัว   
ใชแทนชื่อกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด  

การกําหนดรหัสตัวพยัญชนะนอกจากที่กําหนดไวน้ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งเปนผูรักษาการตามระเบียบ จะเปนผูกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ 

รหัสตัวพยัญชนะสําหรับจังหวัด ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะหารือกับ

กระทรวงมหาดไทยกําหนด  เพื่อไมใหรหัสตัวพยัญชนะมีการซ้ํากัน 

1. รหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวง กําหนดไวดังน้ี 

สํานักนายกรัฐมนตรี  นร 
กระทรวงกลาโหม  กห 
กระทรวงการคลัง กค 
กระทรวงการตางประเทศ  กต 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พม 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กษ 
กระทรวงคมนาคม คค 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทส 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทก 
กระทรวงพลังงาน พน 
กระทรวงพาณิชย พณ 
กระทรวงมหาดไทย มท 
กระทรวงยุติธรรม ยธ 
กระทรวงแรงงาน รง 
กระทรวงวัฒนธรรม  วธ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วท 
กระทรวงศึกษาธิการ  ศธ 
กระทรวงสาธารณสุข สธ 
กระทรวงอุตสาหกรรม อก 
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2. รหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  กําหนดไวดังน้ี 

 
กระบี่ กบ 
กรุงเทพมหานคร กท 
กาญจนบุรี กจ 
กาฬสินธุ กส 
กําแพงเพชร กพ 
  
ขอนแกน ขก 
  
จันทบุรี  จบ 
  
ฉะเชิงเทรา ฉช 
  
ชลบุรี ชบ 
ชัยนาท  ชน 
ชัยภูมิ  ชย 
ชุมพร  ชพ 
เชียงราย ชร 
เชียงใหม ชม 
  
ตรัง ตง 
ตราด  ตร 
ตาก ตก 
  
นครนายก นย 
นครปฐม นฐ 
นครพนม นพ 
นครราชสีมา นม 
นครศรีธรรมราช นศ 
นครสวรรค นว 
นนทบุรี  นบ 
นราธิวาส นธ 
นาน นน 
  
บุรีรัมย บร 
  
ปทุมธานี ปท 
ประจวบคีรีขันธ ปข 
ปราจีนบุรี ปจ 
ปตตานี  ปน 
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พะเยา  พย 
พระนครศรีอยุธยา อย 
พังงา  พง 
พัทลุง พท 
พิจิตร  พจ 
พิษณุโลก พล 
เพชรบุรี พบ 
เพชรบูรณ พช 
แพร  พร 
  
ภูเก็ต ภก 
  
มหาสารคาม มค 
มุกดาหาร มห 
แมฮองสอน มส 
  
ยโสธร  ยส 
ยะลา ยล 
  
รอยเอ็ด  รอ 
ระนอง  รน 
ระยอง รย 
ราชบุรี รบ 
  
ลพบุรี ลบ 
ลําปาง ลป 
ลําพูน ลพ 
เลย ลย 
  
ศรีสะเกษ ศก 
  
สกลนคร สน 
สงขลา สข 
สตูล สต 
สมุทรปราการ สป 
สมุทรสงคราม สส 
สมุทรสาคร สค 
สระแกว สก 
สระบุรี  สบ 
สิงหบุรี  สห 
สุโขทัย สท 
สุพรรณบุรี สพ 
สุราษฎรธานี สฎ 
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สุรินทร  สร 
  
หนองคาย นค 
หนองบัวลําภู นภ 
  
อางทอง อท 
อํานาจเจริญ อจ 
อุดรธานี อด 
อุตรดิตถ อต 
อุทัยธานี อน 
อุบลราชธานี อบ 
  

 เลขประจําของเจาของเรื่อง  
ประกอบดวยตัวเลขสี่ตัว กําหนดไวดังน้ี 

1. เลขประจําของเจาของเรื่อง สําหรับราชการบริหารสวนกลาง 

ตัวเลขสองตัวแรก สําหรับกระทรวง ทบวง หมายถึง สวนราชการระดับ

กรม โดยเริ่มจากตัวเลข 01 เรียงไปตามลําดับสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการ

ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  

หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบสวนราชการใดจะปลอยตัวเลขนั้นวาง 

หากมีการจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมจะเรียงเปนลําดับถดัไป 

กรณีกระทรวง หรือทบวงใด มีกรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเปนกรม  ตั้งแต 100 สวนราชการขึ้นไป จะใชเลขไดสามตัวโดยเริ่มจาก 

001 เรียงไปตามลําดับ 

ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง สํานัก กอง หรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบกอง

โดยเริ่มจากตัวเลข 01 เรียงไปตามลําดับสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวยการแบง

สวนราชการ  

หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบสวนราชการใดจะปลอยตัวเลขนั้นวาง 

หากมีการจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมจะเรียงเปนลําดับถัดไป 

กรณีที่มีสํานัก กอง สวนราชการที่มีฐานะเทียบกอง หรือหนวยงานระดับ

กอง ตั้งแต 100 สวนราชการขึ้นไป จะใชเลขไดสามตัวโดยเริ่มจาก 001 เรียงไป

ตามลําดับ 
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ถามีกอง หรือหนวยงานระดับกองที่ไมไดจัดตั้งโดยกฎหมายวาดวยการ

แบงสวนราชการ จะใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมเปนผูกําหนดตัวเลขสองตัวหลัง 

โดยใชตัวเลขในลําดับตอจากกอง หรือหนวยงานระดับกอง ตามกฎหมายวาดวยการ

แบงสวนราชการ 

ตัวอยางเลขที่หนังสือออกของราชการสวนกลาง 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

นร 1013 

  
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

รง 0204 

  
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองกลาง 

นร 0101 

2. เลขประจําของเจาของเรื่อง สําหรับราชการสวนภูมิภาค 

ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึง อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ โดยเริ่มจากตัวเลข 01 

ซึ่งปกติจะใชสําหรับอําเภอเมือง เรียงไปตามลําดับตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ตัวเลขตัวหลัง หมายถึง หนวยงานในราชการสวนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด 

หรืออําเภอ เชน * 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
 ประชาสัมพันธ 01 
   

กระทรวงกลาโหม 
 สัสดี  02 
   

กระทรวงการคลัง 
 คลัง  03 
   

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 04 
   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 เกษตรและสหกรณ 05 
 ประมง  06 
 ปศุสัตว 07 
 ปาไม  08 
 เกษตร  09 
 สหกรณ 10 
 ปฏิรูปที่ดิน 11 
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กระทรวงคมนาคม 
 ขนสง 12 
   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 13 
   

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 สถิติ  14 
   

กระทรวงพาณิชย 
 พาณิชย 15 
   

กระทรวงมหาดไทย 
 สํานักงานจังหวัด 16 
 ปกครอง 17 
 พัฒนาชุมชน  18 
 ที่ดิน 19 
 โยธาธิการและผังเมือง 20 
   

กระทรวงยุติธรรม 
 เรือนจํา 21 
 

กระทรวงแรงงาน 
 แรงงาน 22 
 จัดหางาน 23 
 สวัสดิการและคุมครองแรงงาน 24 
 ประกันสังคม  25 
   

กระทรวงศึกษาธิการ 
 ศึกษาธิการ 26 
   

กระทรวงสาธารณสุข 
 สาธารณสุข 27 
   

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรม 28 
   

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ตํารวจภูธร 29 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอําเภอ กิ่งอําเภอ แผนกงานตางๆ ของจังหวัด หรือ

หนวยงานในราชการสวนภูมิภาคที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรง โดยยุบหนวยงานใดจะปลอย

ตัวเลขนั้นวาง  หากมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นใหมจะเรียงเปนลําดับถัดไป 
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ตัวอยางเลขที่หนังสือออกของราชการสวนภูมิภาค 

จังหวัดกระบี่  กบ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  กบ 0026 

สํานักงานศึกษาธิการอําเภอเมืองกระบี่ กบ 0126 

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี กจ 0001 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ อต 0027 

กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ 

อต 0027.004 

สถานีอนามัยบานสนวน  จังหวัดบุรีรัมย  บร 1627.04 
16  คือ อําเภอหวยราช  

27 คือ สวนราชการกระทรวงสาธารณสุข   

.04 คือ เปนสถานีอนามัยลําดับที่ 4 ของอําเภอ 

โรงพยาบาลโพนสวรรค จังหวัดนครพนม นพ 0027.301 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1  กค  0713.09 

แขวงการทางจันทบุรี  คค  0623/3/บ.4 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุดรธานี  สธ 0616 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดปทุมธานี  

มท 0604.ปท 

 

*ที่มา: หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ที่ นร 0105/ว 9381  ลงวันที่ 28 

เมษายน 2546  เรื่อง  การปรับปรุงภาคผนวก 1 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

**  ขอขอบคุณ  

คุณกิติศักดิ์ ออนปาน    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ 

คุณสุชาติ  เนตรสวุรรณ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหวยราช 

คุณอํานาจ ภูวิชัย   โรงพยาบาลโพนสวรรค 

คุณวราภรณ  สีดาสน   สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1  

คุณพนมพร  ศรีชุมพล  แขวงการทางจันทบุรี  

คุณโชติวรรณ  พระเอก  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุดรธานี 

คุณพัฒนพันธ  อังสุมาลี  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี  
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3. การปรับปรุงเลขประจําของเจาของเรื่องเปนไปตามลําดับ  ตามกฎหมายวา

ดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการทุกๆ 

5 ป   โดยถือเอาปพุทธศักราชที่ลงทายดวยเลข 5   และเลข 0 เปนหลัก 

4. กรณีที่กระทรวง ทบวง สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด ประสงคจะใหรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นใด ที่ไมได

เปนสวนราชการซึ่งอยูในสังกัด ใชรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวง ทบวง สวนราชการ

ที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด แลวแตกรณ ีจะใชตวัเลข

สองตัวแรกเริ่มจาก 51 เรียงไปตามลําดับ 

หากกระทรวง หรือทบวงมีสวนราชการระดับกรม หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางที่มีฐานะเปนกรมตั้งแต 100 สวนราชการขึ้นไป การกําหนดเลขประจํา

ของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นใดที่ไมไดเปนสวนราชการตามขางตน จะใชตัวเลข

สามตัว โดยเริ่มจาก 510 เรียงไปตามลําดับ 

 เลขประจําตัวของเรื่องซึ่งสวนราชการใดกําหนดขึ้นเพิ่มเติม
จากที่กําหนดไวนี้ 
ตองแจงใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 

 การกําหนดเลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการ  
จะใชรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจําของเจาของเรื่อง กรณีที่คณะกรรมการ

ประสงคกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้น จะกําหนดไดไมเกินสี่ตัว โดยตองอยูใน     

วงเล็บตอจากรหัสตัวพยัญชนะของเจาของเรื่อง และรหัสตัวพยัญชนะดังกลาวจะตอง

ไมซ้ํากับรหัสตัวพยัญชนะที่กําหนดไวน้ี  แลวตอดวยเลขประจําของเจาของเรื่อง 

 สําหรับสวนราชการต่ํากวาระดับกรม  หรือจังหวัด หาก
จําเปนตองออกหนังสือราชการเอง หรือเพื่อประโยชนแกการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ  
สวนราชการระดับกรมเจาสังกัด หรือจังหวัดจะกําหนดเลขรหัสไดไมเกินสาม

ตําแหนง  โดยใสจุดหลังเลขประจําของเจาของเรื่อง   แลวตอดวยเลขรหัสกําหนดขึ้น

ดังกลาว 

การกําหนดเลขรหัสกรณีน้ี จะจัดเรียงสวนราชการตามลําดับพยัญชนะ และ

สระ (ถาสามารถจัดเรียงได ) 


