
 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

ตรวจสอบและแยกเอกสารความถูกต้อง 
การรับรองวันทวีคูณที่หน่วยส่งมา 

จัดท าโดย 

นางสาวธิดารัตน์  วงษาราช 

 
  



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ งานรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ เป็นไปตาม

 -ตรวจสอบและแก้ไขบัญชีรับรองฯให้ถูกต้อง X X X X X X X X X X X X  -หนังสือ กอ.รมน. ท่ี 279/2554
 -ลงล าดับดูแลท่ีหนังสือเข้าออก X X X X X X X X X X X X ลง 28 ก.ค.54 เร่ือง การด าเนินการ 
 -เตรียมเอกสารบัญชีรับรองฯให้ผู้มีอ านาจลงนาม X X X X X X X X X X X X รับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลา
 -จัดพิมพ์หนังสือน าหน่วยเพ่ือให้ผู้มีอ านาจลงนาม X X X X X X X X X X X X ทวีคูณ ส าหรับก าลังพลสังกัด กอ.รมน.
 -ดูแลก าลังพลท่ีมาติดต่อราชการด้วยตนเอง/โทรศัพท์ X X X X X X X X X X X X และผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน.

Timeline ส าหรับการก าหนดตัวช้ีวัดและการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สบค.กอ.รมน.

ล าดับ ข้ันตอน
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ



1 
 
ลักษณะงาน  (Job Description) 
ชื่อ  นางสาวธิดารัตน์  วงษาราช 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ 
สายงาน/กลุ่มงาน  ธุรการ 
สังกัด  สก.สบค.กอ.รมน. 

ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

 1. พ.อ.หญิง ภควดี นภาพงษ์รัชนี หน.ฝ่าย สก.สบค.กอ.รมน. 
 2. พ.อ.หญิง กรรณยาภรณ์สุขแย้มศรี จนท.บริหารงานธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 

หน้าที่/ความรับผิดชอบ  

 1. ด าเนินงานการขอหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ ภาค 4 สน. 

คุณสมบัติในต าแหน่ง 

 1. มีความอดทนต่อแรงกดดัน                                                                                        
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานได้ 
 3. มีการสื่อสารที่ดี 
 4. มีทัศนะคติที่ดีต่อการท างาน 

งานวันทวีคูณ 

วิธีการปฏิบัติส าหรับผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองราชการทวีคูณ 
 1. การขอหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ ให้เสนอเรื่องจากหน่วยต้นสังกัดในสายงาน กอ.รมน. 
มายัง สคบ.กอ.รมน. เท่านั้น จะไม่รับเรื่องหากมาด าเนินการโดยตรงด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีก าลังพลเสียชีวิต 
ญาติหรือหน่วยงานต้นสังกัดสามารถมาประสานด าเนินการโดยตรงกับสบค.กอ.รมน.ได้กรณีเดียวเท่านั้น 
 2. หน่วยตามโครงสร้างกอ.รมน.ภาค ให้เสนอเรื่องขอหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณผ่านกอ.รมน.
ภาค (หากไม่เสนอผ่าน กอ.รมน.ภาค. สบค.กอ.รมน.จะส่งเรื่องคืน) 
 3. ผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ใน3 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อพ้นหน้าที่กลับหน่วยต้นสังกัดแล้ว  ต้องการขอรับ
หรือสืบค้นหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณให้ประสานโดยตรงกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
 4. ให้หน่วยต้นสังกัดในสายงาน กอ.รมน. ด าเนินการเสนอเรื่องขอหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ
ให้ก าลังพลทันทีท่ีจบภารกิจ 
 5. การขอรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณฉบับจริงสูญหาย ต้องมี
เอกสารยืนยันการปฏิบัติหน้าที่มาเป็นหลักฐาน 
 6. การขอแก้ไขเอกสารหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ ต้องน าเอกสารฯ ฉบับจริงมาด าเนินการ
เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขในเอกสารฯ ฉบับส าเนาได้ 
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ชื่อผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจในการลงนามการขอหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณรับรองว่าเป็นความจริง 

 1. พ.อ. ภูวดล สุขสวัสดิ์ 
  ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน. 
 2. พ.อ. พิธิรัฐ พรรคพานิช 
  ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. 
 3. พ.อ.ชุมพล ทองพวง 
  รอง ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. 

ชื่อผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจในการลงนามส าเนา 

 1. พ.อ. ภูวดล สุขสวัสดิ์ 
  ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน. 
 2. พ.อ.พิธิรัฐ พรรคพานิช 
  ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. 
 3. พ.อ.ชุมพล ทองพวง 
  รอง ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. 
 4. พ.อ.หญิง ภควดี นภาพงษ์รัชนี 
  หน.ฝ่าย สก.สบค.กอ.รมน. 

หน้าที่รับผิดชอบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. รับเรื่องการขอหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณจาก ภาค 4 สน. จากแผนกธุรการเพ่ือเข้าที่ใน
สมุดทะเบียนคุมยอดบัญชีรายชื่อผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ 
  1.1. ล าดับ 
  1.2. หน่วย/ผู้รับผิดชอบชุดเอกสาร 
  1.3. ที่หนังสือ วัน เดือน ปี 
  1.4. จ านวนก าลังพล (บัญชีสรุปรายชื่อผู้ขอให้นับเวลาราชเป็นทวีคูณ) 
  1.5. หมายเหตุ (ให้ระบุชื่อก าลังพลคนแรกของบัญชีสรุปรายชื่อผู้ขอให้นับเวลาราชเป็นทวีคูณ)
เรื่องเร่งด่วนต้องแยกออกมาด าเนินการก่อน เสียชีวิต , เกษียณอายุราชการ 

 2. ตรวจสอบค าสั่งปฏิบัติหน้าที่และค าสั่งพ้นหน้าที่ของก าลังพล (หากมีค าสั่งปฏิบัติหน้าที่และค าสั่ง
พ้นหน้าที่ไม่ตรงกับแบบ 5304 ก ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาในสายงาน1. พ.อ.หญิง ภควดี นภาพงษ์รัชนี หน.ฝ่าย 
สก.สบค.กอ.รมน.2. พ.อ.หญิง กรรณยาภรณ์สุขแย้มศรี จนท.บริหารงานธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.ตามล าดับ) 

 3. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อก าลังพลที่ได้รับรองวันเวลาราชการเป็นทวีคูณที่ส่งมาตรงกับจ านวนแบบ
บัญชีรายชื่อผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ (แบบ 5304 ก) 

 4. ตรวจสอบชุดเอกสารนั้นๆหากมีในชุดนั้นมีทหารชั้นสัญญาบัตรให้เขียนล าดับตาม 
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 5. คัดแยกชุดเอกสารแบบบัญชีรายชื่อผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ (แบบ 5304 ก)ชุดเอกสารที่ส่ง
มาจะม4ี แผ่นหากแยกออก 1 แผ่นจะเรียกฉบับ 
  5.1. ตัวจริง (ใบแรกท่ีมีการลงนามมาจากหน่วย) 1 ฉบับ 
  5.2. ส าเนา 1 ฉบับ 
   5.2.1. เพ่ือประทับตราลงนามรับรองว่าเป็นความจริง ด้วยน้ าหมึกสีน้ าเงิน 
   5.2.2. เพ่ือประทับตราเอกสารฉบับตัวจริงใช้เป็นหลักฐานขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ 
ถ้าผิดพลาดห้ามแก้ไข เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขเท่านั้น สก.คบค.กอ.รมน. ด้วยน้ า
หมึกสีแดง (เพ่ือสแกนเก็บที่ กอ.รมน.ส่วนกลาง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการขอรับรองเวลาราชการทวีคูณแล้ว
และใช้ในการสืบค้นให้กับก าลังพลต่อไป)   
  5.3. หน่วย 2 ฉบับ 
   5.3.1. เพ่ือประทับตราลงนามรับรองว่าเป็นความจริง ด้วยน้ าหมึกสีน้ าเงิน 
   5.3.2. เพ่ือประทับตราเอกสารฉบับตัวจริงใช้เป็นหลักฐานขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ 
ถ้าผิดพลาดห้ามแก้ไข เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขเท่านั้น สก.คบค.กอ.รมน. ด้วยน้ า
หมึกสีแดง (เพ่ือสแกนเก็บที่ กอ.รมน.ส่วนกลาง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการขอรับรองเวลาราชการทวีคูณแล้ว
และใช้ในการสืบค้นให้กับก าลังพลต่อไป) 
  5.4. สารบรรณ 1 ฉบับ 
   5.4.1. เพ่ือประทับตราลงนามรับรองว่าเป็นความจริง ด้วยน้ าหมึกสีน้ าเงิน 
   5.4.2. เพ่ือประทับตราเอกสารฉบับตัวจริงใช้เป็นหลักฐานขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ 
ถ้าผิดพลาดห้ามแก้ไข เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขเท่านั้น สก.คบค.กอ.รมน.  ด้วยน้ า
หมึกสีแดง(เพ่ือส่งสารบรรณทหารบกจัดเก็บเข้าสมุดประวัติต่อไป) 

 6. ออกใบปะหน้าประทับตราครุฑด้วยน้ าหมึกสีแดง 
  6.1. ใบปะหน้าฉบับส าเนาแนบกับฉบับที่จะเป็นส าเนา เพ่ือรอการเก็บสแกนต่อไป โดย      
จ.ส.อ.มานพ จันทร์ดี จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.   
  6.2. ใบปะหน้าฉบับจริงแนบกับฉบับที่จะเป็นหน่วย เพื่อส่งออกท่ีและส่งหน่วยต่อไปโดยนางสาว
สุภาวนีย์ กาฬพันธุ์ พนักงานพิมพ์ดีดฯ 
  6.3. ใบปะหน้ารับรองทวีคูณ 5304 ก สารบรรณแนบกับชุดที่จะส่งสารบรรณ เพ่ือส่งออกที่และส่ง
สารบรรณต่อไป 
  6.4. ส่งใบปะหน้าเพื่อลงนาม โดยพ.อ. พิธิรัฐ พรรคพานิช ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. 
  6.5. หากมีก าลังพลที่ไม่สามารถออกหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณได้ ส่งใบปะหน้าเพ่ือลง
นามโดย พล.ท.วิรัตน์ แป้นพงษ์ ผอ.สบค.กอ.รมน. 

 7. เข้าท่ีในสมุดทะเบียนคุมยอดบัญชีรายชื่อผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ 
  7.1. หน่วย/ ผู้รับผิดชอบชุดเอกสาร 
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  7.2. ที่หนังสือ 
  7.3. วัน เดือน ปีส่งกลับ 
  7.4. จ านวนก าลังพลที่ส่งกลับ 
  7.5   วันที่ส่งกลับ 

 8. รับโทรศัพท์ ประสานให้ค าแนะน าเรื่องการขอหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณให้ก าลังพลที่
โทรโทรศัพท์มาติดต่อ 

 9. ปฏิบัติตามค าสั่งการให้รับมอบตามวาระที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ 
 10. ปัญหาขัดข้อง 
  10.1. การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือขอรับรองทวีคูณ  
         10.1.1. การปลอมแปลงค าสั่งปฏิบัติหน้าที่และค าสั่งพ้น เพ่ือให้ สบค.กอ.รมน. ออกหนังสือ
รับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ 
         10.1.2. การปลอมแปลงแบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเวลาราชการเป็นทวีคูณ (๕๓๐๔ ก,
๕๓๐๔, ๕๓๐๖) เพ่ือให้ สบค.กอ.รมน. ลงนามรับรองส าเนา เพ่ือน าไปใช้เพ่ิมเวลาราชการในบ าเหน็จ บ านาญ 
   10.1.3. พิมพ์เอกสารเลอะเลือนอ่านไม่ออก (แสดงถึงความไม่สนใจในการบ ารุงขวัญก าลัง
พลของหน่วย) 
      10.1.4. ไม่ใช้แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ ตามที่ก าหนด มีการขีดฆ่าขูดลบหรือเขียน และลบ
ด้วยน้ ายาลบค าผิดสีขาว ในช่องที่เป็นข้อความส าคัญ เช่น ช่องวัน , เดือน, ปี ซึ่งปฏิบัติหรือ ยศ-นาม (เป็นเหตุ
ให้แก้ไขหลังลงนามรับรองไปแล้ว) 
   10.1.5. พิมพ์ วัน, เดือน, ปี ที่ปฏิบัติและเลิกปฏิบัติไม่เป็นไปตามความเป็นจริง หรือเกิน
ความเป็นจริง (ส่อเจตนาทุจริต) 
   10.1.6. ชื่อหรือนามสกุลคลาดเคลื่อนจากค าสั่งมีลอยลบ แก้ไข หรือต่อเติม   
   10.1.7. ไม่มีค าสั่งพ้นในช่องหมายเหตุ 
   10.1.8. หน่วยเก็บสะสมเรื่องผู้มีสิทธิไว้นานเกินไปจนเกินจ านวนมาก และไม่ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนส่งให้รับรอง (ไปปฏิบัติงานหน่วยไหนหน่วยนั้นเป็นผู้ด าเนินการขอให้ทันทีเม่ือพ้นหน้าที่) 

 11. แนวทางแก้ไข 
  11.1. มีหนังสือแจ้งเตือนหน่วยต้นสังกัดว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการ และใช้เอกสารปลอม และหากผู้บังคับบัญชาท า
การรับรองเอกสารโดยไม่ตรวจสอบให้ถูกต้อง กรณีอาจมีความผิดฐานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ  การ
ด าเนินการรับรองราชการเป็นทวีคูณเก่ียวข้องกับบุคคลและหน่วย ดังนี้ 
      11.1.1. ผู้มีสิทธิ จะต้องตรวจสอบสิทธิขั้นต้นของตนเองว่ามีสิทธิจริง การด าเนินการใดที่มี
การปลอมแปลงแปลงเอกสารประกอบการขอสิทธิเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ปลอมแปลง
เอกสารราชการและใช้เอกสารปลอม 
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   11.1.2. หน่วยต้นสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาของผู้มีสิทธิต้องตรวจสอบว่า ผู้มีสิทธิมีค าสั่ง
ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ตรงตามความเป็นจริง และหากเอกสารใดเป็นเท็จหน่วยต้อง
ด าเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยไม่ล่าช้าเพ่ือลงโทษทางวินัย และทางกฎหมายอาญา 
   11.1.3. หน่วยผู้รับรองสิทธิ กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารประกอบการขอมีสิทธิหากพบเอกสารใดไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งหน่วยต้นสังกัดทราบ และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และควรรายงานผลการออกหนังสือทวีคูณรับรองราชการเป็นทวีคูณ การด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เก็บเป็นสถิติการปฏิบัติงาน 



 

 

 



การตรวจสอบและแยกเอกสารความถูกต้อง 

การรับรองวันทวีคูณที่หน่วยส่งมา 

 

ปัญหาข้อขัดข้อง  

- การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือขอรับรองทวีคูณ 

  ๑. การปลอมแปลงค าสั่งปฏิบัติหน้าที่และค าสั่งพ้น เพ่ือให้ สบค.กอ.รมน. ออกหนังสือรับรองเวลาราชการ
เป็นทวีคูณ 

  ๒. การปลอมแปลงแบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเวลาราชการเป็นทวีคูณ (๕๓๐๔ ก, ๕๓๐๔, ๕๓๐๖) เพ่ือให้   
สบค.กอ.รมน. ลงนามรับรองส าเนา เพ่ือน าไปใช้เพ่ิมเวลาราชการในบ าเหน็จ บ านาญ 

  ๓. พิมพ์เอกสารเลอะเลือนอ่านไม่ออก (แสดงถึงความไม่สนใจในการบ ารุงขวัญก าลังพลของหน่วย) 
  ๔. ไม่ใช้แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ ตามที่ก าหนด มีการขีดฆ่าขูดลบหรือเขียน และลบด้วยน  ายาลบค าผิดสีขาว 
ในช่องที่เป็นข้อความส าคัญ เช่น ช่องวัน, เดือน, ปี ซึ่งปฏิบัติหรือ ยศ-นาม (เป็นเหตุให้แก้ไขหลังลงนามรับรอง
ไปแล้ว) 
   ๕. พิมพ์ วัน, เดือน, ปี ที่ปฏิบัติและเลิกปฏิบัติไม่เป็นไปตามความเป็นจริง หรือเกินความเป็นจริง (ส่งเจตนา
ทุจริต) 
   ๖. ชื่อหรือนามสกุลคลาดเคลื่อนจากค าสั่งมีลอยลบ แก้ไข หรือต่อเติม 

   ๗. ไม่มีค าสั่งพ้นในช่องหมายเหตุ 
   ๘. หน่วยเก็บสะสมเรื่องผู้มีสิทธิไว้นานเกินไปจนเกินจ านวนมาก และไม่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้
รับรอง (ไปปฏิบัติงานหน่วยไหนหน่วยนั นเป็นผู้ด าเนินการขอให้ทันทีเม่ือพ้นหน้าที่) 
แนวทางแก้ไข 

   - มีหนังสือแจ้งเตือนหน่วยต้นสังกัดว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการ และใช้เอกสารปลอม และหากผู้บังคับบัญชาท าการรับรองเอกสาร
โดยไม่ตรวจสอบให้ถูกต้อง กรณีอาจมีความผิดฐานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ การด าเนินการรับรองราชการ
เป็นทวีคูณเกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วย ดังนี  
     ๑. ผู้มีสิทธิ์ จะต้องตรวจสอบสิทธิขั นต้นของตนเองว่ามีสิทธิจริง การด าเนินการใดที่มีการปลอมแปลง
เอกสารประกอบการขอสิทธิเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้
เอกสารปลอม 

     ๒. หน่วยต้นสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาของผู้มีสิทธิต้องตรวจสอบว่า ผู้มีสิทธิ์มีค าสั่งปฏิบัติหน้าที่และพ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ตรงตามความเป็นจริง และหากเอกสารใดเป็นเท็จหน่วยต้องด าเนินการตั งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง โดยไม่ล่าช้าเพ่ือลงโทษทางวินัย และทางกฎหมายอาญา 

     ๓. หน่วยผู้รับรองสิทธิ กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ    
การขอมีสิทธิหากพบเอกสารใดไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งหน่วยต้นสังกัดทราบ และตรวจสอบข้อเท็จจริง และควร
รายงานผลการออกหนังสือทวีคูณรับรองราชการเป็นทวีคูณ การด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บเป็นสถิติ      
การปฏิบัติงาน 

การประสานการปฏิบัติ 
๑. เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  โทร. ๐๗ ๓๒๖๒๕๖๘, ๔๖๐๘๙ 



๒. ค้นหาค าสั่งแต่งตั งกรรมการกรณีค าสั่งสูญหาย เจ้าหน้าที่ จก.สบค.กอ.รมน. (ห้อง ๔๑๗) ๐๒ ๒๔๑๑๐๑๔, 
๘๓๑๖๐ 
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