
  
1 

 
  

 
ภาคผนวก 5 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไดมีการกําหนดเลขท่ีหนังสือ
ออกและการออกหนังสือราชการของสวนราชการท่ีประจําในตางประเทศไวดังรายละเอียดซ่ึงแบงแยกตาม
หัวขอตอไปนี้คือ หนังสือราชการไทย หนังสือราชการภาษาอังกฤษ และรายละเอียดรหัสตัวเลขประจําของ
เจาของเรื่อง 
 

หนังสือราชการไทย 
 

รายละเอียดของหนังสือราชการไทยเกี่ยวกับการกําหนดเลขท่ีออกหนังสือ การออกหนังสือภายนอก 
และการออกหนังสือประทับตรา (สํานักนายกรัฐมนตรี 2526, 2548) มีดังนี ้

 
1. การกําหนดเลขที่หนังสือออก 

                   การกําหนดเลขท่ีหนังสือออกของหนังสือราชการ ซ่ึงไดแก หนังสือภายนอก (ตามระเบียบขอ 
11.1) หนังสือภายใน (ตามระเบียบขอ 12.2) และหนังสือประทับตรา (ตามระเบียบขอ 14.1) หลังคําวา ท่ี 
ของหนังสือแตละประเภท ใหใชรหัสตัวเลข 5 ตัว แทนรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง 
โดยมีหลักเกณฑดังนี ้

1.1  ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึงช่ือประเทศหรือดินแดนท่ีมีคณะผูแทนตั้งอยู ถาคณะผูแทน
แหงใดมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศอ่ืนนอกจากประเทศท่ีคณะผูแทนนั้นตั้งอยู ในการออกหนังสือใน
ฐานะคณะผูแทนของเขตอาณานั้น ใหใชเลขรหัสเดียวกันกับประเทศท่ีคณะผูแทนนั้นตั้งอยู ในการกําหนด
ตัวเลขระเบียบงานสารบรรณ ใหยึดหลักการเรียงตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษ เชน สาธารณรัฐอารเจนตินา 
(Argentine Republic) ตัวเลข 01 เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) ตัวเลข 02 นิวซีแลนด 
(New Zealand) ตัวเลข 36  ราชอาณาจักรนอรเวย (Kingdom of Norway) ตัวเลข 37 สหรัฐอเมริกา (United 
States of America) ตัวเลข 56 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) ตัวเลข 57 
เปนตน  

1.2  ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง คณะผูแทน ซ่ึงไดแกสวนราชการในตางประเทศท่ีไดรับการจัดตั้ง
เปนสถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศและสถานกงสุลใหญ โดยใช
ตัวเลขเรียงตามลําดับ ดังนี ้

 
 
 

บทที่ 4  หนังสือราชการของสวนราชการประจําตางประเทศ 
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(1) สถานเอกอัครราชทูต       0 
           (2) คณะทูตถาวรประจําองคการสหประชาชาต ิ    1 
           (3) คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก    2 
          (4) สถานกงสุลใหญหรือสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย   3 
                                 ในกรณีท่ีมีสถานกงสุลใหญหลายแหงในประเทศเดียวกัน ใหใชตัวเลข 
                                 ตั้งแต 3 เรียงตามลําดับตัวอักษรในภาษาอังกฤษ 
          ตัวอยาง 
          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน     560 
          คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก  561 
          สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก      563 
          สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลีส     564 
          สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก      565 
          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน      520 
          คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 521 
          คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก    522 

1.3 ตัวเลขตัวที่ 4 และ 5 หมายถึง หนวยงานของสวนราชการตาง ๆ ท่ีสงไปประจํา 
ในประเทศนั้น ๆ เชน 
            กระทรวงการตางประเทศ       01 
   สํานักนายกรัฐมนตรี 
   สํานักงานท่ีปรึกษาฝายการเมืองและความม่ันคง    02 
   สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ     03 
   สํานักงานท่ีปรึกษาฝายเศรษฐกิจ (ดานการลงทุน)    04 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 สํานักงานท่ีปรกึษาดานอุตสาหกรรม     14 

  เนื่องจากคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ไมมีหนวยงานของสวน  ราชการอ่ืน
นอกจากกระทรวงพาณิชย จึงใหใชตัวเลขตัวท่ี 4 และ 5 เปน 00 
  ในกรณีท่ีมีหนวยงานของสวนราชการเดียวกันสังกัดคณะผูแทนเดียวกันมากกวา 1 แหง 
หัวหนาคณะผูแทนกําหนดเลขรหัสสําหรับหนวยงานนั้นไมเกินสองตําแหนง โดยใหใสจุดหลังเลขตัวท่ี 5 
แลวตอดวยเลขรหัสท่ีกําหนดดังกลาว 

จากหลักเกณฑการกําหนดเลขท่ีหนังสือออกดังกลาว ตัวอยางเลขท่ีหนังสือออกของสวน
ราชการประจําตางประเทศตอไปนี้ มีความหมายดังนี ้
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(1) ท่ี 56009  ตัวเลข 56 คือประเทศสหรัฐอเมริกา 
    ตัวเลข   0 คือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
    ตัวเลข  09 คือสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ซ่ึงไมเปนหนวยงานสังกัด

กระทรวงการตางประเทศ แตเปนหนวยงานสังกัดกระทรวง
พาณิชย 

ดังนั้น รหัสตัวเลข 56009 จึงเปนหนังสือราชการของสํานักงานพาณิชยประจําประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนหนวยงานของสวนราชการอ่ืน (กระทรวงพาณิชย) แตสงไปประจํา
อยูในสังกัดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

(2) ท่ี 56401  ตัวเลข 56 คือประเทศสหรัฐอเมริกา 
     ตัวเลข   4 คือสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลีส 
     ตัวเลข  01 หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ  

ดังนั้น รหัสตัวเลข 56401 จึงเปนหนังสือราชการของสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจ
ลีส ซ่ึงตั้งอยูท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เปนหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ 

(3) ท่ี 52200  ตัวเลข 52 คือประเทศสมาพันธรัฐสวิส 
     ตัวเลข   2 คือคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก 
     ตัวเลข  00 คือหนวยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย 

ดังนั้น รหัสตัวเลข 52200 จึงเปนหนังสือราชการของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการ
การคาโลก สังกัดกระทรวงพาณิชย และตั้งอยูท่ีประเทศสมาพันธรัฐสวิส 

1.4  หากมีการเปล่ียนแปลงโดยยุบคณะผูแทนหรือหนวยงานประจําตางประเทศของสวน
ราชการใดในประเทศใด ใหปลอยตัวเลขนั้นวาง 

     หากมีการตั้งคณะผูแทนขึ้นใหมในประเทศท่ียังมิไดมีการกําหนดตัวเลขรหัสประเทศตามขอ 
1.1 ใหกระทรวงการตางประเทศแจงผูรักษาการตามระเบียบเพ่ือกําหนดตัวเลขรหัสประเทศ 
     ในกรณีท่ีมีการตั้งหนวยงานประจําตางประเทศของสวนราชการใดขึ้นใหมและยังมิไดมีการ
กําหนดตัวเลขรหัสประจําสําหรับหนวยงานนั้น ๆ ตามขอ 1.3 ใหกระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการนั้น
แจงผูรักษาการตามระเบียบเพ่ือกําหนดตัวเลขรหัสของหนวยงานนั้น 

     การกําหนดตัวเลขรหัสประเทศหรือตัวเลขรหัสของหนวยงานตามวรรคสองและวรรคสาม 
ใหผูรักษาการตามระเบียบกําหนดโดยใชตัวเลขลําดับถัดไปจากตัวเลขท่ีกําหนดไวแลวแจงเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบและถือปฏิบัต ิ
           ในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง ประสงคจะกําหนดรหัสตัวเลขใหหนวยงานของรัฐวิสาหกิจในตางประเทศในสังกัดใหแจงผูรักษา
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การตามระเบียบเพ่ือพิจารณากําหนด โดยใชตัวเลขท่ี 4 และ 5 เริ่มจาก 51 เรียงไปตามลําดับ แลวแจงเวียนให
สวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัต ิ

1.5  ใหผูรักษาการตามระเบียบปรับปรุงเลขประจําของเจาของเรื่องใหเปนไปตามลําดับ
ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ และตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ทุกๆ 5 ป โดยถือเอาป
พุทธศักราชท่ีลงทายดวยเลข 5 และเลข 0 เปนหลัก 

(โปรดดูรายละเอียดรหัสตัวเลขท้ังหมด ตามท่ีระบุไวในภาคผนวก 5 ทายระเบียบ ท่ีหัวขอรายละเอียด
รหัสตัวเลขประจําของเจาของเรื่อง ซ่ึงจะไดนําเสนอในบทนี้ตอไป) 

 

2.  การออกหนังสือภายนอก 
ใหใชหลักการตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 

2526 ขอ 11 วาดวยหนังสือภายนอก 

2.1 หนังสือที่ออกในนามคณะผูแทน ไดแก หนังสือของสถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวร
ประจําองคการสหประชาชาติ คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก สถานกงสุลใหญหรือ
สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย มีรายละเอียดการออกหนังสือดังนี ้

สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงช่ือคณะผูแทน และโดยปกติใหลงท่ีตั้งไวดวย 
 เลขทะเบียนหนังสือสง ใหลงเลขทะเบียนของคณะผูแทน เรียงตามลําดับของ หนังสือติดตอกัน
ไปตลอดปปฏิทิน 

สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงหนวยงานยอยท่ีทําเรื่อง เชน แผนกหรือฝายหรือสวนราชการท่ี
เปนเจาของเรื่องนั้น และลงหมายเลขโทรศัพท โทรสาร (ถามี) 
 การลงช่ือและตําแหนง หัวหนาคณะผูแทนเปนผูลงช่ือในหนังสือของคณะผูแทนทุกกรณี แตจะ
มอบหมายโดยทําเปนหนังสือ ใหหัวหนาสํานักงานอ่ืนท่ีประจําในตางประเทศ หรือขาราชการหรือเจาหนาท่ี
ท่ีประจําสํานักงานนั้น ลงช่ือแทนก็ได  ในกรณีท่ีมีการมอบหมายใหลงช่ือแทน ใหลงตําแหนงของผูลงช่ือ 
และใชคําวา แทน แลวใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือตอทายคําดังกลาว  

การมอบหมายใหลงช่ือแทน ผูมอบจะตองคํานึงถึงความเหมาะสม ขอบเขตหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ ของผูรับมอบ รวมตลอดถึงการอํานวยความสะดวก ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการเปน
สําคัญ 

2.2  หนังสือที่ออกในนามของสวนราชการนั้นๆ เอง มีรายละเอียดการออกหนังสือดังนี ้
สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงช่ือสวนราชการนั้นๆ และโดยปกติใหลงท่ีตั้งไวดวย 

 เลขทะเบียนหนังสือสง ใหลงเลขทะเบียนของสํานักงานท่ีออกหนังสือนั้น 
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สวนราชการเจาของเรื่อง  ใหลงหนวยยอยท่ีทําเรื่อง ในกรณีไมมีหนวยยอยใหลงเฉพาะ
หมายเลขโทรศัพท โทรสาร (ถามี) 

การลงช่ือและตําแหนง หัวหนาสํานักงานอ่ืนท่ีประจําในตางประเทศ เปนผูลงช่ือหนังสือท่ีออก
ในนามของสวนราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบ เฉพาะเรื่องท่ีมิใชนโยบายระดับสูง นโยบายสําคัญ หรือ
เรื่องท่ีมีนัยสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน หัวหนาสํานักงานอ่ืนท่ีประจําใน
ตางประเทศจะมอบหมายโดยทําเปนหนังสือใหขาราชการ หรือเจาหนาท่ีท่ีประจําสํานักงานนั้นลงช่ือแทนก็
ได ในการลงช่ือแทนใหลงตําแหนงของผูลงช่ือ และใชคําวา แทน แลวใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ
ตอทายคําดังกลาว  

การมอบหมายใหลงช่ือแทน ผูมอบจะตองคํานึงถึงความเหมาะสม ขอบเขตหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ ของผูรับมอบ รวมตลอดถึงการอํานวยความสะดวก ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการเปน
สําคัญ 

 

3. การออกหนังสือประทับตรา 
 สวนราชการท่ีกระทรวง ทบวง กรมหรือสํานักงานสงไปปฏิบัติงานประจําในตางประเทศ ออก
หนังสือประทับตราในเรื่องท่ีไมสําคัญ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 13 วาดวยหนังสือประทับตรา ในนามของสวนราชการนั้น ๆ ได หนังสือประทับตรา
เปนหนังสือท่ีใชเฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสําคัญ เชน การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ 
เอกสาร หรือบรรณสาร การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน เปนตน มีรายละเอียดการ
ออกหนังสือดังนี ้

 เลขทะเบียนหนังสือสง ใหใชรหัสตามท่ีกําหนดในภาคผนวก 5 ทายระเบียบ ทับดวยเลข
ทะเบียนหนังสือออกของสวนราชการท่ีออกหนังสือนั้น  
 ช่ือสวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงช่ือสวนราชการนั้น ๆ เชน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ ณ กรุงลอนดอน 
 ตราท่ีประทับ ใหใชตราครุฑ มีลักษณะและขนาดเชนเดียวกับตราช่ือสวนราชการตามแบบท่ี 27 
ทายระเบียบ แตระหวางวงนอกและวงในใหมีอักษรไทยช่ือสวนราชการนั้น ๆ เชนเดียวกับช่ือสวนราชการ
เจาของหนังสืออยูขอบลางของตรา ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ใหใชอักษรโรมันแทนอักษรไทย 
 วัน เดือน ป ใหลงวันเดือนปท่ีออกหนังสือ และลงช่ือยอกํากับตรา โดยผูมีอํานาจลงนาม ไดแก 
หัวหนาสํานักงานอ่ืนท่ีประจําในตางประเทศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาคณะผูแทน  
 สวนราชการเจาของเรื่อง ถาไมมีหนวยยอย ใหลงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท โทรสาร หรือท่ีตั้ง
ของสวนราชการเจาของเรื่องโดยใหลงตําบลท่ีอยูตามความจําเปนแลแขวงไปรษณีย (ถามี) 
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 การลงช่ือและตําแหนง หัวหนาสํานักงานอ่ืนท่ีประจําในตางประเทศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
จากหัวหนาคณะผูแทน เปนผูลงช่ือยอกํากับตราในหนังสือประทับตรา  

 

หนังสือราชการภาษาอังกฤษ 
 หนังสือราชการภาษาอังกฤษใหใชตามหลักเกณฑท่ีกําหนดวาดวยหนังสือราชการภาษาอังกฤษ ใน
ภาคผนวก 4 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ยกเวนรหัสเลขประจําของ
เจาของเรื่องใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวตามท่ีระบุแลวขางตน (หรือขอ 1 ของภาคผนวก 4 ทายระเบียบ) 
กลาวคือ เปล่ียนรหัสตัวเลขจากกระทรวง/กรม เปนประเทศ/หนวยงาน  
 

รายละเอียดรหัสตัวเลขประจําของเจาของเร่ือง 
ภาคผนวก 5 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  มีการกําหนดเลขท่ี

หนังสือออกของสวนราชการท่ีประจําในตางประเทศ เปนรหัสตัวเลข 5 ตัว   (สํานักนายกรัฐมนตรี 2526)  
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึงช่ือประเทศหรือดินแดนท่ีมีคณะผูแทนตั้งอยู โดยเรียงตามตัวอักษร
ในภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 
สาธารณรัฐอารเจนตินา  (Argentine Republic)  01 

เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)  02 

สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) 03 

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  (People’s Republic of Bangladesh) 04 

ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม (Kingdom of Belgium)  05 

สหพันธสาธารณรัฐบราซิล (Federative Republic of Brazil)  06 

เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) 07 

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)  08 

แคนาดา  (Canada) 09 

สาธารณรัฐชิลี  (Republic of Chile) 10 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  (People’s Republic of China) 11 

สาธารณรัฐเช็ก  (Czech Republic) 12 

ราชอาณาจักรเดนมารก  (Kingdom of Denmark)  13 
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สาธารณรัฐอาหรับอียิปต  (Arab Republic of Egypt) 14 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Republic) 15 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี (Federal Republic of Germany)  16 

สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) 17 

สาธารณรัฐฮังการ ี (Republic of Hungary) 18 

สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) 19 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republic of Indonesia)  20 

สาธารณรัฐอิสลามอิหราน (Islamic Republic of Iran) 21 

สาธารณรัฐอิรัก  (Republic of Iraq) 22 

รัฐอิสราเอล  (Republic of Israel) 23 

สาธารณรัฐอิตาลี  (Republic of Italy) 24 

ญี่ปุน (Japan)  25 

สาธารณรัฐเคนยา  (Republic of Kenya)  26 

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)  27 

รัฐคูเวต  (State of Kuwait)  28 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) 29 

มาเลเซีย  (Malaysia)  30 

สหรัฐเม็กซิโก  (United Mexican States)  31 

ราชอาณาจักรโมร็อกโก  (Kingdom of Morocco)  32 

สหภาพพมา (Union of Myanmar)  33 

ราชอาณาจักรเนปาล  (Kingdom of Nepal)  34 

ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  (Kingdom of the Netherlands)  35 

นิวซีแลนด (New Zealand)  36 

ราชอาณาจักรนอรเวย  (Kingdom of Norway)  37 

รัฐสุลตานโอมาน (Sultanate of Oman) 38 

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of Pakistan) 39 

สาธารณรัฐฟลิปปนส  (Republic of the Philippines)  40 

สาธารณรัฐโปแลนด  (Republic of Poland)  41 

สาธารณรัฐโปรตุเกส  (Republic of Portugal)  42 
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โรมาเนีย (Romania)  43 

สหพันธรัฐรัสเซีย  (Russian Federation)  44 

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Kingdom of Saudi Arabia) 45 

สาธารณรัฐเซเนกัล (Republic of Senegal) 46 

สาธารณรัฐสิงคโปร  (Republic of Singapore)  47 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต  (Republic of South Africa) 48 

ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom of Spain) 49 

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka) 

50 

ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden)  51 

สมาพันธรัฐสวิส  (Swiss Confederation)  52 

สาธารณรัฐตุรก ี  (Republic of Turkey)  53 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  (United Arab Emirates)  54 

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนด
เหนือ 

(United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland) 

55 

สหรัฐอเมริกา  (United States of America) 56 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)  57 

ราชอาณาจักรบาหเรน (Kingdom of Bahrain)  58 

รัฐกาตาร (State of Qatar) 59 

       
2. ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง คณะผูแทน ซ่ึงไดแกสวนราชการในตางประเทศท่ีไดรับการจัดตั้งเปน

สถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศและสถานกงสุลใหญ โดยใช
ตัวเลขเรียงตามลําดับ ดังนี ้

 

สถานเอกอัครราชทูต 0 
คณะทูตถาวรประจําองคการสหประชาชาต ิ 1 
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก 2 
สถานกงสุลใหญหรือสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย 3 

ในกรณีท่ีมีสถานกงสุลใหญหลายแหงในประเทศเดียวกันใหใชตัวเลขตั้งแต 3  
เรียงตามลําดับตัวอักษรในภาษาอังกฤษ 
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3.  ตัวเลขตัวที่ 4 และ 5 หมายถึง หนวยงานของสวนราชการตาง ๆ ท่ีสงไปประจําในประเทศนั้น ๆ 
โดยกําหนดใหใชดังนี้ 

กระทรวงการตางประเทศ 01 
สํานักนายกรัฐมนตร ี   

สํานักงานท่ีปรึกษาฝายการเมืองและความม่ันคง 02 
สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ  03 
สํานักงานท่ีปรึกษาฝายเศรษฐกิจ (ดานการลงทุน)  04 

กระทรวงกลาโหม  
สํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร  05 

กระทรวงการคลัง  
สํานักงานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง  06 
สํานักงานท่ีปรึกษาการศุลกากร 07 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ  08 

กระทรวงพาณิชย  
สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ 09 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  10 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
สํานักงานแรงงานในตางประเทศ  11 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
สํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 12 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สํานักงานคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาต ิ

13 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
สํานักงานท่ีปรึกษาดานอุตสาหกรรม  14 

 เนื่องจากคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ไมมีหนวยงานของสวนราชการอ่ืน
นอกจากกระทรวงพาณิชย จึงใหใชตัวเลขตัวท่ี 4 และ 5 เปน 00 
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 ในกรณีท่ีมีหนวยงานของสวนราชการเดียวกันสังกัดคณะผูแทนเดียวกันมากกวา 1 แหง หัวหนา
คณะผูแทนกําหนดเลขรหัสสําหรับหนวยงานนั้นไมเกินสองตําแหนง โดยใหใสจุดหลังเลขตัวท่ี 5 แลวตอ
ดวยเลขรหัสท่ีกําหนดดังกลาว 

ตัวอยางเลขที่หนังสือออกของสวนราชการประจําตางประเทศ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 56 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  

หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ  56001 
สํานักงานท่ีปรึกษาฝายการเมืองและความม่ันคง 56002 
สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ  56003 
สํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร 56005 
สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ  56009 

คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก         56101 
สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก 56301 
สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลีส 56401 
สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก 56501 
ประเทศสมาพันธรัฐสวิส 52 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน  

หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ  52001 
คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา                                   52101 
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก 52200 
      


