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แบบฟอรมการรายงานขาว


แบบฟอรมการรายงานขาวดวน ไมกําหนดแนนอนตายตัว จะขึ้นอยูกับลักษณะของขาวสารที่จะรายงาน เชน รายงานเหตุ
การณ, รายงานการจับกุมฝายตรงขาม ฯลฯ แตแบบฟอรมการรายงานควรจะประกอบไปดวย หัวเรื่อง, ตัวเรื่อง และทาย
เรื่อง โดยมีหัวขอสําคัญ ๆ ดังนี้.๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.




หนวยงานที่รายงาน
วัน , เวลา ที่รายงาน
เรื่องที่รายงาน
แหลงขาว
เนื้อขาวที่สําคัญที่รายงาน (ควรใหสามารถตอบ ๕W ๑H ถาเปนไปได)
การติดตอประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อ …………………
ผูรายงาน

แบบฟอรมรายงานขาวดวนทั่วไป อาจใชแบบฟอรมกระดาษเขียนขาว ทบ.๔๖๓–๐๐๗(แบบ สส.๖) ไดโดยอนุโลม
แบบฟอรมรายงานขาวเพิ่มเติม/เฉพาะกรณี
ที่ …………………..

นามหนวย …………………
ทีต่ งั้ ………………………….
เรือ่ ง………………………………………………………………………………………………
วันรายงาน . ………………………………………………………………………………………..
แหลงขาว . ………………………………………………………………………………………….
การประเมินคาของขาว . . …………………………………………………………………………..
อางถึง . . …………………………………………………………………………………………..
๑. กลาวนํา/สรุปความเปนมา . …………………………………………………………….
๒. เนื้อขาวเพิ่มเติม (รายละเอียดตางๆ แยกเปนหัวขอยอย ตามความจําเปน) ………………
………………………………………………………………………………………………………
๓. ขอคิดเห็น . . …………………………………………………………………………...
๔. ขอเสนอแนะ . .………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ………………………………………………
ตําแหนง ………………………………………………
ผนวก ……………………………
การแจกจาย ……………………
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แบบฟอรมสรุปขาวประจําวัน/สัปดาห
ที…่ ……………………
หนวย……………………
ทีต่ งั้ ………………………
วันที่………………………
สรุปความเคลื่อนไหวของ……………………………………
หวงระยะเวลา…………………………………………………..
อางถึง……………………………………………………………
๑. สรุปเนื้อขาวตางๆ (อาจแยกหัวขอเปนพื้นที่หรือตามลักษณะงานที่เกี่ยวของ หรืออื่นๆ ก็ได)
………………………...……………………………………………………………………………………………………
๒. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชือ่ …………………………………………
ตําแหนง……………………………………..

หมายเหตุ : การลงนามทายเอกสาร แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้.1. ผบ.หนวย ลงนามในกรณีที่เอกสารถูกสงออกไปภายนอกหนวย
2. ฝอ./สธ.2 ลงนามในกรณีที่เอกสารแจกจายเฉพาะภายใน บก.หนวย
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แบบฟอรมสรุปขาวประจําเดือน
ที…่ ……………………………

หนวย…………………………….
ที่ตั้ง………………………………..
วันที่……………………………….
สรุปขาว (เกีย่ วกับอะไร) ประจําเดือน…………………………………………………………………………………………
หวงระยะเวลา…………………………………………………………………………………………….
อางถึง……………………………………………………………………………………………………
๑. สถานการณทั่วไป………………………………………………………………………
๒. สถานการณแยกออกเปนพื้นที่
๒.๑ พื้นที่……………………………………………………
๒.๑.๑ ดานการเมือง………………………………………………………………….…
๒.๑.๒ ดานการเศรษฐกิจ,สังคม……………………………………………………..
๒.๑.๓ ดานการทหาร……………………………………………………..
๒.๒ พื้นที่……….…………………………………………
๒.๒.๑ ดานการเมือง…………………………………………………………………
๒.๒.๒ ดานการเศรษฐกิจ,สังคม………………………………………...
๒.๒.๓ ดานการทหาร…………………………………………………………….……
๓. สรุปการปฏิบัติของฝายตรงขาม………………………………………………..
๔. การสูญเสีย……………………………………………………………………………….
๕. การเปลี่ยนแปลง ทกร. ของฝายตรงขาม…………………………………………………
๖. ขีดความสามารถและจุดออนของฝายตรงขาม………………………………………..
๗. แนวโนมที่ฝายตรงขามนาจะกระทําตอไป……………………………………………..
๘. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ตอบรับ……..…………………………………………………………
ลงชือ่ ……………………………
ตําแหนง……………………….
ผนวก…………………………….
การแจกจาย……………………

หมายเหตุ : การลงนามทายเอกสาร แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้.1. ผบ.หนวย ลงนามในกรณีที่เอกสารถูกสงออกไปภายนอกหนวย
2. ฝอ./สธ.2 ลงนามในกรณีที่เอกสารแจกจายเฉพาะภายใน บก.หนวย
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แบบฟอรมรายงานขาวกรองตามระยะเวลา รอบ 3 เดือน/ภัยคุกคามภายนอก
ที…่ …………………………………

หนวย……………………………….
ทีต่ งั้ …………………………………
วันที…่ ……………………………..
รายงานขาวกรองตามระยะเวลา (เกี่ยวกับอะไร)…………………………………………………………………….………
หวงระยะเวลา………………………………………………………………………………………………………………………..
อางถึง………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑. สถานการณทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ…………………………………………………………………………
๒. การปฏิบัติของฝายตรงขาม (อาจแยกออกเปนพื้นที่)
๒.๑ ทางพื้นดิน………………………………. ๒.๒ ทางอากาศ………………………………………..
๒.๓ กําลังรบนอกแบบ…………………….. ๒.๔ การปฏิบัติดวย ชีวะ,เคมี………………………
๒.๕ การสงครามอิเล็กทรอนิกส…………. ๒.๖ อื่น ๆ………………………………………………..
๓. ทําเนียบกําลังรบปจจุบัน
๓.๑ การประกอบกําลัง, การวางกําลัง……………………………………………………..
๓.๒ ยอดกําลังพล…………………………………………………………………………
๓.๒.๑ การสูญเสีย………………………… ๓.๒.๒ ยอดกําลังพลปจจุบัน………….
๓.๓ ยุทธวิธี………………………………… ๓.๔ การฝก……………………………...
๓.๕ การชวยรบ…………………………… ๓.๖ ประสิทธิภาพในการรบ…………….
๓.๗ อื่น ๆ………………………………….
๔. การตอตานการขาวกรอง…………………………………………………………………..
๕. ผลกระทบของลมฟาอากาศที่มีผลตอการปฏิบัติในหวงเวลา……………………………….
๖. ผลกระทบของภูมิประเทศที่มีผลตอการปฏิบัติในหวงเวลา…………………………………
๗. ขอคิดเห็น
๗.๑ ขีดความสามารถของขาศึก……………………………………………………………
๗.๒ ความลอแหลมของขาศึก……………………………………………………………..
๗.๓ แนวโนมที่คาดวาจะกระทําตอไป……………………………………………………
๘. สรุป/ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………..
ลงชือ่ ………………………….
ตําแหนง……………………..
ผนวก……………………….
การแจกจาย………………

หมายเหตุ : การลงนามทายเอกสาร แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้.1. ผบ.หนวย ลงนามในกรณีที่เอกสารถูกสงออกไปภายนอกหนวย
2. ฝอ./สธ.2 ลงนามในกรณีที่เอกสารแจกจายเฉพาะภายใน บก.หนวย
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แบบฟอรมวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ
หนวย ………………...
ทีต่ ั้ง …………………..
วันที่ …………………..
วิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ ที่………………………………….
อางถึง ……………………………………………………………
๑. ความมุงหมายและขอจํากัด
ก. ความมุงหมาย……………………………………………………………………………..
ข. ภารกิจ……………………………………………………………………………………..
๒. ลักษณะทั่วไปของพื้นที่
ก. อากาศประจําถิ่น และลมฟาอากาศ
๑) อากาศประจําถิ่น …………………….
๒) ลมฟาอากาศ ………………………..
ก) ฝน………………………………. ข) หมอก…………………………….
ค) อุณหภูมิ……………………….. ง) ลม…………………………………
จ) เมฆ……………………………… ฉ) ความกดอากาศ………………..
ช) ความชื้นสัมพัทธ…………….. ซ) รายการแสงสวาง ……………..
ข. ภูมิประเทศ
๑) ระบบที่สูง/ทางนํ้าไหล………………… ๒) พืชพันธุไม…………………………..
๓) ลักษณะพื้นดิน……………………….. ๔) สิ่งปลูกสราง ………………………
ค. ลักษณะเพิ่มเติมอื่นๆ
๑) การเมือง
๒) การปกครอง
๓) การเศรษฐกิจ
๔) การสังคมจิตวิทยา
๓. ลักษณะพื้นที่ทางทหาร
ก. ลักษณะทางยุทธวิธี
๑) การตรวจการณและการยิง…………… ๒) การปกปดและกําบัง………………..
๓) เครื่องกีดขวาง…………………………… ๔) ภูมิประเทศสําคัญ……………………
๕) แนวทางเคลื่อนที่ ……………………….
ข. ลักษณะทางการชวยรบ
๑) กําลังพล ………………………………… ๒) การสงกําลังบํารุง ……………………
๓) กิจการพลเรือน …………………………...
(ตอขอ ๔. ผลของลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการ)
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๔. ผลของลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการ
ก. ผลตอการปฏิบัติการทางทหารของฝายตรงขาม
๑) ผลตอการเขาตี
๒) ผลตอการเพิ่มเติมกําลัง
๓) ผลตอการตั้งรับ
๔) ผลตอการสนับสนุนหนวยรบ
ข. ผลตอการปฏิบัติการทางทหารของฝายเรา
๑) ผลตอการตั้งรับของฝายเรา
ก) แนวที่มั่นตั้งรับ
ข) แนวทางเคลื่อนที่ ดีที่สุดเขาสูที่มั่นตั้งรับ
ค) แนวที่มั่นรบหนวงเวลา ตามลําดับขั้น ไดแก……………
๒) ผลตอการเขาตีของฝายเรา
แนวทางเคลื่อนที่ ดีที่สุดไดแกแนว……………….
ค. ผลของสภาพลมฟาอากาศตอทั้งสองฝาย
ตอบรับ……………………..
ลงชือ่ ………………………….
ตําแหนง……………………..
ผนวก……………………….
การแจกจาย………………
หมายเหตุ : การลงนามทายเอกสาร แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้.1. ผบ.หนวย ลงนามในกรณีที่เอกสารถูกสงออกไปภายนอกหนวย
2. ฝอ./สธ.2 ลงนามในกรณีที่เอกสารแจกจายเฉพาะภายใน บก.หนวย
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แบบฟอรมผนวกขาวกรอง
หมูวันเวลา……………………….
หมายเลขอางสาสน ……………
ผนวก……ขาวกรอง ประกอบคําสั่งยุทธการที่………หนวย………….
อางถึง แผนที่ มาตราสวน…………………………………………………...
๑. สรุปสถานการณ
ก. สถานการณทั่วไป
ข. สถานการณฝายตรงขาม
๑) การรบตามแบบ
๒) การรบนอกแบบ
ค. สรุปขาวรองในหวงเวลา
๑) สรุปผลของพื้นที่ปฏิบัติการ
๒) การปฏิบัติที่สําคัญในหวงเวลาของฝายตรงขาม
๓) ระบุและสรุปวิเคราะหขีดความสามารถ (อางถึง รข., สรข., รขย. ที่ไดแจกจายออกไป)
๒. ความตองการขาวกรอง
ก. หัวขอขาวสารสําคัญ(หขส.)
ข. ความตองการขาวกรองอื่นๆ (ตขอ.)
๓. คําสั่งและคําขอขาวสาร
ก. คําสั่งการรวบรวมขาวสาร (หนวยรอง,หนวยสมทบ)
ข. คําขอขาวสาร (หนวยเหนือ,หนวยขางเคียง)
๔. มาตรการตอเอกสาร, กําลังพล และยุทโธปกรณที่ยึดได
๕. เอกสารและยุทโธปกรณที่ตองการ
๖. การตอตานการขาวกรอง
(อนุผนวก……แผนการตอตานการขาวกรอง)
๗. รายงานและการแจกจาย
๘. เบ็ดเตล็ด
ลงชือ่ ………………………………………………
ตําแหนง……………………………………………
ตอบรับ : รปจ.
อนุผนวก : ……….แผนการตอตานการขาวกรอง
การแจกจาย : รปจ.

หมายเหตุ : การลงนามทายเอกสาร แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้.1. ผบ.หนวย ลงนามในกรณีที่เอกสารถูกสงออกไปภายนอกหนวย
2. ฝอ./สธ.2 ลงนามในกรณีที่เอกสารแจกจายเฉพาะภายใน บก.หนวย
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แบบฟอรมประมาณการขาวกรองทางยุทธวิธี
หนวย…………………………….
ที่ตั้ง……………………………….
วันที่………………………………
หมายเลขอางสาสน……………
ประมาณการขาวกรอง ที่……………………………………..
หวงระยะเวลา……………………………………………………
อางถึง แผนที่ มาตราสวน…………………………………..
๑. ภารกิจ……………………………………………………………………………………
๒. สภาพพื้นที่ปฏิบัติการ
ก. สภาพลมฟาอากาศ
๑) สภาพที่เปนอยู
๒) ผลกระทบตอ ห/ป ของฝายตรงขาม
๓) ผลกระทบตอ ห/ป ของฝายเรา
ข. ภูมิประเทศ
๑) สภาพที่เปนอยู
ก) การตรวจการณและการยิง
ข) การกําบังและการซอนพราง
ค) เครื่องกีดขวาง
ง) ภูมิประเทศสําคัญ
จ) แนวทางเคลื่อนที่
(๑) แนวทางเขาสูที่มั่นฝายตรงขาม
(๒) แนวทางเขาสูที่มั่นฝายเรา
๒) ผลกระทบตอ ห/ป ของฝายตรงขาม
๓) ผลกระทบตอ ห/ป ของฝายเรา
ค. ลักษณะอื่นๆ
๑) สภาพที่เปนอยู (การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม/จิตวิทยา)
๒) ผลกระทบตอ ห/ป ของฝายตรงขาม
๓) ผลกระทบตอ ห/ป ของฝายเรา
๓. สถานการณฝายตรงขาม
ก. การวางกําลัง………………………………………………………………………….
ข. การประกอบกําลัง…………………………………………………………………
(ตอขอ ๓. ค. กําลัง)
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ค. กําลัง
๑) กําลังเผชิญหนา
๒) กําลังเพิ่มเติม
๓) อาวุธยิงสนับสนุนและกําลังทางอากาศ
๔) กําลังอื่นๆ
ง. การปฏิบัติที่สําคัญในหวงเวลา
จ. ลักษณะพิเศษและจุดออน
๑) การกําลังพล
๒) การขาวกรอง
๓) ยุทธการ
๔) การสงกําลังบํารุง
๕) กิจการพลเรือน
๖) บุคลิกลักษณะ
๔. ขีดความสามารถของฝายตรงขาม
ก. ระบุ (อะไร? เมื่อใด? ที่ไหน? ดวยกําลังเทาใด?)
ข. วิเคราะหและอภิปราย
๕. ขอสรุป
ก. ในดานการขาวกรองสนับสนุน ห/ป ใดดีที่สุด?
ข. ผลของพื้นที่ตอ ห/ป ของฝายเรา
ค. ห/ป ที่ฝายตรงขามนาจะนํามาใช
ง. ความลอแหลมตออันตรายของฝายตรงขาม
ตอบรับ……………………..

ลงชือ่ …………………………………….
ตําแหนง………………………………..

ผนวก……………………….
การแจกจาย………………
หมายเหตุ : การลงนามทายเอกสาร แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้.1. ผบ.หนวย ลงนามในกรณีที่เอกสารถูกสงออกไปภายนอกหนวย
2. ฝอ./สธ.2 ลงนามในกรณีที่เอกสารแจกจายเฉพาะภายใน บก.หนวย
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แบบฟอรมการรายงานขาวกรองตามระยะเวลา(รขย.)
หนวย ………………...
ทีต่ ั้ง …………………..
วันที่ …………………..
รขย.ที…่ ……………………………………………………………
อางถึง แผนที่ มาตราสวน……………………………………
(คําแนะนําการทําลาย : ทําลายทันทีเมื่อหมดความจําเปน)
๑. สรุปสถานการณฝายตรงขาม
๒. การปฏิบัติของฝายตรงขาม
ก. ทางพื้นดิน (ร. - ยก./ถ. - ป. - ช. - กองหนุน - กําลังเพิ่มเติม เปนตน)
ข. กําลังทางอากาศ
ค. การยุทธสงทางอากาศ
ง. กําลังรบนอกแบบ
จ. การใชสารเคมีชีวะ
ฉ. การสงครามอิเล็กทรอนิกส
ช. การปฏิบัติอื่นๆ
๓. ทําเนียบกําลังรบ
ก. การวางกําลังและการประกอบกําลัง
ข. กําลัง (กําลังพล/ยุทโธปกรณ : การสูญเสีย)
ค. ยุทธวิธี (ประสบการณจากการรบ)
ง. การฝก
จ. การชวยรบ
ฉ. ประสิทธิภาพการรบ
ช. เบ็ดเตล็ด (ลักษณะผูนําหนวย/ฝอ.)
๔. การตอตานขาวกรอง
ก. กลาวทั่วไป
ข. การจารกรรม
ค. การกอวินาศกรรม
ง. การบอนทําลาย
จ. การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
ฉ. เบ็ดเตล็ด (เชน ขาวลือ, การโฆษณาชวนเชื่อ)
๕. สภาพลมฟาอากาศ
๖. สภาพภูมิประเทศ
๗. การวิเคราะหและการอภิปราย
ก. ขีดความสามารถของฝายตรงขาม (ระบุตามลําดับของสถานการณ)
๑) เขาตี
๒) เพิ่มเติมกําลัง
๓) ตั้งรับ
๔) การสนับสนุน
( ตอ ๗. ข. อภิปราย )
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ข. อภิปราย (อาศัยสิ่งบอกเหตุจากการปฏิบัติ ในขอ ๒ การปฏิบัติของฝายตรงขาม)
ค. ความลอแหลมของฝายตรงขาม
๘. ขอสรุป
(หนทางปฏิบัติที่ฝายตรงขามนาจะนํามาใช)
ลงชือ่ …………………………………….
ตําแหนง………………………………..
ตอบรับ : …………………………..
ผนวก : ก ขาวกรองทางเทคนิค
ข การแปลเอกสาร
ค การซักถามเชลยศึก
การแจกจาย : รปจ.
เปนคูฉบับ
หมายเหตุ : การลงนามทายเอกสาร แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้.1. ผบ.หนวย ลงนามในกรณีที่เอกสารถูกสงออกไปภายนอกหนวย
2. ฝอ./สธ.2 ลงนามในกรณีที่เอกสารแจกจายเฉพาะภายใน บก.หนวย
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สรุปขาวกรอง(สรข.)
๑) หนวยจัดทํา
๒) หมูวันเวลา
๓) สรุปการปฏิบัติของฝายตรงขามในหวงระยะเวลา
ก. การปฏิบัติทางพื้นดิน
ข. การเคลื่อนไหวของหนวยในแนวหนา
ค. เปาหมายคุมคาตอการทําลาย
ง. การใชสารเคมีชีวะ
จ. การปฏิบัติทางอากาศ
ฉ. การปฏิบัติอื่น ๆ
- ยุทธวิธีแบบใหม
- การตอตานการขาวกรอง
๔) การสูญเสียของฝายตรงขาม
ก. กําลังพล (ตายในการรบ)
ข. เชลยศึก
ค. ยุทโธปกรณทําลาย/ยึดได
๕) เครื่องกีดขวางที่ปรากฎขึ้นใหม
๖) การปฏิบัติการทางการชวยรบ
๗) การพิสูจนทราบหนวยใหม (หนวยทหาร/บุคคล)
๘) การเคลื่อนยายของฝายตรงขาม
๙) ปริมาณ, จํานวน และชนิดของยานพาหนะ
๑๐) สภาพภูมิประเทศ และลมฟาอากาศ
๑๑) ขีดความสามารถ และความลอแหลม
๑๒) ขอสรุปการปฏิบัติที่ฝายตรงขามนาจะกระทํา
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แบบฟอรมคําขอการลาดตระเวนทางอากาศ
จาก

ถึง

เรงดวน

ตามแผน

คําขอการ ลว.ทางอากาศ

ตอนที่ ๑
ก. คําขอที่ ……………………………………………………………………………………………………………………….
ข. ชนิดของการ ลว. ………………………………………………………………………………………………………….
ค. แผนที่ ……………………………..……หมายเลขระวาง …………………………………………………………….
ง. รายงานเปาหมายและตําบลที่ตั้ง ………………………………………………………………………………………
จ. รายละเอียด หรือขาวกรองสําคัญที่เกี่ยวกับเปาหมาย…………………………………………………………..
ฉ. วัตถุประสงคของคําขอ และผลที่ตองการ………………………………………………………………………….
ช. มาตราสวนภาพถาย หรือขอบเขตจํากัด…………………………………………………………………………….
ซ. จํานวนภาพถาย
ภาพเสน
หรือ รายงานที่ตองการ………………………………
ด. ตําบลทีส่ งถึง ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………. วัน ………………………….. เวลา………………………….
ต. พนกําหนด ……………………………..……………. วัน ………………………….. เวลา …………………………
ถ. คําแนะนําพิเศษ …………………………………………….……………………………………………………………..
ยศ, ชื่อ, ตําแหนง : ผูขอ
ยศ, ชื่อ, ตําแหนง : ผูอนุมัติ
…………………………………
………………………………………
…………………………………
………………………………………

ตอนที่ ๒ การดําเนินการของ ทบ.
๑. ไดรับ ณ………………………….. ๒. โดยตรวจสอบตําบลที่ตั้ง
๓. ไดประสานกับ ป., ปภอ., บ.
เมื่อ(วัน,เวลา)…………………..
เมื่อ(วัน,เวลา)…………………… …………………………………………
๔.
อนุมัติ
๕. เหตุผลที่ไมอนุมัติ………………………………………………………………
ไมอนุมัติ
……………………………………………………………………………………..
๖. สงตอถึง โดย……………………. ๗. หนวยขอไดรับทราบ
ขกท.(สลอ.) ไดรับทราบ
เมื่อ(วัน,เวลา)……………………
เมื่อ(วัน,เวลา)…………………… …………………………………………..
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ตอนที่ ๓ การดําเนินการของ ทอ.
๑. ไดรับ ณ……………………………
เมื่อ(วัน,เวลา)……………………
๓.
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
๕. สงตอถึง โดย…………………….
เมื่อ(วัน,เวลา)……………………

๒. โดยตรวจสอบตําบลที่ตั้ง เมื่อ(วัน,เวลา)………………………………..
๔. เหตุผลที่ไมอนุมัติ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
๖. สงกลับ ทบ.
โดย
เมือ่ (วัน,เวลา)…………………………………………………………………..

ตอนที่ ๔ รายการภารกิจทางอากาศ
๑. ภารกิจที่ คําขอภารกิจ ทบ. ที่
๓. สัญญาณเรียกขานของหนวย
๕. วัน - เวลาเหนือเปาหมาย
๗. รายการภารกิจ ทบ.

๒. หนวยปฏิบัติไดรับทราบ
เมื่อ(วัน,เวลา)
๔. จํานวน และแบบของ บ. ความเรงดวน
๖. ขาวสารควบคุม
๘. ศคร. ไดรับทราบ ศสอต. / ศคอย. ได
รับทราบ เมื่อ (วัน,เวลา) เมื่อ (วัน,เวลา)

๙. การประสานงานอื่นๆ
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แบบฟอรมรายงานดวน/ฝายตรงขามที่ถูกจับกุม/มอบตัว
๑. ใหยึดถือตามแบบฟอรมการรายงานดวน
๒. หัวขอในเนื้อหาการรายงาน ควรประกอบดวย
9
9
9
9
9
9
9
9

ยศ, ชื่อ, ตําแหนง
วัน, เวลาที่ถูกจับกุม
เหตุการณและสถานที่ที่ถูกจับกุม
อาวุธและเอกสารติดตัวที่สําคัญ
หนวย, ที่ตั้ง และภารกิจของหนวยที่สังกัด
ภารกิจเฉพาะกอนถูกจับกุม/มอบตัว
แนวทางที่เคลื่อนที่ หรือแทรกซึมเขามา/จํานวนผูแทรกซึมเขามาอื่นๆ
ขอมูลสําคัญที่หนวยเหนือ/หรือหนวยจับกุมกําลังตองการตรวจสอบหรือเพงเล็งอยู

๓. แบบฟอรมรายงานการซักถามในรายละเอียด คงใหใชแบบฟอรมของเจาหนาที่ซักถามของ ขกท.


บัตรผูกติดเอกสาร/ทรัพยสินของผูถูกจับกุม/มอบตัว

บัตรผูถูกจับกุม / มอบตัว
ชือ่ ผูถ กู จับกุม/มอบตัว…………………………………………………..
ยศ, ประเภทผูถูกจับกุม/มอบตัว………………………………………
วัน, เวลาที่ยึดได ……………………………………………………….
ชือ่ และหนวยของผูที่ยึดได …………………………………………….
รายการสิง่ ของที่ยึดได …………………………………………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
อืน่ ๆ …….…………………………………………………………….
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บัตรติดตัวผูถูกจับกุม/มอบตัว
บัตรติดตัวผูถูกจับกุม/มอบตัว
บัตรเลขที่ ………………………………………………………………
ยศ, ชือ่ ………………………………………………………………..
นามแฝง ………………………………………………………………
หนวย ……………………………………………………………………
วัน, เวลาที่จับกุม/มอบตัว ……………………………………………….
สถานทีจ่ ับกุม/มอบตัว …………………………………………………..
เหตุการณในขณะจับกุม/มอบตัว………………………………………..
อาวุธ ……………………………………………………………………
เอกสาร …………………………………………………………………
ผูจับกุม ……………………………..หนวย …………………………..



แผนปายติดยุทโธปกรณที่ยึดได
ยุทโธปกรณที่ยึดได
ชือ่ ……………………………………………………..
หมายเลข ………………………………………………
วัน เดือน ป ที่ยึดได ……………………………………
สถานที่ยึดได …………………………………………….
หนวยที่ยึดได ……………………………………………
เหตุการณขณะที่ยึด ……………………………………
อืน่ ๆ …………………………………………………..
คําเตือน
ยุทโธปกรณนี้เก็บไวเพื่อ
วิเคราะห
ใชประโยชน
เก็บกูและสงกลับ
ทําลาย
ลงชือ่ ……………………………………………………
(……………………………………………….)
ตําแหนง …………………………………………………….
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