แนวสอน
วิชาระเบียบงานสารบรรณ
หลักสูตรชั้นนายร้อย
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
คำนำ
วิชำ ระเบียบงำนสำรบรรณ ในหลักสูตรกำรศึกษำของโรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณ
ทหำรบก มีบทบำทสำคัญยิ่งในกำรติดต่อสัมพันธ์กันในระบบรำชกำรไทย รวมทั้งองค์กรและ บุคคลต่ำง ๆ

ผู้ปฏิบัติงำนสำรบรรณจะต้องมีควำมรู้ และควำมเข้ำใจในระเบียบงำนสำรบรรณอย่ำงลึกซึ้ง สำมำรถแนะนำ
และปฏิบัติงำนสำรบรรณในหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงดี รวมทั้งบริหำรงำนด้ำนเอกสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนสำรบรรณจะต้องเรียนรู้ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ไว้ เพื่อปฏิบัติในแนวทำงเดียวกันและ
สอดคล้องสัมพันธ์กัน ซึ่งจะเป็นผลให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วิชำนี้ จะเป็นประโยชน์ แก่ผู้เข้ำรับกำรศึกษำในกำรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ำรับ
กำรศึกษำ เพื่อใช้ในกำรทบทวนให้เกิดควำมเข้ำใจเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปตำมสมควร หำกท่ำนใดมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโปรดส่งคำแนะนำไปถึง โรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก และ
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกำสนี้ด้วย
โรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

เอกสำรนำ
วิชำ ระเบียบงำนสำรบรรณ
๑. ควำมมุ่งหมำย

๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ และเข้ำใจควำมหมำยชนิดและรูปแบบของหนังสือรำชกำร
หลักกำรร่ำงหนังสือ กำรรับ - ส่ง กำรเก็บ กำรรักษำ กำรยืมและกำรทำลำยหนังสือ
๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถบอกโอกำสกำรใช้หนังสือรำชกำร โดยเฉพำะหนังสือ
ภำยนอกและหนังสือภำยในได้
๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจในหน้ำที่ และสำมำรถนำไปปฏิบัติงำนได้
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกีย่ วกับสำรบรรณ เกี่ยวกับชนิดและรูปแบบหนังสือ หลักกำรร่ำงหนังสือ
กำร
รับ - ส่ง กำรเก็บรักษำ กำรยืม และกำรทำลำยหนังสือเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตำมระเบียบกองทัพบก ว่ำ
ด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
สำมำรถให้คำแนะนำผู้อื่นได้
๒. จุดประสงค์ปลำยทำง
๒.๑ สำมำรถจัดทำและร่ำงหนังสือ สำเนำหนังสือรำชกำรชนิดต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง
๒.๒ สำมำรถเปรียบเทียบและบอกควำมแตกต่ำงของหนังสือแต่ละชนิดได้อย่ำงถูกต้อง
๒.๓ ให้ทรำบถึงควำมสำคัญของหนังสือรำชกำรแต่ละชนิด
๒.๔ เพื่อให้ทรำบควำมสัมพันธ์เรื่อง กำรรับ-ส่ง กำรเก็บรักษำ กำรยืมและกำรทำลำยหนังสือ
๓. เอกสำรอ้ำงอิง
๓.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๒ ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๓.๓ หนังสือระเบียบงำนสำรบรรณ รร.สบ.สบ.ทบ.

แผนบทเรียน วิชาระเบียบงานสารบรรณ
เรื่อง
ชนิดและรูปแบบหนังสือรำชกำร

เนื้อหา
๑. กล่ำวนำ/แนะนำตัว
๒. ชนิดและรูปแบบหนังสือรำชกำร
๒.๑ ควำมหมำยหนังสือ ๖ ชนิด
๒.๒ โอกำสในกำรใช้ชนิดและรูปแบบหนังสือ

กำรรับ - ส่ง กำรเก็บ กำรรักษำ ๑. กล่ำวนำ
กำรยืมและกำรทำลำยหนังสือ
๒. กำรรับ - ส่ง กำรรักษำ กำรยืมและกำรทำลำย
รำชกำร
หนังสือรำชกำร
๒.๑ ควำมหมำยของหนังสือรับ

เครื่องช่วยสอน
Power point

Power point

๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
กำรเขียนเชิงปฏิบัติกำร

สำเหตุควำมจำเป็นของกำรรับหนังสือ
ขั้นตอนและวิธีกำรรับหนังสือรำชกำร
ควำมหมำยของหนังสือส่ง
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติกำรส่งหนังสือ
กำรเก็บหนังสือ
วิธีรักษำหนังสือ
กำรทำลำยหนังสือรำชกำร

๑. กล่ำวนำ
๒. กำรเขียนเชิงปฏิบัติกำร
หน่วยที่ ๑ ควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรเขียน
หนังสือที่ดี
หน่วยที่ ๒ หลักกำรร่ำงหนังสือที่ดี
หน่วยที่ ๓ กำรร่ำงหนังสือบำงประเภท มีข้อที่ควร
ทรำบ
หน่วยที่ ๔ ปัญหำของกำรร่ำงหนังสือ
หน่วยที่ ๕ ข้อสรุปเกี่ยวกับกำรร่ำงหนังสือรำชกำร

Power point

สำรบัญ
ตอนที่ ๑
ชนิดและรูปแบบหนังสือรำชกำร
ควำมหมำยหนังสือ ๖ ชนิด
รำยละเอียดของหนังสือภำยนอก
รำยละเอียดของหนังสือภำยใน
รำยละเอียดของหนังสือประทับตรำ
รำยละเอียดของหนังสือสั่งกำร
รำยละเอียดของหนังสือประชำสัมพันธ์
รำยละเอียดของหนังสือที่เจ้ำหน้ำที่จัดทำขึ้น
ตอนที่ ๒
กำรรับ - ส่ง กำรรักษำ กำรยืมและกำรทำลำยหนังสือรำชกำร
ควำมหมำยของหนังสือรับ
ขั้นตอนและวิธีกำรรับหนังสือรำชกำร
ควำมหมำยของหนังสือส่ง
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติกำรส่งหนังสือ

หน้ำ
๑-๔
๕
๕ – ๑๐
๑๐ - ๑๒
๑๒ - ๑๔
๑๔ – ๑๙
๑๙ - ๒๒
๒๒ – ๓๑
๓๒
๓๒
๓๒ - ๓๔
๓๔
๓๔ – ๓๖

กำรเก็บหนังสือ
วิธีรักษำหนังสือ
กำรยืมหนังสือและทำลำยหนังสือรำชกำร
กำรรักษำควำมลับ เอกสำรชั้นควำมลับ
ตอนที่ ๓
ควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรเขียนหนังสือที่ดี
หลักกำรร่ำงหนังสือที่ดี
กำรร่ำงหนังสือบำงประเภท มีข้อที่ควรทรำบ
ปัญหำของกำรร่ำงหนังสือ ข้อสรุปเกี่ยวกับกำรร่ำงหนังสือรำชกำร

๓๗ – ๓๙
๓๙
๓๙ – ๔๑
๔๒ - ๔๖
๔๗
๔๘ -๕๐
๕๑ – ๕๒
๕๓ – ๕๔

เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชา ระเบียบงานสารบรรณ
ตอนที่ ๑ ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ
ตอนที่ ๒ การรับ - ส่ง การเก็บ การรักษา
การยืม และการทาลายหนังสือราชการ
ตอนที่ ๓ การเขียนเชิงปฏิบัติการ

ตอนที่ ๑
ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ

วิชาชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ
หลักการทางานสารบรรณที่ดี
๑. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมรอบรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงด้ำนเอกสำร เช่น กำร
จัดเก็บเอกสำรที่มีประสิทธิภำพต้องครอบคลุมกระบวนกำรต่ำง ๆ ตั้งแต่กำรผลิต กำรเผยแพร่ กำรใช้ กำรค้น
กำรจัด
๒. ในกำรสื่อสำรในสำนักงำนและขององค์กำร เช่น เอกสำรลับ ถ้ำรั่วไหลไปควำมเสียหำยจะ
เกิดกับองค์กำรเป็นอย่ำงมำกสิ่งนี้มีควำมสำคัญจะต้องทำให้ครอบคลุมทุกกระบวนกำร
๓. ระบบกำรผลิตเอกสำรต่ำง ๆ เช่น กำรประมวลค่ำ อำจจะใช้หลำย ๆ อย่ำง ระบบกำร
พิมพ์เอกสำรไว้ในคอมพิวเตอร์พิมพ์ด้วยมือแล้วทำสำเนำไว้เก็บใส่แฟ้มใส่ไฟล์ แล้วแต่สื่อที่จะไปใช้ประโยชน์
หรือว่ำกำรค้นคืนก็จะต้องครอบคลุมระบบต่ำง ๆ ที่ช่วยให้สำมำรถค้นคืนนำมำใช้ได้ ไม่ใช่เก็บแล้วเก็บเลย ไม่
สำมำรถจะนำเอกสำรนั้นมำใช้ได้อีก รวมถึงว่ำต้องมีกำรกำหนดอำยุไว้บนเอกสำรด้วยว่ำเรื่องนี้ปฏิบัติเสร็จแล้ว
เก็บ 1 ปี แล้วก็รอทำลำย เรื่อง กำรเงินเก็บ 10 ปี เป็นหลักฐำนและก็จะทำลำยปีไหนก็จะมีระบบเก็บต่อไป
๔. เอกสำรที่เก็บไว้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงอย่ำงรวดเร็ว สะดวก และก็ทันต่อสถำนกำรณ์
๕. ระเบียบของรำชกำรไทยให้ทุกหน่วยงำนควรมีกำรทำ 5 ส
แนวทางการเก็บเอกสารที่ดี
๑. ถ้ำเป็นคำสั่งเป็นบันทึกต่ำง ๆ ก็จะมีพิมพ์ชื่อ เรียน วันที่ที่ออก เรื่องเก็บไว้เป็นพัน ๆ เรื่อง
ไว้ในเครื่องเวลำจะเพิ่มเรื่องพิมพ์ใหม่หัวข้อใกล้เคียงกันแล้วก็ค้นจำกคอมพิวเตอร์ไปเจอมำก็เปลี่ยนวันที่
เปลี่ยนหัวข้อ เปลี่ยนคนลงนำมก็นำมำใช้ได้ พิมพ์เรียกด้ำนต้นแบบเป็นเทมเพล็กของเอกสำรต่ำง ๆ
๒. เอกสำรลับต้องเก็บไว้ที่ปลอดภัย มีระบบกำรจัดเก็บตำมที่กำหนด และมีผู้เข้ำถึงข้อมูลได้
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่ได้รับควำมไว้วำงใจ
ผูที่จะทางานสารบรรณไดดี จาเปนตองรูงานธุรการดวยเชน
๑. มีทักษะในกำรติดตอโตตอบ และประสำนงำนที่ดี
๒. สนใจ ใฝเรียนรู และพัฒนำตนเองใหมีควำมรูทักษะ
๓. รูจักควำมควรหรือไมควร วำงตัวไดเหมำะสม รูจักกำลเทศะ
๔. มีควำมคลองแคลว วองไว มีปฏิภำณไหวพริบ ควำมจำดี
๕. ตองมีควำมรูทำงดำนภำษำเปนอยำงดีโดยเฉพำะอยำงยิ่งภำษำไทย รูจักตัวสะกดกำรันต
วรรคตอน แมนยำ คำศัพท และคำแปลในพจนำนุกรม ยิ่งมีควำมรูภำษำตำงประเทศดวยยิ่งดี
๖. ตองมีควำมละเอียดรอบคอบ สุขุม และรวดเร็ว

๗. มีมนุษยสัมพันธ และอัธยำศัยไมตรีกับเพื่อนรวมงำนและบุคคลทั่วไปไดดี
๘. มีกำรสั่งสมประสบกำรณควำมเชี่ยวชำญในงำนที่รับผิดชอบอยำงเหมำะสม

-๒กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหนังสือราชการ
๑. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๓. ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
๔. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕. ระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. หลักเกณฑ์กำรใช้ภำษำไทย กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน และเครื่องหมำยอื่น ๆ ตำม
ประกำศของรำชบัณฑิตยสถำน รวมถึงระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจง หรือประกำศของสำนักนำยกรัฐมนตรี
กระทรวงกลำโหม และกองทัพบก
กำรทำหนังสือรำชกำรของทุกเหล่ำที่สังกัดกองทัพบก ต้องยึดถือระเบียบกองทัพบกว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมี เจ้ำกรมสำรบรรณทหำรบก เป็นผู้รักษำกำรระเบียบ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
๒๐ กรกฏำคม ๒๕๕๕
ควำมหมำยของคำในระเบียบนี้
งานสารบรรณ คือ งำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนเอกสำรหรือหนังสือ เริ่มตั้งแต่กำรจัดทำ
กำรรับ กำรส่ง กำรเก็บรักษำ กำรยืม และ กำรทำลำย
หนังสือ หมำยควำมว่ำ หนังสือรำชกำร
ส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม สำนักงำนหรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐทั้งในรำชกำร
บริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น หรือในต่ำงประเทศ
ส่วนราชการของกองทัพบก หมำยถึง หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป
คณะกรรมการ หมำยควำมว่ำ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงรำชกำรให้ปฏิบัติงำน
ในเรื่องใดๆ และให้หมำยควำมรวมถึงคณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนใน
ลักษณะเดียวกัน
อิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงอิเล็กตรอนไฟฟ้ำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ำยกัน และให้หมำยควำมรวมถึงกำรประยุกต์ใช้วิธีกำร ทำงแสง วิธีกำรทำง
แม่เหล็กหรืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้วิธีต่ำง ๆ เช่นว่ำนั้น
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง กำรรับส่งข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือผ่ำน
ระบบสื่อสำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือราชการ คือ เอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก่คือ

๑. หนังสือที่มีไปมำระหว่ำงส่วนรำชกำร
๒. หนังสือที่ส่วนรำชกำรมีไปถึงหน่วยงำนอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือที่มีไปถึง
บุคคลภำยนอก
๓. หนังสือที่หน่วยงำนอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือที่บุคคลภำยนอกมีมำถึงส่วนรำชกำร
( ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทำงรำชกำร และทำงรำชกำรรับไว้เป็นหลักฐำน )
-๓๔. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐำนในรำชกำร
๕. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดทำขึ้นตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
๖. ข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือที่ได้รับจำกระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ
ให้ชี้แจงถึงหนังสือซึ่งต้องปฏิบัติให้เร็วกว่ำหนังสือทั่วไปเสียก่อนว่ำ คือ หนังสือที่จัดส่งและ
ดำเนินกำรทำงสำรบรรณด้วยควำมรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. ด่วนที่สุด คือ ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
๒. ด่วนมำก คือ ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๓. ด่วน คือ ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติเร็วกว่ำปกติเท่ำที่จะทำได้
ผู้สอนอธิบำยต่อไปว่ำกำรประทับชั้นควำมเร็วให้ประทับด้วยหมึกสีแดง ขนำดไม่เล็กกว่ำตัวพิมพ์
ขนำด ๓๒ พอยท์ ให้เห็นเด่นชัดที่หนังสือและที่ซอง เช่น ถ้ำเป็นในหนังสือภำยนอกให้ประทับอยู่บริเวณเหนือ
ที่หนังสือ หำกประทับในหนังสือภำยในให้ประทับบริเวณแนวเดียวกับเท้ำครุฑด้ำนขวำมือเรำเช่นเดียวกับกำร
ประทับที่ซอง
ในกรณีที่ต้องกำรให้หนังสือถึงมือผู้รับในเวลำที่กำหนด ให้ระบุไว้ที่หน้ำซองบริเวณแนวเดียวกับ
เท้ำครุฑด้วยหมึกสีแดง ขนำดตัวพิมพ์ ๓๒ พอยท์ เช่นเดียวกัน โดยให้ประทับคำว่ำ (ดังตัวอย่ำง)
ด่วนภายใน ๒๗ ต.ค. ๕๙, ๑๓๐๐
ประเภทชั้นความลับ
ยังมีหนังสือบำงประเภทที่ต้องรักษำมิให้ควำมลับรั่วไหลและมีวิธีกำรคุ้มครองข่ำวสำรซึ่งต้อง
ปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแบ่งเป็น ๓
ชั้น ให้ระบุด้วยตัวอักษรสีแดง คือ
๑. ลับที่สุด (TOP SECRET) หมำยควำมว่ำ ควำมลับที่มีควำมสำคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคล
ข้อมูลข่ำวสำร วัตถุ สถำนที่ และทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ซึ่งหำกควำมลับดังกล่ำว ทั้งหมด หรือเพียง
บำงส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์แห่ง
รัฐอย่ำงร้ำยแรงที่สุด
๒. ลับมำก (SECRET) หมำยควำมว่ำ ควำมลับที่มีควำมสำคัญมำกเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูล
ข่ำวสำร วัตถุ สถำนที่ และทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ซึ่งหำกควำมลับดังกล่ำว ทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วน
รั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่ำง
ร้ำยแรง
๓. ลับ (CONFIDENTIAL) หมำยควำมว่ำ ควำมลับที่มีควำมสำคัญเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูล
ข่ำวสำร วัตถุ สถำนที่ และทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ซึ่งหำกควำมลับดังกล่ำว ทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วน
รั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ

-๔การใช้ตัวอักษรในการพิมพ์และการตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
ให้ผู้สอนอธิบำยขนำดตัวอักษรที่ใช้ในกำรพิมพ์ โดยให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ (Font) ไทยสำรบรรณ (Th Sarabun PSK) ขนำด ๑๖ พอยท์ ในกรณีที่มีควำมจำเป็นสำมำรถให้มีขนำดใหญ่ได้ไม่
เกิน ๑๘ พอยท์ สำหรับกำรตั้งค่ำกำรพิมพ์หนังสือทุกชนิด ให้ตั้งระยะกระดำษขอบซ้ำย ๓ เซนติเมตร และ
ขอบขวำ ๒ เซนติเมตร ระยะจำกขอบกระดำษด้ำนบนจนถึงปลำยปีกครุฑให้มีระยะ ๑.๕ เซนติเมตร สำหรับ
ในหน้ำถัด ๆ ไปที่ไม่มีครุฑ ให้ใช้ระยะห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนบนลงมำ ๕ เซนติเมตร (จำกขอบกระดำษ
ด้ำนบนลงมำถึงเครื่องหมำยยัติภังค์และเลขหน้ำประมำณ ๓ เซนติเมตร และหลังเลขหน้ำลงมำอีกประมำณ ๒
เซนติเมตร รวมแล้ว ๕ เซนติเมตร) และกำรตั้งระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่ำ หรือ Single (ประมำณ ๐.๘
เซนติเมตร) ซึ่งมีควำมหมำยเดียวกับ ระยะ ก หรือ ๑ enter
มาตรฐานตราครุฑ
ให้ผู้สอนอธิบำยควำมเป็นมำของครุฑที่ปรำกฏอยู่ในหนังสือรำชกำร รวมทั้งอธิบำยถึง
ลักษณะครุฑแบบมำตรฐำน ซึ่งมีขนำดสูง ๒ ขนำด คือ ขนำดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร และขนำดตัวครุฑสูง
๑.๕ เซนติเมตร
และอธิบำยแบบกระดำษตรำครุฑ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๒ ชนิด คือ แบบกระดำษตรำครุฑพิมพ์
ด้วยหมึกดำ กับแบบกระดำษตรำครุฑดุน
หนังสือรำชกำร มี ๖ ชนิด
๑. หนังสือภำยนอก
๒. หนังสือภำยใน
๓. หนังสือประทับตรำ
๔. หนังสือสั่งกำร
๕. หนังสือประชำสัมพันธ์
๖. หนังสือที่เจ้ำหน้ำที่จัดขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่ส่วนรำชกำรในกระทรวงกลำโหมหรือ
กองทัพบก มีถึงหน่วยงำนอื่นใดนอกกระทรวงกลำโหมมีไปถึงบุคคลภำยนอก หรือเป็นหนังสือที่ใช้ติดต่อกันที่
เป็นแบบพิธีภำยในกระทรวงกลำโหมก็ได้ หนังสือภำยนอกมี ๒ ชนิด คือ
๑. หนังสือภำยนอกที่ใช้นอกกระทรวงกลำโหม ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงำนอื่นนอก
กระทรวงกลำโหม (ใช้คำเต็ม)
๒. หนังสือภำยนอกที่ใช้ภำยในกระทรวงกลำโหม คือหนังสือที่ใช้ในกรณีมีควำมสำคัญและ
เป็นพิธีกำร ใช้ติดต่อกับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ภำยในกระทรวงกลำโหม ให้ใช้กระดำษตรำครุฑ แต่ใช้คำย่อตำม
ระเบียบกระทรวงกลำโหมและกองทัพบก
โอกำสในกำรใช้หนังสือภำยนอกที่ใช้ภำยในกระทรวงกลำโหม เช่น หนังสือเรียนเชิญ
ผู้บังคับบัญชำชั้นสูงไปร่วมงำนพิธีกำรสำคัญของหน่วย หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ในเรื่องต่ำง ๆ หนังสือ

รำยงำนผลกำรศึกษำเสนอ ผบ.เหล่ำทัพหรือผู้บังคับบัญชำชั้นสูง หรือหนังสือขอเชิญไปร่วมงำนวันสถำปนำ
หน่วย เป็นต้น
-๕การกรอกรายละเอียดในหนังสือภายนอกที่ใช้นอกกระทรวงกลาโหม

๑. ใช้กระดำษตรำครุฑซึ่งพิมพ์ด้วยหมึกดำสูง ๓ ม. อยู่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ปลำยปีกครุฑ
ห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนบนลงมำ ๑.๕ ซม.
๒. ที่หนังสือ ให้ลงที่ของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ โดยละรหัสตัวพยัญชนะ ( ที่ กห )

และเลขประจำของส่วนรำชกำรในกองทัพบก ทับขีด (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง ตัวอย่ำงเช่น ที่ กห ๐๔๒๑/
๕๑๘ อธิบำยควำมหมำยได้คือ กห (ไม่มีจุด) คือ รหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงกลำโหม ๐๔๒๑ หมำยถึง
เลขประจำของส่วนรำชกำรหนึ่งในกองทัพบก (ในที่นี้หมำยถึงกรมสำรบรรณทหำรบก) ขีดทับด้วย ทะเบียน
หนังสือส่ง ซึ่งเริ่มใช้เลขที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. เรียงลำดับติดต่อกันไปจนไปสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ของปีปฏิทิน
นั้น โดยพิมพ์ให้อยู่ในแนวเดียวกับเท้ำครุฑด้ำนซ้ำยมือเรำ
-๖๓. ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ อยู่แนวเดียวกับเท้ำครุฑทำงด้ำนขวำมือเรำ ให้ลงชื่อส่วน
รำชกำรหรือสถำนที่ซึ่งเป็นเจ้ำของหนังสือนั้น โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วยประมำณไม่เกิน ๔ บรรทัด
(รหัสไปรษณีย์วำงไว้หลังจังหวัด) เช่น
กรมสำรบรรณทหำรบก
ในกองบัญชำกำรกองทัพบก ถนนรำชดำเนินนอก
เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๐๐ (ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีกำหนดอนุโลม
ให้ใช้คำว่ำ กรุงเทพมหำนครได้ ๓ แบบ คือ กรุงเทพมหำนคร หรือ กรุงเทพฯ หรือ กทม.อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็
ได้)
๔. วัน เดือน ปี ให้ลงเลขวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักรำช
เช่น (ไม่ต้องพิมพ์คำว่ำวันที่) ๒๓ (ผู้ลงนำมเป็นผู้บันทึก) พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เป็นต้น
๕. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องย่อที่เป็นใจควำมสำคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น หำกเป็นเรื่องที่
สืบเนื่องกันให้ลงเรื่องเดิม ถ้ำเรื่องมี ๒ บรรทัดขึ้นไปให้พิมพ์ตัวพยัญชนะตัวแรกของบรรทัดที่ ๒ ไว้ตรงกับ
พยัญชนะตัวแรกของบรรทัดบน
๖. คำขึ้นต้น ให้ใช้ตำมคำขึ้นต้นของผู้รับหนังสือ ซึ่งแยกได้เป็น ๓ กลุ่มผู้รับ คือ พระรำชวงศ์
พระภิกษุ และบุคคลธรรมดำ แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หำกเป็นชื่อบุคคลให้ใช้ในกรณีมีถึงตัว
บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้ำที่ สำหรับคำขึ้นต้น สรรพนำม และคำลงท้ำย รวมถึงคำที่ใช้จ่ำหน้ำซองที่
ใช้ในหนังสือถึงพระรำชวงศ์และพระภิกษุชั้นพระรำชำคณะขึ้นไป ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป ให้ใช้คำรำชำ
ศัพท์หรือถ้อยคำสุภำพตำมตำแหน่งหน้ำที่แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี และตำมที่ทำง
รำชกำรกำหนด
เช่น มีหนังสือถึงนำยกรัฐมนตรี ให้ใช้คำขึ้นต้นว่ำ กรำบเรียน หำกเป็นบุคคลธรรมดำอื่นใด
นอกจำกที่กำหนดไว้ในระเบียบ ให้ใช้คำว่ำ เรียน เช่น เรียน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ถ้ำไปถึง
พระสงฆ์ทั่วไป ให้ใช้คำว่ำ นมัสกำร เป็นต้น
๗. อ้ำงถึง (ถ้ำมี) ให้อ้ำงถึงหนังสือฉบับสุดท้ำยที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่อง
อื่นที่เป็นสำระสำคัญต้องนำมำพิจำรณำ ให้อ้ำงถึงหนังสือฉบับนั้นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพำะให้ทรำบด้วยกำร
ใช้อ้ำงถึงในส่วนหัวเรื่อง ไม่ต้องใส่ชื่อเรื่องนั้น ๆ ลงไป ตัวอย่ำงเช่น
อ้ำงถึง หนังสือกรมสำรบรรณทหำรบก ที่ กห ๐๔๒๑/๓๔๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙

๘. สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี) ให้ลงชื่อสิ่งของที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือฉบับนั้น ถ้ำมีหลำย
รำยกำร
ให้กำหนดเป็นข้อ ๆ ไป พร้อมระบุจำนวนไปด้วย แต่ถ้ำไม่สำมำรถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งไปในหนังสือ
ฉบับนั้นว่ำจะส่งไปทำงใดและเมื่อใด
๙. ข้อควำม ให้ลงสำระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจน เข้ำใจง่ำย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
ภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป เว้นระยะระหว่ำงภำคฯ เท่ำกับ ๑.๖ เท่ำ โดยใช้ตัวเลขเป็นตัว
แบ่งหัวข้อก็ได้ โดยหลังตัวเลขมีจุด เช่น ๑. หรือ ๒. หรือจะใช้กำรย่อหน้ำเป็นตัวแบ่งภำคก็ได้ แต่ละย่อหน้ำ
ไม่ควรเกิน ๑๐ บรรทัด ก็จะทำให้อ่ำนเข้ำใจง่ำยขึ้น
-๗๑๐. คำลงท้ำย ให้ใช้คำลงท้ำยตำมฐำนะของผู้รับที่กำหนดไว้ในระเบียบ เช่น มีหนังสือถึง
นำยกรัฐมนตรี ให้ใช้คำลงท้ำยว่ำ ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงยิ่ง สำหรับบุคคลทั่วไปนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้
ในระเบียบให้ใช้คำว่ำ ขอแสดงควำมนับถือ ส่วนพระสงฆ์ทั่วไปให้ใช้คำว่ำ ขอนมัสกำรด้วยควำมเคำรพ เป็น
ต้น
๑๑. กำรลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อ (ลำยเซ็น) ของเจ้ำของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของ
เจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้ลำยมือชื่อ และมีตำแหน่งอยู่ในวงเล็บใต้ลำยมือชื่อ เช่น
พลโท
(บัญญัติ สิบประกำร)
เจ้ำกรมแพทย์ทหำรบก
๑๒. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง จะอยู่ทำงมุมล่ำงด้ำนซ้ำยของกระดำษใต้ตำแหน่งลงมำ ระยะ
บรรทัดเท่ำกับ ๑ เท่ำ ให้ลงชื่อหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือ โดยปกติส่วนรำชกำร
เจ้ำของเรื่องจะเป็นหน่วยที่ต่ำกว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือหนึ่งระดับ เช่น ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ
เป็นระดับกองพล ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจะเป็นกรมหรือหน่วยขึ้นตรงอื่น ๆ หรือส่วนรำชกำรเจ้ำของ
หนังสือเป็นระดับกองพัน ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจะเป็นกองร้อย เป็นต้น แต่ถ้ำไม่มีหน่วยรองหรือหน่วยขึ้น
ตรงก็ไม่ต้องมีชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง บรรทัดใต้ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือลง
ไปให้ลงหมำยเลขโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) หรือหมำยเลขภำยในตู้สำขำ บรรทัดต่อไปเป็น
โทรสำร (ถ้ำมี) และบรรทัดต่อไปเป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมี) ไว้ด้วย ตัวอย่ำงเช่น
โรงเรียนทหำรสำรบรรณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๕๗
โทรสำร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๒๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ agschool@gmail.com
หนังสือภำยนอกที่ใช้ติดต่อภำยนอกกระทรวงกลำโหม ไม่มีกำรใช้คำย่อ และหำกเป็น
หนังสือที่มีชั้นควำมลับให้ประทับตรำ “ลับ” ไว้ที่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษทั้งด้ำนบนและด้ำนล่ำงแห่งละ ๑ จุดไว้
ทุกหน้ำเช่นเดียวกับหนังสือชนิดอื่น ๆ

-๘-

การกรอกรายละเอียดในหนังสือภายนอกที่ใช้ภายในกระทรวงกลาโหม (ใช้คาย่อ)

๑. ที่ หมำยถึง ที่ของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำ
ของส่วนรำชกำรในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง
๒. ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ ให้ลงชื่อของส่วนรำชกำรหรือสถำนที่รำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของ
หนังสือนั้น โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย (ตำมตัวอย่ำงในหนังสือภำยนอกแต่ใช้คำย่อ)
๓. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือ
โดยให้เว้นระยะระหว่ำงตัวย่อของเดือนกับตัวเลขของปี เท่ำกับ ๑ จังหวะเคำะ เช่น ๑๕ พ.ย. ๕๙ เป็นต้น
๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจควำมสำคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
-๙ -

๕. คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตำมฐำนะของผู้รับหนังสือ ตำมตำรำงกำรใช้คำขึ้นต้น สรรพนำม
และคำลงท้ำยที่กำหนดไว้ในระเบียบ แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัว
บุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้ำที่
๖. อ้ำงถึง (ถ้ำมี) ให้อ้ำงถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพำะหนังสือที่ส่วนรำชกำรผู้รับหนังสือ
ได้รับมำก่อนแล้ว จะจำกส่วนรำชกำรใดก็ตำม โดยให้ลงชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือและเลขที่หนังสือ วันที่
เดือน ปีพุทธศักรำชของหนังสือนั้น กำรอ้ำงถึง ให้อ้ำงถึงหนังสือฉบับสุดท้ำยที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่
มีเรื่องอื่นที่เป็นสำระสำคัญต้องนำมำพิจำรณำ จึงอ้ำงถึงฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพำะให้ทรำบด้วย
๗. สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสำร หรือบรรณสำร ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น
ในกรณีที่ไม่สำมำรถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่ำจะส่งไปโดยทำงใดและเมื่อใด
๘. ข้อควำม ให้ลงสำระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป หำกมีรำยละเอียดแต่ละส่วนหลำยประกำร ให้แยกเป็นข้อ ๆ
๙. คำลงท้ำย ให้ใช้คำลงท้ำยตำมฐำนะของผู้รับหนังสือตำมตำรำงกำรใช้
คำขึ้นต้น สรรพนำม และคำลงท้ำยที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ในกรณีผู้บังคับบัญชามีถึงผู้ใต้บังคับบัญชาจะใช้คาลงท้ายหรือไม่ใช้ก็ได้ ในกรณีที่
ผู้ใต้บังคับบัญชามีถึงผู้บังคับบัญชาให้ใช้คาลงท้ายว่า “ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา”
๑๐. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อเจ้ำของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ใน
วงเล็บใต้ลำยมือชื่อ
๑๑. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ
๑๒. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อหน่วยเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือ โดย
ปกติส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจะเป็นหน่วยที่ขึ้นตรง หรือเป็นหน่วยที่ต่ำกว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือหนึ่ง
ระดับ สำหรับส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือซึ่งไม่มีหน่วยขึ้นตรงจะไม่มีหน่วยขึ้นตรง จะไม่มีชื่อส่วนรำชกำร
เจ้ำของเรื่อง
๑๓. โทร. ให้ลงหมำยเลขโทรศัพท์ของส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือ
และหมำยเลขภำยในตู้สำขำ พร้อมกับหมำยเลขโทรสำร (FAX) (ถ้ำมี) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมี) ไว้
ด้วย
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่ำหนังสือภำยนอกที่ใช้
ภำยใน
กระทรวงกลำโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอำกำศ หรือส่วนรำชกำรในกองทัพบก ให้จัดทำ
รูปแบบดังนี้
๑. ให้ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม และใช้คำย่อตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกลำโหม
และของกองทัพบกฉบับปัจจุบัน ปลำยปีกครุฑห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนบนลงมำประมำณ ๑.๕ ซม.
๒. คำว่ำ “บันทึกข้อควำม” เป็นตัวหนำอยู่ประมำณกึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ให้พิมพ์ด้วย
ตัวพิมพ์ ขนำด ๒๙ พอยท์
๓. คำว่ำ “ส่วนรำชกำร ที่ วันที่ เรื่อง” ให้พิมพ์ด้วยตัวหนำขนำด ๒๐ พอยท์ แล้วตำมด้วย
จุดไข่ปลำ (ไม่ใช้เส้นทึบ) ใต้ตัวอักษร
- ๑๐ การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือภายใน

๑. ส่วนรำชกำร ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือและให้มีชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง
ซึง่ ต่ำกว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือหนึง่ ระดับ พร้อมทัง้ หมำยเลขโทรศัพท์ไว้ในวงเล็บ ถ้ำไม่มหี น่วยขึน้ ตรงให้
ลงหมำยเลขโทรศัพท์ไว้ด้วย เช่น
ส่วนรำชกำร สบ.ทบ. (รร.สบ.สบ.ทบ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๒๙,
๘๙๒๙๘)
๒. ที่ ที่ของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วน
รำชกำรในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง
๓. วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือ กรณีที่จัดทำหนังสือภำยในด้วยกำร
พิมพ์ให้จัดวำงตำแหน่งของคำว่ำ “วันที่” ไว้ตรงกึ่งกลำงของหัวกระดำษบันทึกข้อควำม และให้เว้นระยะ
ระหว่ำงตัวย่อของเดือนกับตัวเลขของ พ.ศ. เท่ำกับ ๑ จังหวะเคำะ เช่น พ.ย. ๕๙ เป็นต้น
- ๑๑ -

๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจควำมสำคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๕. คำขึ้นต้น ให้ใช้คำว่ำ “เรียน” “เสนอ” “ส่ง” และ “ถึง” แล้วแต่กรณี
๖. อ้ำงถึง (ถ้ำมี) ให้อ้ำงถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพำะหนังสือที่ส่วนรำชกำรผู้รับหนังสือ
ได้รับมำก่อนแล้ว จะจำกส่วนรำชกำรใดก็ตำม โดยให้ลงชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือและเลขที่หนังสือ วันที่
เดือน ปีพุทธศักรำชของหนังสือนั้น กำรอ้ำงถึง ให้อ้ำงถึงหนังสือฉบับสุดท้ำยที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่
มีเรื่องอื่นที่เป็นสำระสำคัญต้องนำมำพิจำรณำ จึงอ้ำงถึงฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพำะให้ทรำบด้วย
๗. สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสำร หรือบรรณสำร ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
นั้น ในกรณีที่ไม่สำมำรถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่ำจะส่งไปโดยทำงใดและเมื่อใด
๘. ข้อควำม ให้ลงสำระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป หำกมีรำยละเอียดแต่ละส่วนหลำยประกำร ให้แยกเป็นข้อ ๆ
๙. สรรพนำม ให้ใช้อนุโลมตำมหนังสือภำยนอก หำกเป็นกำรรำยงำนถึงผู้บังคับบัญชำให้ใช้
“กระผม” หรือ “ดิฉัน” แล้วแต่กรณี
๑๐. คำลงท้ำย -ไม่ม-ี
๑๑. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อเจ้ำของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ใน
วงเล็บใต้ลำยมือชื่อ
๑๒. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้กำรประทับตรำแทนกำรลงชื่อของหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกองพลหรือเทียบเท่ำขึ้นไป โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรชั้นผู้บังคับกำรกรมหรือเทียบเท่ำ หรือผู้ได้รับ
มอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกองพลหรือเทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อกำกับตรำ โดยให้
ใช้ได้ระหว่ำงส่วนรำชกำรกับส่วนรำชกำร หรือระหว่ำงส่วนรำชกำรกับบุคคลภำยนอก เฉพำะกรณีที่ไม่ใช่เรื่อง
สำคัญ ได้แก่ ขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม กำรส่งสำเนำหนังสือ สิ่งของ เอกสำร กำรตอบรับทรำบที่ไม่
เกี่ยวกับรำชกำรสำคัญหรือกำรเงิน กำรแจ้งผลงำนที่ดำเนินกำรไปแล้วให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องทรำบ กำร
เตือนเรื่องที่ค้ำง หรือเรื่องที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกองพลหรือเทียบเท่ำขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้
หนังสือประทับตรำ โดยให้จัดทำหนังสือดังนี้
๑. ให้ใช้กระดำษตรำครุฑ ขนำดสูง ๓ ซม. อยู่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ปลำยปีกครุฑอยู่ห่ำงจำก
ขอบกระดำษด้ำนบนประมำณ ๑.๕ ซม.
๒. ใช้คำย่อได้
๓. ประทับตรำส่วนรำชกำรในกองทัพบก ซึ่งเป็นเจ้ำของหนังสือด้วยหมึกสีแดง มีลักษณะรูป
วงกลม ๒ วงซ้อนกัน เส้นผ่ำศูนย์กลำงวงนอก ๔.๕ ซม. วงใน ๓.๕ ซม. ล้อมครุฑสูง ๓ ซม. ระหว่ำงวงนอก
และวงในมีอักษรไทยชื่อส่วนรำชกำรอยู่ขอบล่ำงของตรำครุฑ

- ๑๒ การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือประทับตรา

๑. ที่ หมำยถึง ที่ของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของ
ส่วนรำชกำรในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง
๒. คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่ำ “ถึง” เท่ำนั้น โดยลงชื่อส่วนรำชกำร หน่วยงำนหรือบุคคลที่หนังสือนั้น
มีถึง
๓. ข้อควำม ให้ลงสำระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป หำกมีรำยละเอียดแต่ละส่วนหลำยประกำร ให้แยกเป็นข้อ ๆ
๔ ส่วนรำชกำรที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อของส่วนรำชกำรที่ส่งหนังสือออก
๕. ตรำชื่อส่วนรำชกำร ให้ประทับตรำชื่อส่วนรำชกำรด้วยหมึกสีแดง และให้ผู้รับผิดชอบลง
ลำยมือชื่อกำกับตรำ ถ้ำส่วนรำชกำรใดที่มีกำรติดต่อกับต่ำงประเทศ จะให้มีชื่อต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้
โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่ำงของตรำครุฑ
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือ
โดยตำแหน่งอยู่ใต้ชื่อส่วนรำชกำรที่ส่งหนังสือออก
- ๑๓ -

๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออก
หนังสือ
๘. โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมำยเลขโทรศัพท์ของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของเรื่องและหมำยเลข
ภำยในตู้สำขำพร้อมกับหมำยเลขโทรสำร (FAX) (ถ้ำมี) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมี) ไว้ด้วย กรณีที่ไม่
มีโทรศัพท์ให้ลงที่ตั้งของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของเรื่องโดยให้ลงตำบลที่อยู่ตำมควำมจำเป็นพร้อม
รหัสไปรษณีย์ไว้ด้วย (ถ้ำมี)
หนังสือสั่งการ คือ หนังสือที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือหน่วยในบังคับ
บัญชำปฏิบัติในเรื่อง ต่ำง ๆ รวมถึงบรรดำข้อควำมที่ผู้มีอำนำจหน้ำที่กำหนดให้ใช้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ โดย
อำศัยอำนำจของกฎหมำยที่บัญญัติให้กระทำได้ มีอยู่ด้วยกัน ๓ ชนิด คือ
๑. คำสั่ง คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมำย แบ่งเป็น
๒ ประเภท คือ
๑.๑ คำสั่งทั่วไป คือ คำสั่งที่ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยหรือผู้ใต้บังคับบัญชำทั่วไปปฏิบัติ
หรือทรำบทั่วกัน
๑.๒ คำสั่งเฉพำะ คือ คำสั่งที่ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยหรือผู้ใต้บังคับบัญชำผู้มีหน้ำที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพำะปฏิบัติ
หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป สำมำรถออกคำสั่งทั้ง ๒ ประเภทนี้ได้
๒. ระเบียบ คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้มีอำนำจหน้ำที่วำงไว้เพื่อเป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนเป็น
กำรประจำ หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป สำมำรถออกระเบียบได้
๓. ข้อบังคับ คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้มีอำนำจหน้ำที่กำหนดให้ใช้โดยอำศัยอำนำจของกฎหมำย
ที่บัญญัติให้กระทำได้ โดยกระทรวงกลำโหมเป็นผู้ออกข้อบังคับ โดยใช้คำเต็ม

- ๑๔ การกรอกรายละเอียดในแบบคาสั่งทั่วไป

๑. คำสั่ง ให้ลงชื่อเต็มของส่วนรำชกำรที่ออกคำสั่ง หรือตำแหน่งของผู้มีอำนำจที่ออกคำสั่ง
๒. ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจำกเลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับ
เลขปีพุทธศักรำชที่ออกคำสั่ง ให้กำหนดเลขที่ทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักรำชกำร ๔ หลัก ตัวอย่ำงเช่น
คำสั่งกรมสำรบรรณทหำรบก (ใช้คำเต็ม)
ที่ ๑/๒๕๕๙
(ทับปีพุทธศักรำช ๔ หลัก)
เรื่อง .......................................................................................
(เส้นคั่นระหว่ำงชื่อเรื่องกับข้อควำมให้ใช้เส้นทึบ ปรับควำมสั้นยำวให้เหมำะสมสวยงำม)
๓. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง
๔. ข้อควำม ให้อ้ำงเหตุที่ออกคำสั่ง (หลักกำรและเหตุผลในกำรออกคำสั่ง) และอ้ำงถึงอำนำจ
ที่ให้ออกคำสั่ง (ถ้ำมี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อควำมที่สั่ง
๕. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คำย่อพุทธศักรำช และตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชที่
ออกคำสั่ง (ระยะเคำะตั้งแต่คำว่ำ “สั่ง” จนถึงหลัง พ.ศ. ให้เว้นระยะจังหวะเคำะ คือ ๔ ๔ ๑๒ ๔ ๑
- ๑๕ ตัวอย่ำงเช่น

สั่ง (เคำะ ๔ ครั้ง) ณ (เคำะ ๔ ครั้ง) วันที่ (เคำะ ๑๒ ครั้ง) พฤศจิกำยน (เคำะ ๔ ครั้ง) พ.ศ. (เคำะ ๑ ครั้ง)
๒๕๕๙
๖. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้
ลำยมือชื่อ
๗. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง
๘. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบในกำรออกคำสั่ง (ต่ำกว่ำ
เจ้ำของหนังสือ ๑ ระดับ)
๙. ใช้คำย่อตำมระเบียบกระทรวงกลำโหมและกองทัพบก กองทัพบก (เว้นคำว่ำ คำสั่ง.......
(ชื่อหน่วยงำน) และสั่ง ณ วันที่ .... ข้อควำมส่วนนี้ให้ใช้คำเต็ม)
การกรอกรายละเอียดในแบบคาสั่งเฉพาะ

- ๑๖ -

๑. คำสั่ง ให้ลงชื่อเต็มของส่วนรำชกำรที่ออกคำสั่ง หรือตำแหน่งของผู้มีอำนำจที่ออกคำสั่ง
แล้วพิมพ์คำว่ำง “(เฉพำะ)” อยู่กึ่งกลำงบรรทัดถัดมำ
๒. ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจำกเลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน
ทับเลขปีพุทธศักรำชที่ออกคำสั่ง ให้กำหนดเลขที่ทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักรำชกำร ๒ หลักท้ำย ตัวอย่ำงเช่น
คำสั่งกรมสำรบรรณทหำรบก (ใช้คำเต็ม)
(เฉพำะ)
ที่ ๑/๕๙
(ทับปีพุทธศักรำช ๒ หลักท้ำย)
เรื่อง .......................................................................................
(เส้นคั่นระหว่ำงชื่อเรื่องกับข้อควำมให้ใช้เส้นทึบ ปรับควำมสั้นยำวให้เหมำะสมสวยงำม)
๓. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง
๔. ข้อควำม ให้อ้ำงเหตุที่ออกคำสั่ง (หลักกำรและเหตุผลในกำรออกคำสั่ง) และอ้ำงถึง
อำนำจที่ให้ออกคำสั่ง (ถ้ำมี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อควำมที่สั่ง
๕. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คำย่อพุทธศักรำช และตัวเลขเต็ม
ของปีพุทธศักรำชที่ออกคำสั่ง (ระยะเคำะตั้งแต่คำว่ำ “สั่ง” จนถึงหลัง พ.ศ. ให้เว้นระยะจังหวะเคำะ คือ ๔ ๔
๑๒ ๔ ๑
ตัวอย่ำงเช่น
สั่ง (เคำะ ๔ ครั้ง) ณ (เคำะ ๔ ครั้ง) วันที่ (เคำะ ๑๒ ครั้ง) พฤศจิกำยน (เคำะ ๔ ครั้ง) พ.ศ. (เคำะ ๑ ครั้ง)
๒๕๕๙
๖. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้
ลำยมือชื่อ
๗. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง
๘. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบในกำรออกคำสั่ง (ต่ำกว่ำ
เจ้ำของหนังสือ ๑ ระดับ)
๙. ใช้คำย่อตำมระเบียบกระทรวงกลำโหมและกองทัพบก (เว้นคำว่ำ คำสั่ง....... (ชื่อ
หน่วยงำน) และสั่ง ณ วันที่ .... ข้อควำมส่วนนี้ให้ใช้คำเต็ม)

- ๑๗ การกรอกรายละเอียดในแบบระเบียบ

๑. ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่ออกระเบียบ
๒. ว่ำด้วย ให้ลงชื่อระเบียบ
๓. ฉบับที่ ถ้ำเป็นระเบียบที่กล่ำวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่ำฉบับใด แต่ถ้ำเป็น
ระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีกำรแก้เพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไป ตำมลำดับ
๔. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกระเบียบ
๕. ข้อควำม ให้อ้ำงเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงควำมมุ่งหมำยที่ต้องออกระเบียบ และอ้ำง
ถึงกฎหมำยที่ให้อำนำจออกระเบียบ (ถ้ำมี)
- ๑๘ -

๖. ข้อ ให้เรียงข้อควำมที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อระเบียบ ข้อ ๒
เป็นวันที่ใช้บังคับกำหนดว่ำให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ำยเป็นข้อผู้รักษำกำร ระเบียบใด ถ้ำมีมำกข้อ
หรือหลำยเรื่องะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ำยข้อผู้รักษำกำรไปเป็นข้อสุดท้ำยก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑
๗. ประกำศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คำย่อพุทธศักรำช และตัวเลข
เต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกระเบียบ
๘. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อผู้ออกระเบียบและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้
ลำยมือชื่อ
๙. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกระเบียบโดยใช้คำเต็ม
๑๐. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบในกำรออกระเบียบ
หมายเหตุ ในกำรอ้ำงถึงชื่อระเบียบในเนื้อหำของหนังสือให้เขียนชื่อติดต่อเป็นข้อควำมเดียวกันโดยมิต้องเว้น
ระยะระหว่ำงชื่อส่วนรำชกำกับคำว่ำ “ว่ำด้วย.......” เช่น ระเบียบกองทัพบกบกว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.
๒๕๕๕
หนังสือประชาสัมพันธ์ คือ บรรดำหนังสือที่ทำงรำชกำรประกำศ ชี้แจง แนะแนวทำง
ปฏิบัติทำควำมเข้ำใจในกิจกำรของทำงรำชกำร หรือหนังสือที่ทำงรำชกำรเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทรำบ มี
๓ ชนิด คือ
๑. ประกำศ คือ บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรประกำศหรือชี้แจงให้ทรำบหรือแนะแนวทำง
ปฏิบัติ ให้ใช้กระดำษตรำครุฑ หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป สำมำรถออกประกำศได้โดยพิมพ์คำ
เต็ม
๒. แถลงกำรณ์ คือ บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรแถลงเพื่อทำควำมเข้ำใจในกิจกำรของทำง
รำชกำรหรือเหตุกำรณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทรำบชัดเจนทั่วกัน กองทัพบกขึ้นไปเป็นผู้ออกแถลงกำรณ์โดยพิมพ์คำ
เต็ม
๓. ข่ำว คือ บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทรำบ หน่วยระดับกองร้อย
หรือเทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผู้ออก โดยพิมพ์คำเต็มหรือคำย่อได้แล้วแต่กรณี

- ๑๙ การกรอกรายละเอียดในแบบประกาศ

๑. ประกำศ ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่ออกประกำศ (พิมพ์คำเต็ม)
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกำศ หรือแนะนำ หรือชี้แจง หรือแจ้งควำม แล้วแต่กรณี
๓. ข้อควำม ให้อ้ำงเหตุผลที่ออกประกำศและข้อควำมที่ออกประกำศ
๔. ประกำศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คำย่อพุทธศักรำชและตัวเลข
เต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกประกำศ (รูปแบบเช่นเดียวกับพิมพ์คำสั่งโดยใช้คำเต็ม)
๕. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อผู้ออกประกำศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บ
ใต้ ลำยมือชื่อ
๖. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกำศ
- ๒๐ -

๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง เป็นหน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบใน
กำรออกประกำศ
การกรอกรายละเอียดในแบบแถลงการณ์

๑. แถลงกำรณ์ ให้ลงคำว่ำ “แถลงกำรณ์กองทัพบก”
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงกำรณ์
๓. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงกำรณ์หลำยฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลง
ฉบับที่เรียงตำมลำดับไว้ด้วย
๔. ข้อควำม ให้อ้ำงเหตุผลที่ต้องออกแถลงกำรณ์ และข้อควำมที่ออกแถลงกำรณ์
๕. ส่วนรำชกำรที่ออกแถลงกำรณ์ ให้ลงคำว่ำ “กองทัพบก”
- ๒๑ -

๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน ตัวเลขของปีพุทธศักรำชที่ออก
แถลงกำรณ์
๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรในกองทัพบกที่รับผิดชอบในกำรออก
แถลงกำรณ์ (หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหรือหน่วยผู้รับผิดชอบ)
การกรอกรายละเอียดในแบบข่าวราชการทหาร
๑. ข่ำว ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่ออกข่ำว (พิมพ์คำเต็ม) เช่น ข่ำวกองทัพบก
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่ำว
๓. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่ำวหลำยฉบับในเรื่องเดียวกันที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่
เรียง
ตำมลำดับไว้ด้วย
๔. ข้อควำม ให้ลงรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่ำว
๕. ส่วนรำชกำรที่ออกข่ำว ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่ออกข่ำว
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน ตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชกำรที่
ออกข่ำว
๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อเต็มของส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบในกำรออกข่ำว (โดย
ปกติส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจะเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหรือหน่วยต่ำกว่ำส่วนรำชกำรที่ออกข่ำวหนึ่ง
ระดับ สำหรับส่วนรำชกำรที่ออกข่ำวซึ่งไม่มีหน่วยขึ้นตรงจะไม่มีส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง)
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทำงรำชกำรทำขึ้น
นอกจำกที่กล่ำวมำแล้ว หรือหนังสือที่หน่วยงำนอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือบุคคลภำยนอกมีมำถึงส่วน
รำชกำรในกองทัพบก และเจ้ำหน้ำที่รับไว้เป็นหลักฐำนของทำงรำชกำรมี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รำยงำน
กำรประชุม บันทึก และหนังสืออื่น ดังนี้
๑. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนรำชกำรออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงำนเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้ปรำกฏแก่บุคคลทั่วไป ไม่จำเพำะเจำะจง ให้ใช้กระดำษตรำ
ครุฑ และพิมพ์คำเต็ม
๒. รำยงำนกำรประชุม คือ กำรบันทึกควำมคิดเห็นของผู้มำประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐำน
๓. บันทึก คือ ข้อควำมที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้บังคับบัญชำสั่งกำรแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือข้อควำมที่เจ้ำหน้ำที่หรือส่วนรำชกำรในกองทัพบกติดต่อกันในกำรปฏิบัติรำชกำร โดย
ปกติใช้กระดำษบันทึกข้อควำม
กำรบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคำขึ้นต้น ใจควำมที่บันทึก และลงชื่อ ตำแหน่ง วัน
เดือน ปี กำกับ หำกไม่มีควำมเห็นใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อ ตำแหน่ง วัน เดือน ปี กำกับ
๔. หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสำรอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
เพื่อหลักฐำนในรำชกำร ซึ่งรวมถึงภำพถ่ำย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภำพ และสื่อกลำงวันทึกข้อมูล
หรือหนังสือของบุคคลภำยนอกที่ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่ได้รับเข้ำทะเบียนรับหนังสือของทำงรำชกำร
- ๒๒ แล้ว มีรูปแบบตำมที่กระทรวง ทบวง กรม กำหนดขึ้นใช้ตำมควำมเหมำะสม เว้นแต่มีแบบตำมกฎหมำยเฉพำะ
เรื่องให้ทำตำมแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญำ หลักฐำนกำรสืบสวนสอบสวน และคำร้อง เป็นต้น

สำหรับสื่อกลำงบันทึกข้อมูล หมำยถึง สื่อใด ๆ ที่อำจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จำนแม่เหล็ก แผ่นซีดีอ่ำนอย่ำงเดียว หรือแผ่นดิจิตอล เป็นต้น
การกรอกรายละเอียดในหนังสือรับรอง

๑. เลขที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพำะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนถึง
สิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ได้
๒. ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ ให้ลงชื่อของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นเจ้ำของหนังสือนั้น และจะลง
สถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือด้วยก็ได้
๓. ข้อควำม ให้ลงข้อควำมขึ้นต้นว่ำ “หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ำ” แล้วต่อด้วยชื่อ
บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงำนที่ทำงรำชกำรรับรอง ในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็ม โดยมีคำนำหน้ำนำม
หรือยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งหน้ำที่ และสังกัดหน่วยงำนที่ผู้นั้นทำงำนอยู่อย่ำงชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อควำมที่รับรอง
๔. ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือรับรอง
- ๒๓ ๕. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ใน
วงเล็บใต้ลำยมือชื่อ

๖. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือ
๗. รูปถ่ำยและลำยมือชื่อผู้ได้รับกำรรับรอง ในกรณีที่กำรรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่
บุคคลให้ติดรูปถ่ำยของผู้ที่ได้รับกำรรับรอง ขนำด ๔ x ๖ เซนติเมตร หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ประทับตรำครุฑ
และชื่อส่วนรำชกำรที่ออกหนังสือบนขอบล่ำงด้ำนขวำของรูปถ่ำยคำบต่อลงบนแผ่นกระดำษ และให้ผู้นั้นลง
ลำยมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ำย พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้ลำยมือชื่อด้วย
การกรอกรายละเอียดในแบบรายงานการประชุม

- ๒๔ ๑. รำยงำนกำรประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อกำรประชุมนั้น
๒. ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม

๓. เมื่อ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่ประชุม
๔. ณ ให้ลงสถำนที่ที่ประชุม
๕. ผู้มำประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมำประชุม
ในกรณีที่มีผู้มำประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มำประชุมแทน และลงว่ำมำประชุมแทนผู้ใดหรือตำแหน่งใด
๖. ผู้ไม่มำประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มำ
ประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ำมี)
๗. ผู้เข้ำร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่มิได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้
เข้ำร่วมประชุม (ถ้ำมี)
๘. เริ่มประชุมเวลำ ให้ลงเวลำที่เริ่มประชุม
๙. ข้อควำม ให้บันทึกข้อควำมที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธำนกล่ำวเปิดประชุม และ
เรื่องที่ประชุมมีมติ หรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตำมลำดับ
๑๐. เลิกประชุมเวลำ ให้ลงเวลำที่เลิกประชุม
๑๑. ผู้จดรำยงำนกำรประชุม ให้ลงลำยมือชื่อผู้จดรำยงำนกำรประชุมครั้งนั้น พร้อมพิมพ์ชื่อเต็ม
และนำมสกุลในวงเล็บใต้ลำยมือชื่อ พร้อมทั้งตำแหน่ง
๑๒. กำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ให้ประธำนในกำรประชุมหรือผู้ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ตรวจ
และอนุมัติกำรแจกจ่ำย

- ๒๕ การกรอกรายละเอียดในบันทึก

๑. ชื่อ หรือตำแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้คำขึ้นต้นอนุโลมตำมหนังสือภำยใน ได้แก่คำว่ำ “เรียน”
“เสนอ” “ส่ง” และ “ถึง” แล้วแต่กรณี
๒. โดยปกติ บันทึก ในส่วนของหัวเรื่องจะไม่มี “อ้ำงถึง” และ “สิ่งที่ส่งมำด้วย” ซึ่งจะใช้กำร
เรียก อ้ำงถึงไว้ในเนื้อหำข้อควำม หำกส่วนรำชกำรมีควำมจำเป็นต้องมี ให้ใช้รูปแบบหัวเรื่องเหมือนกับหนังสือ
ภำยในโดยอนุโลม
๓. สำระสำคัญของเรื่อง ให้ลงใจควำมของเรื่องที่บันทึก ถ้ำมีเอกสำรประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย
๔. ชื่อและตำแหน่ง ให้ปฏิบัติได้ ๓ กรณี ดังนี้
- ๒๖ -

๔.๑ ในกรณีที่ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม ในส่วนหัวเรื่องให้ลงเฉพำะชื่อส่วนรำชกำรและชื่อ
เรื่อง ในส่วนท้ำยเรื่อง ให้ลงลำยมือชื่อ (ไม่มีวงเล็บชื่อเต็มใต้ลำยมือชื่อ) และตำแหน่งของผู้บันทึก และลงวัน
เดือนปีที่บันทึกไว้ด้วยในบรรทัดถัดมำ
๔.๒ ในกรณีที่ใช้รูปแบบหนังสือภำยในโดยอนุโลม ให้ลงรำยละเอียดส่วนหัวเรื่องเช่นเดียวกับ
หนังสือภำยใน กำรลงชื่อและตำแหน่งให้ยึดถือรูปแบบหนังสือภำยใน
๔.๓ ในกรณีที่ไม่ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม ให้ลงลำยมือชื่อ (ไม่มีวงเล็บชื่อเต็มใต้ลำยมือชื่อ)
และตำแหน่งของผู้บันทึกและวันเดือนปีที่บันทึกไว้ในบรรทัดต่อไป
การพิมพ์หนังสือราชการ
การพิมพ์ หมำยถึง กำรพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ ปกติแล้วงำนใดที่เป็นเอกสำรทั่วไป สำมำรถ
ใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ได้ก็ควรใช้ในกำรพิมพ์ เพื่อให้อ่ำนง่ำย สวยงำม และสำมำรถทำสำเนำได้ง่ำย
อีกด้วย ผู้พิมพ์ควรมีควำมระมัดระวัง กล่ำวคือ อย่ำพิมพ์ผิด มีควำมรู้ในตัวสะกดกำรันต์ คำย่อ และควรมี
ควำมรู้รอบตัวนอกเหนือจำกกำรพิมพ์หนังสือ เช่น กำรจัดวรรคตอนให้ถูกต้องเพื่อให้ถูกหลักภำษำและเข้ำใจ
ง่ำย กำรรู้ตำแหน่งของส่วนรำชกำร และอ่ำนลำยมือของผู้ร่ำงได้ดี และกำรพิจำรณำใช้กระดำษ กำรวำง
รูปแบบหนังสือ จัดข้อควำมภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุปได้ดีและถูกต้อง
ผู้สอนควรอธิบำยหลักเกณฑ์กำรพิมพ์หนังสือภำษำไทย โดยใช้หลักเกณฑ์กำรพิมพ์ดังนี้
๑. กำรพิมพ์หนังสือรำชกำรในกระดำษทุกชนิด ให้พิมพ์หน้าเดียว หำกเป็นกำรพิมพ์ใน
กระดำษตรำครุฑ ถ้ำข้อควำมมำกกว่ำ ๑ หน้ำ หน้ำต่อไปให้ใช้กระดำษธรรมดำที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
ใกล้เคียงกัน แต่ไม่ต้องมีตรำครุฑ
๒. กำรพิมพ์หัวข้อต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบฯ คือ เพื่อควำมสะดวกในกำรอ้ำงถึง และกำร
ค้นหำข้อควำมที่อ้ำงถึง กำรจำแนกหัวข้อโดยปกติให้ใช้ตัวเลข โดยถือหลักดังต่อไปนี้
๒.๑ ในกรณีที่ใจควำมสำมำรถแบ่งเป็นข้อใหญ่ ๆ โดยแบ่งเป็นเล่ม ภำค ตอน หรือบท ให้
ใช้เลขเรียงลำดับตั้งแต่ ๑ เป็นต้นไปจนกว่ำจะจบเรื่อง
๒.๒ กำรจำแนกหัวข้อย่อย ๆ ลงไป จะแบ่งเป็นช่วง ๆ แต่ละช่วงจะแบ่งเป็น ๔ ชั้น ได้แก่
กำรจำแนกหัวข้อชั้นต้น ชั้นลูก ชั้นหลำน และชั้นเหลน โดยใช้เลขเรียงลำดับกันไป และใส่จุดระหว่ำงชั้นนั้น ๆ
๒.๒.๑ กำรจำแนกหัวข้อช่วงที่ ๑ ให้จำแนกดังนี้
๒.๒.๑.๑ การจาแนกชั้นต้น ให้ใช้ตัวเลขเรียงจำก ๑ เป็นลำดับไปจนกว่ำจะ
จบเรื่อง
๒.๒.๑.๒ การจาแนกชั้นลูก ใช้ในกรณีที่มีข้อควำมที่ต้องจำแนกต่อไปจำก
ชั้นต้น เป็นชั้นที่ ๒ ให้ใส่จุดและตัวเลขเรียงจำก ๑ เป็นลำดับไป เช่น ๑.๑, ๑.๒ ๑.๓ หรือ ๑.๔
๒.๒.๑.๓ การจาแนกชั้นหลาน ใช้ในกรณีที่มีหัวข้อย่อยที่จะต้องจำแนกต่อไป
จำกชั้นลูกเป็นชั้นที่ ๓ ให้ใส่จุดและตัวเลขเรียงจำก ๑ เป็นลำดับต่อไปจำกชั้นลูก เช่น ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓
หรือ ๑.๑.๔
- ๒๗ ๒.๒.๑.๔ การจาแนกชัน้ เหลน ใช้ในกรณีที่มีหัวข้อย่อยที่จะต้องจำแนกต่อไป
จำกชั้นหลำนเป็นชั้นที่ ๔ ให้ใส่จุดและตัวเลขเรียงจำก ๑ เป็นลำดับต่อไปจำกชั้นหลำน เช่น ๑.๑.๑.๑,
๑.๑.๑.๒, ๑.๑.๑.๓ หรือ ๑.๑.๑.๔

๒.๒.๒ กำรจำแนกหัวข้อช่วงที่ ๒ ใช้ในกรณีที่มีหัวข้อย่อยที่จะต้องแบ่งต่อไปจำกช่วงที่
๑ อีก ให้ใส่ตัวเลขเรียงจำก ๑ เป็นลำดับไปไว้ในเครื่องหมำยวงเล็บ ( ) ต่อจำกกำรจำแนกหัวข้อช่วงที่ ๑ เช่น
๑.๑.๑.๑ (๑), ๑.๑.๑.๑ (๒) หรือ ๑.๑.๑.๑ (๓)
ถ้ำมีข้อควำมที่จะแยกเป็นชั้นย่อย ๆ ต่อไปอีก ให้จำแนกเป็นชั้นลูก ชั้นหลำน
และชั้นเหลน ตัวอย่ำงเช่น
กำรจำแนกช่วงที่ ๒ ชั้นลูก ๑.๑.๑.๑ (๑.๑), ๑.๑.๑.๑ (๑.๒)
กำรจำแนกช่วงที่ ๒ ชั้นหลำน ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑), ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๒)
กำรจำแนกช่วงที่ ๒ ชั้นเหลน ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑), ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๒)
๒.๒.๓ กำรจำแนกหัวข้อช่วงที่ ๓ หรือช่วงที่ ๔ ..... ใช้ในกรณีที่ยังมีหัวข้อย่อยและ
จะต้องแบ่งต่อไปจำกช่วงที่ ๒ ช่วงที่ ๓ แล้วแต่กรณี ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกำร
กำรจำแนกช่วงที่ ๓ ชั้นลูก คือ ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑)
กำรจำแนกช่วงที่ ๔ ชั้นหลำน ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑จำแนกหัวข้อช่วงที่ ๒
โดยให้ใช้เครื่องหมำยวงเล็บ ( ) เป็นกำรแบ่งช่วง ตัวอย่ำงเช่น) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑)
กำรจำแนกช่วงที่ ๕ ชั้นเหลน ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑)
(๑.๑.๑.๑)
๒.๓ กำรจำแนกหัวข้อซึ่งไม่มีกำรจำแนกหัวข้อย่อยลงไปอีก จะกำหนดหัวข้อโดยใช้
ตัวอักษรแทนตัวเลขก็ได้ เช่น ก. หรือ (ก)
๒.๔ ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ตัวเลขเป็นหัวข้อไว้เป็นอย่ำง
อื่น ก็ให้นำมำใช้โดยอนุโลม เช่น กำรกำหนดหัวข้อในเอกสำรทำงวิชำกำร เป็นต้น
๒.๕ เอกสำรทั่วไปให้เขียนหรือพิมพ์ด้วยตัวเลขไทยหรืออำรบิคแล้วแต่กรณี แต่ไม่ต้องมี
คำว่ำ “ข้อ” ส่วนในกรณีที่อ้ำงอิงในตัวเรื่องให้เขียนหรือพิมพ์คำว่ำ “ข้อ” ลงไปด้วย เช่น อ้ำงว่ำ “ตำมระเบียบ
กองทัพบกที่อ้ำงถึงข้อ ๒.๑” เป็นต้น
๒.๖ เอกสำรบำงประเภทได้แก่ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสำรอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นหรือตำม
ควำมนิยมสำหรับเอกสำรชนิดนั้น ๆ ที่จะต้องมีคำว่ำ “ข้อ” ให้เขียนหรือพิมพ์คำว่ำ “ข้อ” ลงไปด้วย โดยไม่
ต้องมีเครื่องหมำยจุด (.) ตำมหลังทั้งข้อและตัวเลข โดยย่อหน้ำให้คำว่ำ “ข้อ” ตรงในแนวดิ่งเดียวกันกับอักษร
ตัวแรกของบรรทัดแรกที่เริ่มต้นข้อควำม เช่น
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ.......
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก.......
ข้อ ๓ ให้เจ้ำกรม......
- ๒๘ ๒.๗ กำรขึ้นหัวข้อใหญ่ สำหรับเอกสำรที่ไม่ต้องมีคำว่ำ “ข้อ” ต่อย่อหน้ำให้ตัวเลขตรงใน
แนวดิ่งกับกับอักษรตัวแรกของบรรทัดแรกที่เริ่มต้นข้อควำม และหลังตัวเลขต้องมีเครื่องหมำยจุด (.) ด้วย เช่น
๑. ตำมที่................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำร................................................................
..............................................................................................................................................................................

๒.๘ กำรขึ้นต้นด้วยข้อหัวข้อย่อย เช่น ๑.๑, ๑.๒ หรือ ๑.๓ หรือ ๑.๑.๑, ๑.๑.๒ ต่อไป
ตำมลำดับชั้น จะต้องย่อหน้ำลดหลั่นกันไปตำมลำดับศักดิ์ของหัวข้อย่อยนั้น ๆ เช่น
๑. ตำมที่ ..................... ดังนี้
๑.๑ .............................
๑.๑.๑ ......................
๑.๑.๒ .....................
๑.๒ ............................
๑.๒.๑ .........................
๑.๒.๒ ........................
๒. เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำร ........................... จึงเห็นควรดำเนินกำรดังนี้
๒.๑ ...................
๒.๒ ..................
๒.๙ กำรขึ้นบรรทัดใหม่ของข้อควำมที่อยู่ในข้อเดียวกันจะให้อยู่ริมซ้ำยสุด “ไม่ย่อหน้ำ”
หรือจะให้อักษรตัวแรกของบรรทัดใหม่ อยู่ในตำแหน่งตรงกันในแนวดิ่งกับตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดบนในข้อ
นั้น ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ควำมเหมำะสม หรือควำมนิยมของเอกสำรแต่ละประเภท เช่น
๑. ตำมที่ท่ำนได้กรุณำให้กำรอนุเครำะห์สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เพื่อใช้ในพิธีเปิดกำร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หรือเอกสำรบำงประเภท เช่น กำหนดกำรมักพิมพ์ให้อักษรตัวแรกของบรรทัดใหม่ อยู่ใน
ตำแหน่งตรงกันกับแนวดิ่งกับตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดบนในข้อนั้น ๆ ก็ได้ เช่น
เวลำ ๐๗๐๐ กำลังพลและผู้เข้ำร่วมพิธีพร้อม ณ ห้องประชุม
เวลำ ๐๗๑๕ ผบ.ทบ. ประธำนในพิธี เดินทำงถึงห้องประชุม
เวลำ ๐๗๒๐ เสธ.ทบ. กล่ำวรำยงำน ..................................
๒.๑๐ กำรพิมพ์ ๑ หน้ำกระดำษ เอ๔ โดยปกติให้พิมพ์ ๒๕ บรรทัด หรือตำมควำม
เหมำะสมกับจำนวนข้อควำม รวมทั้งควำมสวยงำมประกอบกันด้วย กำรพิมพ์หลำยหน้ำ ต้องพิมพ์เลข
หน้ำกระดำษไว้ระหว่ำงเครื่องหมำยยัติภังค์ เช่น หน้าที่ ๒ ให้พิมพ์ว่า -๒- ที่กึ่งกลำงด้ำนบนของกระดำษ
ห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนบนลงมำประมำณ ๓ เซนติเมตร และหลังจำกยัติภังค์ลงมำอีกประมำณ ๒
เซนติเมตร สำหรับกำรพิมพ์หนังสือที่มีควำมสำคัญและมีจำนวนหลำยหน้ำให้พิมพ์เครื่องหมำยทับ (/) ตำมด้วย
คำต่อเนื่อง
- ๒๙ ของข้อควำมที่จะยกไปพิมพ์ไว้หน้ำใหม่ไว้ด้ำนด้ำนล่ำงมุมขวำของหน้ำนั้น ๆ ตำมด้วย ... (จุด ๓ จุด)
ตัวอย่ำงเช่น
/ในโอกาสต่อไป...
และข้อควำมนี้โดยปกติให้พิมพ์เว้นระยะห่ำงจำกบรรทัดสุดท้ำยประมำณ ๓ ระยะบรรทัดพิมพ์ และควรจะต้อง
มีข้อควำมของหนังสือที่จะไปพิมพ์ในหน้ำถัดไปหรือหน้ำสุดท้ำยไม่ควรน้อยกว่ำ ๒ บรรทัด และต้องไม่เหลือ
เพียงภำคสรุปก่อนพิมพ์คำลงท้ำย
๒.๑๑ ในบรรทัดหนึ่ง ๆ ให้ตั้งจังหวะเคำะของพิมพ์ดีดไว้ ๗๐ จังหวะเคำะ ปัจจุบันมี
โปรแกรมกั้นหน้ำและกั้นหลังกระดำษให้อยู่ในแนวเดียวกันทั้งหน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดควำมสวยงำมเป็นแถวเป็น

แนวเดียวกัน แต่วรรคตอนอำจเปลี่ยนแปลงไปบ้ำง ให้ผู้พิมพ์พยำยำมสังเกตและจัดหน้ำให้อยู่ในตำแหน่งที่
ถูกต้องและเหมำะสม
๒.๑๒ บรรทัดสุดท้ำยของหน้ำกระดำษ ให้อยู่ห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนล่ำงตำมควำม
เหมำะสมของข้อควำม (ไม่ควรน้อยกว่ำ ๓ เซนติเมตร) แต่ถ้ำขึ้นหัวข้อหรือย่อหน้ำใหม่ ควรยกไปพิมพ์หน้ำ
ถัดไป
๒.๑๓ ถ้ำคำสุดท้ำยของบรรทัดมีหลำยพยำงค์ ไม่สำมำรถพิมพ์ให้จบในบรรทัดเดียวกันได้
ให้ใช้เครื่องหมำยยัติภังค์ (-) ระหว่ำงพยำงค์
๒.๑๔ กำรย่อหน้ำซึ่งใช้ในกรณีที่จบประเด็นแล้ว จะมีกำรขึ้นข้อควำมใหม่ ให้เว้นห่ำงจำก
ระยะกั้นหน้ำ ๑๐ จังหวัดเคำะ
๒.๑๕ กำรเว้นวรรค
๒.๑๕.๑ กำรเว้นวรรคโดยทั่วไปเว้น ๒ จังหวะเคำะ
๒.๑๕.๒ กำรเว้นวรรคระหว่ำงหัวข้อเรื่องกับเรื่อง ให้เว้น ๒ จังหวะเคำะ
๒.๑๕.๓ กำรเว้นวรรคในเนื้อหำ ซึ่งเรื่องที่พิมพ์มีเนื้อหำเดียวกัน ให้เว้น ๑ จังหวะ
เคำะ ถ้ำเนื้อหำต่ำงกันให้เว้น ๒ จังหวะเคำะ
๒.๑๕.๔ กำรเว้นวรรคระหว่ำงยศทหำรกับชื่อให้เว้น ๑ จังหวะเคำะ เช่น
พลเอก ประชา ลีลาหาญ หรือ พล.อ. ประชา ลีลาหาญ
๒.๑๖ กำรพิมพ์หนังสือรำชกำรภำษำไทยโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ในส่วนหัวของกระดำษ
บันทึกข้อควำม จะต้องใช้เส้นจุดไข่ปลำแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่ำงหลังคำว่ำ ส่วนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง
สาเนา
สำเนำ คือ เอกสำรที่จัดทำขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ ไม่ว่ำจะทำ สำเนำคู่ฉบับ หรือจำกสำเนำอีก
ชั้นหนึ่งจำกต้นฉบับ
ในกรณีที่มีควำมจำเป็นต้องใช้เอกสำรรำชกำรนั้น ๆ เพิ่มขึ้น และเอกสำรเหล่ำนั้นไม่ได้จัดทำ
ไว้หลำยฉบับ หำกจำเป็นต้องจัดทำสำเนำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำรประกอบกำรพิจำรณำของทำงรำชกำร
กำรทำสำเนำอำจทำได้หลำยวิธี เช่น
- ๓๐ ๑. วิธีคัดหรือลอกออกจำกต้นฉบับ คำต่อคำ ให้ถูกต้องกับต้นฉบับเดิม
๒. วิธีถอดหรือจัดทำพร้อมต้นฉบับ เช่น พิมพ์ต้นฉบับพร้อมสำเนำด้วยกำรใช้กระดำษ
คำร์บอน
๓. วิธีถ่ำยจำกต้นฉบับ เช่น กำรถ่ำยด้วยเครื่องถ่ำยเอกสำร
๔. วิธีอัดสำเนำ ด้วยกำรทำให้หมึกที่กระดำษไขต้นฉบับติดที่กระดำษสำเนำ
สาเนาแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. สาเนาคูฉ่ บับ เป็นสำเนำที่จัดทำพร้อมกับต้นฉบับและเหมือนกับต้นฉบับ พร้อมให้มีผู้ร่ำง
(นำยทหำรสัญญำบัตรเจ้ำของเรื่อง) ผู้พิมพ์ (เสมียน) และผู้ตรวจ (ตั้งแต่หัวหน้ำแผนกขึ้นไป) ลงลำยมือชื่อไว้ที่
ข้ำงท้ำยขอบล่ำงด้ำนขวำของหนังสือ หำกไม่มีพื้นที่ให้พลิกไปด้ำนหลังที่ว่ำงของแผ่นนั้น โดยวำงไว้มุมล่ำง
ด้ำนซ้ำย ตัวอย่ำงเช่น
ร.อ. ........................................... ร่าง ......................... ต.ค. ๕๙

จ.ส.อ. ....................................... พิมพ์ ....................... ต.ค. ๕๙
พ.ท. ......................................... ตรวจ ....................... ต.ค. ๕๙
กรณีผู้ร่างกับผู้ตรวจ เป็นบุคคลคนเดียวกัน ให้พิมพ์ว่า
พ.ท. ...................................... ร่าง/ตรวจ ..................... ต.ค. ๕๙
จ.ส.อ. ................................... พิมพ์/ทาน ..................... ต.ค. ๕๙
๒. สาเนา เป็นสำเนำที่ส่วนรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่จัดทำขึ้น สำเนำนี้อำจทำขึ้นด้วยกำรถ่ำย
คัด อัดสำเนำ หรือด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีสำเนำหนังสือที่มีตรำครุฑ จะต้องมีตรำครุฑเหมือนฉบับจริงทุก
ประกำร และห้ำมใช้คำว่ำ ครุฑ แทนตรำครุฑ สำเนำประเภทนี้ต้องมีกำรรับรอง โดยปกติจะเป็นนำยทหำร
สัญญำบัตรเจ้ำของเรื่อง จะเป็นผู้ลงลำยมือชื่อรับรอง ตัวอย่ำง เช่น
๒.๑ พิมพ์ไว้เหนือครุฑหรือกึ่งกลำงหน้ำเหนือบรรทัดแรกของสำเนำหนังสือว่ำ
“ -สาเนา-“
๒.๒ มีผรู้ ับรองสำเนำวำงไว้ด้ำนซ้ำยของกระดำษ ตัวอย่ำง เช่น
สาเนาถูกต้อง
ร.อ.
(วิชัย ไพรัตน์)
ประจากอง กพ.ทบ.
๒๙ ต.ค. ๕๙
********************

ตอนที่ ๒
การรับ - ส่ง การเก็บ การรักษา
การยืม และการทาลายหนังสือราชการ

วิชา การรับ - ส่ง เก็บรักษา ยืม ทาลาย
ความมุ่งหมาย ของการรับหนังสือ
* ให้หนังสือถึงมือผู้รับหรือผู้ปฏิบัติโดยเร็วและไม่ผิดพลำด
* ป้องกันมิให้หนังสือสูญหำยหรือสับสน เพรำะได้ลงหลักฐำนไว้แล้ว
* ช่วยให้กำรติดตำมค้นหำหนังสือได้สะดวกและรวดเร็ว
กำรรับหนังสือ คือหนังสือที่ได้รับเข้ำมำจำกภำยนอก ให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนสำรบรรณ
กลำงปฏิบัติตำมที่กำหนดไว้ในส่วนนี้
กำรรับหนังสือที่มีชั้นควำมลับ ในชั้นลับ หรือลับมำก ด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งำนหรือ
ผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เข้ำถึงเอกสำรลับแต่ละระดับเป็นผู้รับผ่ำนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย
โดยให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร
วิธีปฏิบัติในการรับหนังสือ
๑. จัดลำดับควำมสำคัญและควำมเร่งด่วน เพื่อดำเนินกำรก่อนหลัง มีชั้นควำมเร็ว – ควำมเร่งด่วน (ใช้
ตัวอักษรสีแดง)
ด่วนที่สุด ------ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
ด่วนมำก -------ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติโดยเร็ว
ด่วน -----------ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติเร็วกว่ำปกติเท่ำที่จะทำได้
๒. ผู้เปิดซองตรวจเอกสำร ขั้นตอนกำรตรวจเอกสำร ต้องตรวจควำมถูกต้องของเอกสำรที่รับเข้ำหำกไม่
ถูกต้อง ติดต่อส่วนรำชกำรหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง หรือ ติดต่อหน่วยงำนที่ออกหนังสือ บันทึกข้อบกพร่องไว้
( ช่องหมำยเหตุ )
๓. กำรประทับตรำรับหนังสือ
หน่วยแรกที่รับหนังสือ เจ้ำหน้ำที่รับ - ส่ง ประทับตรำรับหนังสือ ที่มุมบนด้ำนขวำของหน้ำแรกของ
หนังสือที่เปิดผนึกแล้ว
หน่วยต่อไปเมื่อรับหนังสือฉบับ เดียวกันนั้นหำกจะต้องประทับตรำรับหนังสือให้ประทับที่ด้ำนหลัง
ตรง หน้ำแรกที่ว่ำงอยู่โดยเริ่มประทับตรำจำกมุมบนด้ำนซ้ำยเรียงเป็นแถวไปทำงขวำในแนวบรรทัด
เดียวกัน แถวละ ๓ ตรำตำมลำดับหน่วย
แบบตรำรับหนังสือ
หน่วยรำชกำร ………………………………………

กรมสารบรรณทหารบก
เลขรับ………………….
วันที่……………………
เวลา……………………

 เลขรับ ให้ลงเลขรับตำมเลขที่รับในทะเบียนรับตำมปีปฏิทิน
 วันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ
 เวลำ ให้ลงเวลำที่รับหนังสือ
๔. ลงทะเบียนรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ (แยกทะเบียนหนังสือรับธรรมดำและหนังรับที่ไม่พึงเปิดเผย)
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
 ทะเบียนหนังสือรับ
 เลขทะเบียนรับ
 ที่
 ลงวันที่
 จำก
 ถึง
 เรื่อง
 กำรปฏิบัติ
 หมำยเหตุ

วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่ลงทะเบียน
ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลำดับติดต่อกันไปตลอดปีปฎิทิน
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรำรับหนังสือ
ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ำมำ
ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ำมำ
ให้ลงตำแหน่งเจ้ำของหนังสือ หรือชื่อส่วนรำชกำรหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่
มีตำแหน่ง
ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนรำชกำรหรือชื่อบุคคลใน
กรณีที่ไม่มีตำแหน่ง
ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือที่รับเข้ำมำ ถ้ำไม่มีให้สรุปเรื่องย่อ
ให้บันทึกกำรปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
บันทึกข้อควำมอื่น ๆ ( ถ้ำมี )

๕. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้ว ส่งหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนกำรแยกหนังสือ
๑. บันทึกส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบไว้ด้ำนซ้ำยแนวเดียวกับย่อหน้ำแรกและลงชื่อวัน เดือน ปี กำกับก่อนส่ง
๒. ลงชื่อหน่วยงำนที่รับหนังสือ ในช่องกำรปฏิบัติ (ถ้ำมีชื่อบุคคล หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกำร รับหนังสือ
ให้ลงชื่อ หรือตำแหน่งไว้ด้วย )
๓. ทำกำรส่งหนังสือ โดยใช้สมุดส่งหนังสือ หรือ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับไว้เป็นหลักฐำน
ในทะเบียนรับหนังสือ
ผู้ที่ดำเนินกำรแยกเอกสำร

 ต้องมีควำมรู้เรื่องกำรจัดส่วนรำชกำรนั้นเป็นอย่ำงดี
 ต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องที่รับมำว่ำหน่วยใดที่ต้องรับผิดชอบดำเนินกำร
 เอกสำรนั้นเคยมีกำรติดต่อกันมำก่อนหรือไม่
หนังสือ ที่ลงทะเบียนรับแล้วจัดส่งให้ส่วนรำชกำร ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร จัดส่งโดย.........
* ใช้สมุดส่งหนังสือ
* ให้ผู้รับหนังสือ ลงชื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับเป็นหลักฐำนในทะเบียนรับหนังสือ
การลงสมุดส่ง








เลขทะเบียน
จำก
ถึง
หน่วยรับ
ผู้รับ
วัน เวลำ
หมำยเหตุ

ให้ลงเลขทะเบียนหนังสือส่ง
ชื่อหน่วย หรือบุคคล
ชื่อหน่วย หรือบุคคล
ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่รับหนังสือ
ให้ลงลำยมือชื่อที่อ่ำนออกได้
ให้ลงวันเวลำที่รับหนังสือ
ให้บันทึกข้อควำมอื่น ๆ ( ถ้ำมี )

หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภำยนอกให้ปฏิบัติตำมที่กำหนดไว้ในส่วนนี้
กำรส่งหนังสือที่มีชั้นควำมลับ ในชั้นควำมลับหรือลับมำก ด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งำน
หรือผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เข้ำถึงเอกสำรลับแต่ละระดับ เป็นผู้ส่งผ่ำนระบบกำรรักษำควำม
ปลอดภัย โดยให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร
ขั้นตอนกำรส่งหนังสือ
ขั้นที่ ๑ ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของหนังสือ เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณควรจะได้ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของ
หนังสือในเรื่องต่ำง ๆ เช่น คำผิด วรรคตอน คำขึ้นต้น คำลงท้ำย กำรใช้ภำษำ กำรลงลำยมือชื่อ รวมทั้ง
สิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำส่งสำรบรรณกลำง ตำมช่วงเวลำที่ตกลงกันไว้ใน แต่ละ
ส่วนรำชกำร
ขั้นที่ ๒ ลงทะเบียนหนังสือส่ง (แยกทะเบียนหนังสือส่งธรรมดำและหนังสือส่งที่ไม่พึงเปิดเผย)
เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณกลำง เป็นผู้ลงทะเบียนหนังสือส่ง กรณีที่เป็นหนังสือตอบรับให้ลงทะเบียนด้วยว่ำได้
ตอบหนังสือรับที่เท่ำไร วันเดือนปีใด
ขั้นที่ ๓ ลงเลขที่หนังสือและวันเดือนปี เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณกลำงลงเลขที่-หนังสือและวันเดือนปีในต้นฉบับ
และสำเนำคู่ฉบับ ๒ ชุด

ขั้นที่ ๔ กำรเก็บสำเนำ เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณกลำงเก็บสำเนำไว้ที่ สำรบรรณกลำง ๑ ชุด และส่งคืน
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ๑ ชุด
ขั้นที่ ๕ สำรบรรณกลำงตรวจสอบควำมเรียบร้อยของหนังสืออีกครั้งหนึ่งก่อนบรรจุซองปิดผนึก และ
จ่ำหน้ำซอง
กรณีหนังสือที่ไม่มีควำมสำคัญมำกนัก อำจส่งโดยวิธีพับยึดติดด้วยกำว แถบกำว เย็บด้วยลวดหรือ
วิธีอื่นแทนกำรบรรจุซอง
ขั้นที่ ๖ ส่งหนังสือมี ๒ วิธคี ือ
๖.๑ นำส่งเอง เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณต้องกรอกข้อควำมในสมุดส่งหนังสือหรือใบรับหนังสือเพื่อเป็น
หลักฐำนกำร ส่งหนังสือ
๖.๒ ส่งทำงไปรษณีย์ โดยปฏิบัติตำมระเบียบกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย

รายละเอียดของหนังสือส่ง
 ทะเบียนหนังสือส่ง
 เลขทะเบียนส่ง
 ที่







ลง วันที่
จำก
ถึง
เรื่อง
กำรปฏิบัติ
หมำยเหตุ

วันที่ เดือน พ.ศ.ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน
ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลำดับต่อกันไปตลอด
ปีปฎิทิน
ให้ลงรหัสัวพยัญชนะ และเลขประจำของส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง
ในหนังสือที่จะส่งออก
ให้ลงวัน เดือน ปี ที่จะส่งหนังสือออก
ให้ลงตำแหน่งเจ้ำของหนังสือ หรือส่วนรำชกำร หรือชื่อบุคคล
ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือมีถึง หรือส่วนรำชกำร หรือชื่อบุคคล
ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือ ถ้ำไม่มีให้ลงสรุปเรื่องย่อ
ให้บันทึกกำรปฏิบัติหนังสือฉบับนั้น
ให้บันทึกข้อควำมอื่นใด ๆ (ถ้ำมี)

วิธีการส่งหนังสือ
๑. ส่งโดยนำสำร - ใช้สมุดส่งหนังสือ - ใช้ใบรับหนังสือ
( นำใบรับผนึกติดไว้กับสำเนำคู่ฉบับด้วย )
๒. ส่งโดยทำงไปรษณีย์ - ปิดแสตมป์ - ลงทะเบียน - ลงทะเบียนตอบรับ
พื้นที่สาหรับการจ่าหน้าซอง

๑.
๒.
๓.
๔.

ชั้นควำมเร็ว, ชื่อที่อยู่ของส่วนรำชกำร, เลขทีห่ นังสือ, จะต้องอยู่บริเวณด้ำนข้ำงครุฑ
กำรผนึกตรำไปรษณียำกร หรือตรำชำระค่ำฝำกส่งต้องประทับตรำประจำวัน
ชื่อที่อยู่ของผู้รับ, รหัสไปรษณีย์พิมพ์ หรือเขียนเป็นเลขอำระบิก ใส่ในช่องรหัสไปรษณีย์สีแดงส้ม
เว้นว่ำงตลอดแนว ๒๐ มม. เพื่อควำมสะดวกในกำรทำงำนของเครื่องคัดแยกจดหมำย

การใช้ที่หนังสือกรณีทำหนังสือปะหน้ำต่อจำกฉบับเดิมให้ปฏิบัติดังนี้
กรณีที่มีหนังสือ ไปยังหน่วยใดหน่วยหนึ่ง แล้วหนังสือ ฉบับนั้นได้ย้อนกลับมำยังหน่วย เจ้ำของ
หนังสือต้นเรื่อง เมื่อจะ ส่งหนังสือฉบับนี้ต่อไป ยังหน่วยอื่นๆ จะไม่กำหนดที่หนังสือขึ้นใหม่ คงใช้ที่เดิม
โดยใช้ คำว่ำ ที่ต่อ กห ............./...............
ตัวอย่าง ทภ.๔ มีหนังสือ ที่ กห ๐๔๘๔/๑๐ ลง ๓ ก.ค.๕๒ เรื่องขออนุมัติเลื่อนฐำนะนำยทหำรประทวน
กรณีเกษียณอำยุรำชกำรถึง สบ.ทบ. เจ้ำหน้ำที่ สบ.ทบ. ตรวจสอบแล้วต้องให้ ทภ.๔ ได้แก้ไขและเพิ่มเติม
หลักฐำนเรียบร้อยแล้ว ส่งเรื่องให้ สบ.ทบ. ใหม่ จะใช้ที่หนังสือว่ำ ที่ต่อ กห ๐๔๘๔/๑๐ ลงวันที่ หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร ลงลำยมือชื่อในหนังสือปะหน้ำนั้น
กรณีที่ได้รับหนังสือจำกหน่วยใดหน่วยหนึ่ง และได้ลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว เมื่อจะส่งหนังสือฉบับ
นั้นคืนหน่วยเจ้ำของหนังสือ หรือส่งต่อไปยังหน่วยอื่น ให้ใช้ ที่ต่อตำมด้วยนำมหน่วย และเลขรับ ทับ ด้วย
ตัวเลขของปีพุทธศักรำช
ตัวอย่าง สบ.ทบ. ได้รับหนังสือจำก ทภ.๔ เจ้ำหน้ำที่ สบ.ทบ. ได้ลงทะเบียนรับ หนังสือเลขที่ ๑๕ เมื่อ
๑๐ ก.ค.๕๒ เมื่อ สบ.ทบ. มีหนังสือปะหน้ำ ส่งคืน ทภ.๔ จะใช้ที่หนังสือว่ำ ที่ต่อ สบ.ทบ. ๑๕/๕๒
ควำมมุ่งหมำยในกำรเก็บรักษำ








เพื่อสะดวกในกำรตรวจค้นคว้ำง่ำยต่อกำรค้นหำเอกสำร
เพื่อเป็นหลักฐำน
เพื่อแยกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอกสำรในชุดเดียวกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
เพื่อเป็นกำรง่ำยต่อกำรพิจำรณำว่ำเอกสำรใดควรจะเก็บหรือทำลำย
เพือ่ เป็นกำรประหยัดเวลำ และเศรษฐกิจ
เพื่อป้องกันเอกสำรมิให้สูญหำย

กำรเก็บหนังสือ แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ
๑. กำรเก็บระหว่ำงปฏิบัติ เป็นกำรเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จอยู่ในควำมรับผิดชอบของเจ้ำของเรื่อง
กำหนดวิธีกำรเก็บให้เหมำะสมตำมขั้นตอนของกำรปฏิบัติ

๒. กำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว เป็นกำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรต้องปฏิบัติอีก
แล้ว เจ้ำของเรื่องจัดทำบัญชีหนังสือส่งเก็บ มีต้นฉบับและสำเนำคู่ฉบับสำหรับเจ้ำของเรื่อง และหน่วย
เก็บไว้อย่ำงละฉบับ
๓. กำรเก็บไว้เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ เป็นกำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีควำมจำเป็น
จะต้องใช้ในกำรตรวจสอบเป็นประจำให้เจ้ำของเรื่องแยกเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ขึ้น
รับผิดชอบ เมื่อหมดควำมจำเป็นให้ส่งหนังสือไปยังหน่วยเก็บของส่วนรำชกำร
ตรากาหนดเก็บหนังสือ





ตรำที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บเพื่อให้ทรำบกำหนดระยะเวลำกำรเก็บหนังสือ
ห้ำมทำลำย (เก็บตลอดไป)
เก็บถึง พ.ศ……(มีกำหนดเวลำ)
ประทับไว้ที่มุมล่ำงด้ำนขวำของกระดำษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
๑. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นควำมลับ ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำม
ปลอดภัยแห่งชำติ หรือระเบียบว่ำกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร
๒. หนังสือที่เป็นหลักฐำนทำงอรรถคดี สำนวนของศำล หรือของพนักงำนสอบสวน หรือหนังสือ
อื่นใดที่ได้มีกฎหมำย หรือระเบียบแบบแผนกำหนดไว้เป็นพิเศษแล้วกำรเก็บให้เป็นไปตำมกฏหมำย และ
ระเบียบแบบแผนว่ำด้วยกำรนั้น
๓. หนังสือที่มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ทุกสำขำวิชำ และมีคุณค่ำต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย ให้
เก็บไว้เป็นหลักฐำนสำคัญทำงประวัติศำสตร์ของชำติตลอดไป หรือตำมที่สำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
กรมศิลปำกร กำหนด
๔. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นสำเนำที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จำกที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ ๕ ปี
๕. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดำสำมัญซึ่งไม่มีควำมสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๖. หนังสือหรือเอกสำรเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน หรือกำรก่อหนี้ผูกพันทำงกำรเงินที่ไม่เป็น
หลักฐำนแห่งกำรก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทำงกำรเงินรวมถึงหนังสือหรือ

เอกสำรเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน หรือกำรก่อหนี้ผูกพันทำงกำรเงินที่หมดควำมจำเป็นในกำรใช้เป็น
ฐำนแห่งกำรก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทำงกำรเงิน เพรำะได้มีหนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถนำมำใช้อ้ำงอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสำรดังกล่ำวแล้ว เมื่อสำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหำ และไม่มีควำมจำเป็นต้องใช้ประกอบกำรตรวจสอบหรือเพื่อกำรใด ๆ อีก
ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
หนังสือเกี่ยวกับกำรเงิน ซึ่งเห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง ๑๐ ปี หรือ ๕ ปี แล้วแต่
กรณีให้ทำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง
หนังสือที่มีอำยุครบ ๒๐ ปี ให้ส่วนรำชกำรจัดส่งหนังสือ พร้อมบัญชีส่งเก็บส่งมอบส่งให้สำนักหอ
จดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร ภำยในวันที่ ๓๑ มกรำคม ของปีถัดไป เว้นแต่
๑. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นควำมลับ ปฏิบัติตำม กฎหมำย ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำม
ปลอดภัยแห่งชำติ หรือระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร
๒. หนังสือที่มีกฎหมำย ข้อบังคับ หรือระเบียบ ที่ออกใช้เป็นกำรทั่วไปกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น
๓. หนังสือที่ทำงรำชกำรขอเก็บไว้ (จัดส่งบัญชีหนังสือที่ขอเก็บเอง ให้สำนักหอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ กรมศิลปำกร )
บัญชีมอบและบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปี ให้มีต้นฉบับและสำเนำคู่ฉบับ เพื่อให้ส่วนรำชกำรผู้มอบ
และสำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ผู้รับมอบเก็บเป็นหลักฐำนฝ่ำยละฉบับ
การฝากเก็บเอกสาร กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ ต้องมีกำรติดต่อฝำกเก็บเอกสำร แล้วมีกำรสำรวจ
และจัดหมวดหมู่เอกสำรพร้อมทั้งจัดทำบัญชีเอกสำรฝำกเก็บ ส่งมอบ และกำรตรวจสอบเอกสำรกำรให้บริกำร
เอกสำรด้วย
วิธีรักษาหนังสือ ระมัดระวังหนังสือให้อยู่ในสภำพใช้รำชกำรได้ทุกโอกำส หำกชำรุดเสียหำยต้องรีบ
ซ่อม หำกสูญหำยต้องหำสำเนำมำแทน ถ้ำชำรุดไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ ต้องรำยงำน ผู้บังคับบัญชำทรำบ
ถ้ำหนังสือที่สูญหำยเป็นเอกสำรสิทธิตำมกฎหมำย หรือหนังสือสำคัญที่เป็นกำรแสดงเอกสำรสิทธิให้แจ้งควำม
ต่อพนักงำนสอบสวน
กำรป้องกันกำรชำรุดเสื่อมสภำพ ระมัดระวังไม่ให้เอกสำรได้รับอันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำน เก็บรักษำ
และใช้งำนด้วยวิธีที่ถูกต้องควบคุมสภำวะแวดล้อมให้เหมำะสม
การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมจะต้องแจ้งว่ำจะนำไปใช้ในรำชกำรใด ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐำน
กำรยืม กำรยืมระหว่ำงส่วนรำชกำร ผูย้ ืม และผู้อนุญำตต้องเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ชั้นผู้บังคับกำรกรม

หรือเทียบเท่ำ หรือผู้ได้รับมอบหมำย กำรยืมในส่วนรำชกำรเดียวกัน ผู้ยืม และผู้อนุญำตต้องเป็นหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร ระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำ หรือผู้ได้รับมอบหมำย
บุคคลภำยนอกยืมหนังสือรำชกำรมิได้ เว้นแต่ ให้ดู หรือ คัดลอกหนังสือ ต้องได้รับอนุญำตจำก
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ชั้นผู้บังคับกำรกรม หรือเทียบเท่ำขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
การทาลายหนังสือ ปฏิบัติดังนี้
๑. สำรวจหนังสือที่ครบอำยุกำรเก็บในปีนั้น ภำยใน ๖๐ วันหลังจำกวันสิ้นปีปฏิทิน
๒. จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลำยเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรชั้น ผู้บัญชำกำรกองพลหรือเทียบเท่ำขึ้น
ไป เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ
๓. คณะกรรมกำรทำลำยหนังสือประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร อีกอย่ำงน้อย ๒ คน
ปกติแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร
๔. มติของคณะกรรมกำรถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำกรรมกำรผู้ใดไม่เห็นด้วย ให้บันทึกควำมเห็นแย้งไว้
๖. รำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรทำลำยหนังสือ พิจำรณำหนังสือที่จะขอทำลำยตำมบัญชี หนังสือใดไม่
ควรทำลำยและควรขยำยเวลำ กำรเก็บให้แก้ไข อำยุกำรเก็บในตรำกำหนดเก็บหนังสือ หนังสือใดควรทำลำย
ให้ทำเครื่องหมำย X รำยงำนผลกำรพิจำรณำ พร้อมทั้งบันทึกควำมเห็นขัดแย้ง ของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี)
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกองพล หรือเทียบเท่ำขึ้นไปเพื่อพิจำรณำสั่งกำร ควบคุมทำลำยโดยกำร เผำ
หรือวิธีอื่นที่จะไม่ต้องให้หนังสือนั้นอ่ำนเป็นเรื่องได้ เมื่อทำลำยแล้วให้ทำบันทึกลงนำมร่วมกัน
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา หนังสือขอทาลาย
๑. เห็นว่ำยังไม่ควรทำลำย ให้สั่งกำรให้เก็บไว้ทำลำยงวดต่อไป
๒. เห็นว่ำควรทำลำย ให้ส่งบัญชีให้กองจดหมำยเหตุแห่งชำติพิจำรณำก่อน
๓. เว้นแต่ เมื่อได้ขอทำควำมตกลงกับกองจดหมำยเหตุแห่งชำติไว้แล้ว
การทาลายหนังสือ ทำได้เมื่อ ได้รับแจ้งจำก กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ ว่ำเห็นชอบด้วย ถ้ำไม่แจ้งอย่ำง
ใด ภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ส่งเรื่องให้ กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร ก็ให้ถือว่ำให้ควำม
เห็นชอบด้วย ถ้ำกองจดหมำยเหตุแห่งชำติ แจ้งให้ขยำยเวลำกำรทำลำย หรือให้เก็บหนังสือฉบับใดไว้
ตลอดไป ให้ส่วนรำชกำรนั้น ๆ ทำกำรแก้ไขตำมที่แจ้งมำด้วย
ขั้นตอนการทาลายเอกสาร

๑
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

กำรสำรวจเอกสำรที่จะทำลำย
กำรแจ้งผลกำรสำรวจให้ หน.ส่วนรำชกำรระดับกองพลพิจำรณำ
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ
กำรตรวจเอกสำรขอทำลำย
กำรพิจำรณำระดับกองพล
กำรพิจำรณำของ กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ
กำรทำลำย และกำรรำยงำน

หนังสือที่ยังไม่ถึงกำหนดทำลำย ส่วนรำชกำรประสงค์จะฝำกให้กองจดหมำยเหตุแห่งชำติเก็บไว้ให้
ปฏิบัติ ดังนี้ จัดทำบัญชีฝำกหนังสือ โดยส่งต้นฉบับและสำเนำคู่ฉบับบัญชีฝำกหนังสือพร้อมกับหนังสือ ให้
กองจดหมำยเหตุ ตรวจสอบลงนำมในบัญชีฝำกหนังสือ แล้วคืนต้นฉบับให้ส่วนรำชกำร หนังสือที่ฝำกเก็บให้
ถือว่ำเป็นหนังสือของผู้ฝำก เมื่อถึงกำหนดกำรทำลำย ส่วนรำชกำรผู้ฝำกดำเนินกำรทำลำย
มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใช้กระดำษปอนด์ขำว มี ๓ ขนำด คือ.......
๑. ขนำดเอ ๔ หมำยควำมว่ำ ขนำด ๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตร
๒. ขนำดเอ ๕ หมำยควำมว่ำ ขนำด ๑๔๘ มิลลิเมตร x ๒๑๐ มิลลิเมตร
๓. ขนำดเอ ๘ หมำยควำมว่ำ ขนำด ๕๒ มิลลิเมตร x ๗๔ มิลลิเมตร
มาตรฐานซอง
ขนำด ซี ๔
ขนำด ซี ๕
ขนำด ซี ๖
ขนำด ดีแอล

ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดำษตรำครุฑ โดยไม่ต้องพับ มีชนิดธรรมดำและขยำยข้ำง
ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดำษตรำครุฑพับ ๒
ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดำษตรำครุฑพับ ๔
ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดำษตรำครุฑพับ ๓

การรักษาความลับ เอกสารชั้นความลับ
กำรรักษำควำมปลอดภัย เกี่ยวกับเอกสำร ให้ยึดถือระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๔๔
กำรรักษำควำมปลอดภัย เกี่ยวกับบุคคล, สถำนที่ ให้ยึดถือระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัย
แห่งชำติพ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อมูลข่ำวสำรลับ คือ ข้อมูลข่ำวสำรที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในควำมครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงำนของรัฐ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีกำรกำหนด ให้มีชั้นควำมลับเป็น
ชั้นลับ ชั้นลับมำก หรือชั้นลับที่สุด โดยคำนึงถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ และประโยชน์
แห่งรัฐประกอบกัน

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หมำยถึง กระทรวงกลำโหม คือ หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ขึ้นตรงต่อ
สป., รอ., บก.ทหำรสูงสุด, ทบ., ทร., ทอ.
ผู้มีอำนำจกำหนดชั้นควำมลับ
๑. หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบด้วยว่ำเป็นข้อมูลข่ำวสำรประเภทใด
เพรำะเหตุใด
๒. หน.ฯ มอบหมำยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือให้แก่รำชกำรส่วนภูมิภำค ในกรณีสำมำรถ
มอบอำนำจ ได้ตำมกฎหมำย
ประโยชน์แห่งรัฐ กำรดำเนินงำนของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สำธำรณะ หรือประโยชน์ของเอกชน
ประกอบกัน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง เรื่องควำมมั่นคง กำรเมืองภำยใน, ภำยนอก กำรป้องกันประเทศ
เศรษฐกิจ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
องค์การรักษาความปลอดภัย
๑. สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ สำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นองค์กำรรักษำควำมปลอดภัยฝ่ำยพลเรือน
๒. ศูนย์รักษำควำมปลอดภัย เป็นองค์กำรรักษำควำมปลอดภัยฝ่ำยทหำร
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ
๑. ลับที่สุด หำกเปิดเผยทั้งหมดหรือบำงส่วน จะเกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรงที่สุด
๒. ลับมำก เปิดเผย…….เสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรง
๓. ลับ เปิดเผย…….เสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
กำรกำหนดชั้นควำมลับกำหนดขึ้น เพื่อ ป้องกันมิให้ควำมลับของทำงรำชกำรถูกเปิดเผยหรือรั่วไหล
ป้องกันมิให้เสียหำยหรือเป็นภยันตรำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐให้เกิดควำมชัดเจนว่ำข้อมูลข่ำวสำรใดเป็น
ข้อมูลข่ำวสำรลับหรือไม่
กำรกำหนดข้อมูลข่ำวสำรลับชั้นใดให้พิจำรณำถึง
๑. ควำมสำคัญของเนื้อหำ
๒. แหล่งที่มำของข้อมูลข่ำวสำร
๓. วิธีกำรนำไปใช้ประโยชน์
๔. จำนวนบุคคลที่ควรรับทรำบ
๕. ผลกระทบหำกมีกำรเปิดเผย
๖. หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบในฐำนะเจ้ำของเรื่องหรือผู้อนุมัติ
เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ ใช้อักษรตำมชั้นควำมลับ ขนำดใหญ่กว่ำตัวอักษรธรรมดำ
สีที่ใช้
แดง หรือ สีอื่น เห็นได้เด่นและชัดเจน

การแสดงชั้นความลับ
๑. เอกสำร
แสดงกี่งกลำงหน้ำกระดำษด้ำนบนและล่ำงทุกหน้ำ
๒. ภำพเขียน ภำพถ่ำย แผนที่ แผนภูมิ แผนผัง
แสดงลักษณะเดียวกันเอกสำรม้วนหรือพับ
แสดงให้เห็น ขณะม้วนหรือพับ
๓. จำนบันทึก แถบบันทีก ฟิล์ม
แสดงไว้ที่ต้นและปลำยม้วน แสดงไว้ที่บนวัสดุหรือภำชนะที่
บรรจุ
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ประกอบด้วย ทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่ำวสำรลับ
ทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับถือว่ำเป็นข้อมูลข่ำวสำรลับด้วย
ทะเบียนรับ บันทึกรำยละเอียดของข้อมูลข่ำวสำรที่หน่วยได้รับไว้
ทะเบียนส่ง บันทึกรำยละเอียดของข้อมูลข่ำวสำรลับที่ส่งออกนอกบริเวณหน่วยงำน
ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่ำวสำรลับ ใช้สำหรับบันทึกทำงทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรลับที่หน่วยงำนจัดทำ
ขึ้นใช้งำน หรือส่งออก หรือได้รับมำ รวมทั้งบันทึกกำรปฏิบัติต่ำง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรลับนั้น
การส่งและการรับ
๑. ภำยในหน่วย ต้องใช้ปกข้อมูลข่ำวสำรลับปิดทับ
๒. นอกหน่วยงำน ต้องบรรจุซอง หรือภำชนะทึบแสง ๒ ชั้น
๓. ให้ส่งแก่

* นำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับ
* ผู้ปฏิบัติกำรแทน
* ผู้รับตำมจ่ำหน้ำ

ลับ
ใช้ปิดทับข้อมูล
ข่าวสารลับ
ลับ

ลับมาก
ใช้ปิดทับ
ข้อมูลข่าวสาร

การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน

ลับ

ลับที่สุด
ใช้ปิดทับข้อมูล
ข่าวสารลับ
ลับที่สุด

ลับมาก

๑. ข้อมูลต้องบรรจุใส่ซองทึบแสง ๒ ชั้น และให้แนบใบตอบรับไว้ที่หน้ำซองชั้นใน
๒. บนซองชั้นใน ให้จ่ำหน้ำ

๒.๑ ระบุเลขที่หนังสือนำส่ง
๒.๒ ชื่อหรือตำแหน่งผู้รับ
๒.๓ หน่วยงำนผู้ส่ง
๒.๔ ทำเครื่องหมำยชั้นควำมลับ ด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง
๒.๕ ลับที่สุด หรือ ลับมำก ให้บุคคลที่ถูกระบุชื่อ หรือตำแหน่ง เป็นผู้เปิดซองนั้น
๓. บนซองชั้นนอก ให้จ่ำหน้ำเหมือนซองชั้นในแต่ไม่มีเครื่องหมำยแสดงชั้นควำมลับ
การคืนใบตอบรับข้อมูลข่าวสารลับ
๑. ให้นำยทะเบียน หรือผู้ช่วย ฯ ลงชื่อในใบตอบรับคืน เจ้ำหน้ำที่นำสำร
๒. ให้นำยทะเบียน หรือผู้ช่วย ฯ ลงชื่อในใบตอบรับ และส่งคืนผู้ส่งตำมสำยงำน
การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกหน่วยงานในประเทศโดยเจ้าหน้าที่นาสาร
ต้องมีคุณสมบัติ
๑. ได้รับแต่งตั้งเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก หน.หน่วย
๒. ได้รับควำมไว้วำงใจไม่ต่ำกว่ำชั้นควำมลับ
๓. ข้อมูลข่ำวสำรลับ ชั้นลับที่สุด เป็นชั้นสัญญำบัตรหรือเทียบเท่ำขึ้นไป
การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งในและนอกประเทศ
กระทำได้

๑. ส่งโดยเจ้ำหน้ำที่นำสำร

๒. ส่งทำงถุงเมล์กำรทูต

๓. สำยกำรทูต (เจ้ำหน้ำที่ที่มีฐำนะทำงกำรทูตนำไปเอง)
๔. ส่งทำงไปรษณีย์

๕. ส่งทำงโทรคมนำคม ๖. ส่งด้วยวิธีอื่น ๆ

การรักษาข้อมูลข่าวสารลับ
เป็นเอกสำรหรือคล้ำยเอกสำร เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล ข่ำวสำรลับ และเก็บ
ไว้ในตู้เก็บ ตู้เก็บเป็นตู้เหล็กและปิดล๊อคด้วยกุญแจควรลง วัน เดือน ปี เวลำ เปิด - ปิด ตู้เก็บรักษำข้อมูล
และลำยมือชื่อผู้เปิด - ปิด พร้อมทั้งเวลำตรวจและลำยมือชื่อผู้ตรวจทุกครั้ง ตู้เก็บข้อมูลต้องเก็บในสถำนที่ซึ่ง
มีระบบ รปภ. . ควรเก็บกุญแจไว้ในตู้เก็บลูกกุญแจรวม และปิดล๊อคด้วยกุญแจ นำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับ
ดูแลตู้เก็บลูกกุญแจรวม ห้ำมเก็บข้อมูลข่ำวสำรลับไว้บนโต๊ะทำงำน กำรเก็บข้อมูลข่ำวสำรลับไว้ในคอมพิวเตอร์
ให้เก็บลงในแผ่นดิสก์ ซีดีรอม เทปบันทึก โดยเข้ำระบบรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำน

การยืมข้อมูลข่าวสารลับ คุณสมบัติของผู้ยืม
๑. เป็นผู้มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องและได้รับ ควำมไว้วำงใจให้เข้ำถึงชั้นควำมลับของข้อมูลข่ำวสำรที่จะยืม
๒. เป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อข้อมูลข่ำวสำรลับตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำรพ.ศ. ๒๕๔๔
( บันทึกกำรยืมในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่ำวสำรลับ )
การทาลายข้อมูลข่าวสารลับ หน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษำ หรือมีอำยุครบกำหนดจะทำลำย
ได้ต่อเมื่อส่งให้หอจดหมำยแห่งชำติพิจำรณำแล้ว ว่ำไม่มีคุณค่ำยกเว้นข้อมูลข่ำวสำรลับ“ ลับที่สุด ” หำกเก็บ
ไว้ จะเสี่ยงต่อกำรรั่วไหล อันจะก่อให้เกิดอันตรำยแก่ ประโยชน์แห่งรัฐ หน.หน่วยงำนของรัฐมีอำนำจสั่ง
ทำลำยได้
คณะกรรมการทาลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบหมำย แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรทำลำย ประกอบด้วย
- นำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับ เป็นประธำน
- กรรมกำรอีกไม่น้อยกว่ำ ๒ คน เป็นเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับควำมไว้วำงใจ จัดทำใบรับรอง
กำรทำลำยข้อมูลข่ำวสำรลับโดยให้ นำยทะเบียนเก็บหลักฐำนไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี เมื่อทำลำยแล้ว นำย
ทะเบียนจดแจ้งไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่ำวสำรลับ
วิธีทาลายข้อมูลข่าวสารลับ
ย่อยกระดำษ

ทำลำยด้วยวิธีเผำ และขยี้เถ้ำให้เป็นผง แปรรูปเป็นอย่ำงอื่น เช่น ใช้เครื่อง

การยกเลิกข้อมูลข่าวสารลับ
ข้อมูลข่ำวสำรลับที่ได้จัดทำเกินกว่ำ ๒๐ ปี โดยมิได้แจ้งให้มีกำรปรับลดชั้น
ควำมลับ หรือยกเลิก ( หำกครบกำหนด ๒๓ ธันวำคม ๒๕๔๔ ) ให้ถือว่ำ ยกเลิกควำมลับไปแล้ว
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องสำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรได้

ตอนที่ ๓
การเขียนเชิงปฏิบัติการ

หน่วยที่ ๑
ความสาคัญและประโยชน์ของการเขียนหนังสือที่ดี
ความสาคัญและประโยชน์ของการเขียนหนังสือที่ดี
๑. สื่อควำมควำมได้ถูกต้อง ตรงประเด็น ผู้เขียนและผู้อ่ำนเข้ำใจตรงกัน
๒. สร้ำงควำมเข้ำใจสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้เกิดบรรยำกำศที่ดีในองค์กร
๓. ประหยัดเวลำ ในกำรตีควำมหรือตรวจสอบข้อมูล ไม่ต้องสอบถำมหรือเขียนใหม่ ซึ่งสิ้นเปลืองเวลำ
และงบประมำณของหน่วยงำนเป็นอย่ำงมำก
๔. ง่ำยแก่กำรปฏิบัติ ผู้รับสำมำรถปฏิบัติในแนวทำงหรือมำตรฐำนเดียวกันไม่ลักลั่นกัน
๕. ทำให้งำนประสบควำมสำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย เป็นผลดีแก่รำชกำร ซึ่งส่งผลถึงประเทศชำติด้วย
๖. เป็ น ภำพลั ก ษณ์ที่ ดีของหน่ ว ยงำน หนังสื อรำชกำรที่ ดีคื อภำพลั กษณ์ ที่ดีข องหน่ว ยงำน แสดงถึ ง
คุณภำพของผู้ปฏิบัติงำน ตรงกันข้ำม หนังสือที่เข้ำใจยำก ผิดพลำดหรือภำษำไม่สละสลวย จะเป็น
ภำพลักษณ์ที่ไม่ดีของหน่วยงำน ผู้บังคับบัญชำผู้ลงนำมก็พลอยเสียหำยไปด้วย
๗. เป็นตัวอย่ำงต่อไป สำเนำหนังสือที่ปรำกฏอยู่ในแฟ้ม จะเป็นตัวอย่ำงแก่ผู้ศึกษำงำนและปฏิบัติงำน
ต่อไป
๘. เป็นกำรธำรงรักษำภำษำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชำติ

หน่วยที่ ๒
หลักกำรร่ำงหนังสือที่ดี

๑. ต้องรู้และเข้ำใจเรื่องรำวให้แจ่มแจ้งก่อน กล่ำวคือ ต้องอ่ำนข้อควำมที่เป็น เหตุเดิมซึ่งต้องโต้ตอบ
หนังสือนั้นให้เข้ำใจประเด็นต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน บำงครั้งอำจต้องอ่ำนทั้งเรื่องปัจจุบันและเรื่องเดิมในปึกเรื่อง
โดยตลอด จนทรำบหัวข้อ เนื้อหำและประเด็นต่ำง ๆ ที่ต้องนำมำบรรจุไว้ในกำรร่ำงหนังสือนั้นดีแล้ว จึงทำกำร
ร่ำงหนังสือซึ่งจะทำให้สำมำรถเก็บข้อควำมได้ครบถ้วนตำมควำมประสงค์
๒. ให้เริ่มต้นข้อควำมที่เป็นเหตุก่อน ต่อไปจึงเป็นข้อควำมที่เป็นควำมประสงค์หรือข้อควำมตกลงถ้ำมี
หลำยข้อให้แยกเป็นข้อ ๆ แล้วมักจบลงด้วยข้อควำม ที่เป็นควำมประสงค์สุดท้ำย
๓. ควำมใดอ้ำงอิงกฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง หรือเรื่องตัวอย่ำง ต้องระบุให้ชัดเจน
๔. ใช้ข้อควำมสั้ น ๆ เป็ น ลั กษณะส ำนวนรำชกำร แต่ล ะประโยคชัดเจน เข้ำใจง่ำย ไม่ใช้ถ้อยคำที่มี
ควำมหมำยหลำยทำง หนังสือรำชกำรไม่นิยมใช้ข้อควำมแบบจดหมำยส่วนตัว หรือใช้ถ้อยคำที่เป็นพลควำม
หลักกำรเขียนหนังสือรำชกำรที่ดีมีดังนี้
๔.๑ เขียนให้เข้ำใจควำมหมำย เพรำะหนังสือเป็นเครื่องสื่อควำมหมำย หรือ สื่อควำมเข้ำใจ จึงต้อง
เขียนให้เข้ำใจควำมหมำย โดยเขียนให้มีลักษณะดังนี้
๔.๑.๑ เข้ำใจง่ำย
๔.๑.๒ เข้ำใจตรงกัน เช่น
- ขออนุมัติ อย่ำให้เข้ำใจเป็นหำรือ
- ขอควำมร่วมมือ อย่ำให้เข้ำใจเป็นขู่เข็ญ
- ขอเชิญ อย่ำให้เข้ำใจว่ำเป็นกำรทำบทำม
- กำรเตือน อย่ำให้เข้ำใจเป็นว่ำกำรยื่นคำขำด
- กำรแสดงควำมยินดี อย่ำให้เข้ำใจเป็นกำรเยำะเย้ย
๔.๑.๓ เข้ำใจตรงเป้ำหมำย
๔.๒ เขียนให้บรรลุจุดประสงค์ โดยที่จดหมำย หรือหนังสือเป็นสื่อของควำมต้องกำรจึงต้องเขียนให้
บรรลุจุดประสงค์ตำมที่ต้องกำร คือ เขียนให้ผู้รับหนังสือเข้ำใจชัดเจนว่ำ ผู้มีหนังสือไปต้องกำรอะไรจะให้ผู้รับ
หนังสือปฏิบัติอย่ำงไรและโน้มน้ำวให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติตำมนั้นโดยหวังผลให้บังเกิดตำมที่ต้องกำร
๔.๒.๑ ถ้ำต้องกำรเพียงให้เขำทรำบ ก็ลงท้ำยให้ชัดเจนว่ำเป็นกำรแจ้งเพื่อทรำบ เช่น ลงท้ำย
ว่ำ “จึงเรียนมำเพื่อกรุณำทรำบ”
๔.๒.๒ ถ้ำต้องกำรให้เขำให้ควำมร่วมมือ ก็ควรเขียนโดยใช้ถ้อยคำสำนวนสุภำพให้เหมำะสม
แจ้งควำมประสงค์ให้ชัดเจน
๔.๒.๓ ถ้ำต้องกำรให้เขำช่วยเหลือ ก็ควรเขียนนอบน้อมยกย่อง ขอควำมกรุณำจำกเขำและ
ขอบคุณล่วงหน้ำไปด้วย
๔.๒.๔ ถ้ำต้องกำรให้เขำพิจำรณำ ก็ควรเขียนตอนท้ำยบอกจุดประสงค์ให้ชัดว่ำ ขอให้เขำ
พิจำรณำอะไร ในประเด็นไหน เขียนชี้ประเด็นที่จะต้องพิจำรณำให้ชัดเจน หำกมีประเด็นที่ต้องพิจำรณำหลำย
ประเด็น ก็ควรแยกประเด็นที่ขอให้พิจำรณำให้เห็นชัดเป็นข้อ ๆ
๔.๒.๕ ถ้ำต้องกำรให้เขำอนุมัติ ก็ควรเขียนชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นในกำรขออนุมัติ และ
ตอนท้ำยต้องบอกจุดประสงค์ให้ชัดว่ำ ขออนุมัติอะไร
๔.๒.๖ ถ้ำต้องกำรให้เขำรู้สึกว่ำเขำทำผิดพลำดเกิดควำมเสียหำย ก็ควรเขียนให้เขำรู้สึกตัว
ว่ำทำผิดพลำด และรู้สึกเสียใจในกำรกระทำผิดนั้น
๔.๒.๗ ข้อควำมที่เป็นจุดประสงค์สรุปตอนท้ำย ที่นิยมใช้กัน เช่น
๔.๒.๗.๑ เพื่อพิจำรณำ/เพื่อโปรดพิจำรณำ/เพื่อกรุณำพิจำรณำ

๔.๒.๗.๒ เพื่อทรำบ/เพื่อโปรดทรำบ/เพื่อกรุณำทรำบ
๔.๒.๗.๓ เพื่อปรึกษำหำรือ/เพื่อหำรือ
๔.๒.๗.๔ เพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจ
๔.๒.๗.๕ เพื่อให้นำเสนอหรือแจ้งต่อไป/เพื่อกรุณำแจกจ่ำยต่อไป
๔.๒.๗.๖ เพื่อดำเนินกำร/เพื่อกรุณำดำเนินกำร
๔.๒.๗.๗ เพื่อสืบสวนสดับตรับฟัง/เพื่อหำข้อเท็จจริง
๔.๒.๗.๘ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรำยงำน
๔.๒.๗.๙ เพื่อให้สังวรระมัดระวัง/เพื่อย้ำเตือน
๔.๒.๗.๑๐ เพื่อถือปฏิบัติ/เพื่อกรุณำยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
๔.๓ เขียนให้เป็นผลดี กล่ำวคือ หนังสือรำชกำรนั้น เป็นตัวแทนกำรติดต่อระหว่ำงผู้มีหนังสือไปกับ
ผู้รับหนังสือ ทั้งยังเป็นเครื่องส่อให้เห็นท่วงที รสนิยมและนิสัยใจคอของเจ้ำของหนังสือด้วยจึงควรเขียนให้
รักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้รับหนังสือไว้ และให้เกิดผลดีแก่บุคคลหรือหน่วยงำน ที่มีหนังสือไป ทั้งนี้ กำร
เขียนโดยมุ่งแต่จะให้บรรลุจุดประสงค์ตำมต้องกำรนั้นบำงกรณีแม้จะได้ผลบรรลุจุดประสงค์ตำมต้องกำรก็จริง
แต่อำจไม่เป็นผลดีแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่มีหนังสือไปก็ได้
๕. ต้องระมัดระวังเรื่องตัวสะกดกำรันต์ กำรใช้ย่อหน้ำ และวรรคตอน ผู้ร่ำงหนังสือจำต้องมีควำมรู้เรื่อง
กำรใช้ภำษำไทยที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ตัวสะกดกำรันต์ควรยึดพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนเป็น
หลัก ต้องเขียนตัวสะกดกำรันต์ ย่อหน้ำและวรรคตอน ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อผู้พิมพ์จะได้พิมพ์ตำมร่ำงที่ถูกต้อง
หลักกำรร่ำงหนังสือที่ดี กำรเขียนตัวสะกดกำรันต์ ต้องเป็นคนช่ำงสังเกตและตั้งใจให้แน่วแน่ว่ำคำใดที่เคยเขียน
ผิดแล้วควรจดจำไว้ และไม่ยอมเขียนผิดอีกเป็นครั้งที่สอง ถ้ำยึดหลักนี้ได้จะเป็นผู้เขียนตัวสะกดกำรันต์ผิด
น้อยกว่ำผู้อื่น ทั้งควรรวบรวมคำที่เคยเขียนผิดบ่อย ๆ ไว้ในที่เดียวกัน ถ้ำสงสัยจะได้หยิบมำดู หำกปฏิบัติได้
ดังนี้จะดีมำก
๖. ต้องรู้จักชื่อ ตำแหน่ง และชื่อส่วนรำชกำรที่ถูกต้อง กำรเขียนชื่อ ชื่อสกุลของบุคคลใดถ้ำสำมำรถเขียน
ได้ถูกต้องจริง ๆ แสดงว่ำรู้จักเขำดี แต่ถ้ำเรำเขียนผิดไป เจ้ำของชื่อ ชื่อสกุลนั้นเขำอำจจะไม่พอใจ รวมทั้งกำร
เรียกชื่อตำแหน่งและชื่อส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ต้องพยำยำมศึกษำให้ถ่องแท้อย่ำใช้ผิด
๗. ต้องนึกถึงว่ำผู้รับหนังสือจะเข้ำใจถูกต้อง ตำมควำมประสงค์ที่มีหนังสื อไปหรือไม่ เพื่อควำมแน่ใจว่ำ
หนังสือที่ร่ำงนั้นจะได้ข้อควำมครบถ้วนทุกประเด็นหรือไม่ จำเป็นต้องอ่ำนทำน ทบทวนโดยสมมติตนเองว่ำ
เป็นผู้รับหนังสือนั้น เมื่ออ่ำนจบแล้วได้ควำมครบถ้วนทุกประเด็น จึงส่งพิมพ์ได้
กำรใช้คำว่ำส่ง “ไป” ส่ง “มำ” ควรใช้ให้ตรงตำมข้อเท็จจริงโดยถือว่ำผู้รับหนังสือ เป็นผู้อ่ำนข้อควำม
ในหนังสือนั้น
๘. ควรใช้ถ้อยคำสุภำพให้เหมำะสมกับฐำนะของผู้รับ ถ้ำมีกำรปฏิเสธคำขอ ก็ควรมีเหตุผลให้ผู้ขอเห็นใจ
หลักกำรร่ำงหนังสือข้อนี้ ได้รับกำรยกเว้นจำกหลักกำรร่ำงหนังสือตำมข้อ ๔ กล่ำวคือ อำจใช้ข้อควำมที่ยำว
กว่ำปกติก็ได้ เพรำะจำเป็นต้องยกเหตุผลประกอบด้วย
๙. ต้องเป็ น ผู้ รู้ จั กพิจ ำรณำ สั งเกต จดจำกำรใช้ถ้อยคำส ำนวนหนังสื อ รำชกำรต่ำง ๆ ที่เห็ นว่ำเป็น
แบบอย่ำงที่ดี และพยำยำมปรับปรุงแก้ไขกำรร่ำงหนังสือ ของตนอยู่เสมอ
๑๐. เมื่อร่ำงหนังสือเสร็จแล้ ว ต้องอ่ำนทบทวนดูว่ำได้ข้อควำมถูกต้อง ครบถ้ วนเหมำะสมหรือไม่ หำก
เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขจุดใดอีก ก็ปรับแก้ให้เรียบร้อย ก่อนเสนอตรวจร่ำงและสั่งพิมพ์

หน่วยที่ ๓
กำรร่ำงหนังสือบำงประเภท มีข้อที่ควรทรำบ
กำรร่ำงหนังสือบำงประเภท มีข้อที่ควรทรำบ ดังนี้
๑. กำรร่ำงหนังสือโต้ตอบ (หนังสือภำยในและหนังสือภำยนอก)
๑.๑ ร่ำงโดยมีหัวข้อตำมแบบที่กำหนดไว้
๑.๒ พิจำรณำว่ำหนังสือนั้นจะส่งถึงใครทำสำเนำกี่ฉบับ
๑.๓ กำรอ้ำงถึงเรื่องเดิม ผู้รับหนังสือทรำบ เรื่องเดิมหรือไม่
๑.๔ ข้อควำมตอนเหตุ ควรยึดหลักกำรร่ำงหนังสือที่ดี
๑.๕ กำรตอบรับหนังสือที่ผู้รับหนังสือมีมำข้อควำมตอนเหตุอำจอ้ำงเพียงชื่อเรื่องก็พอ
๑.๖ ใช้ถ้อยคำสุภำพ สมฐำนะ ถ้ำปฏิเสธควรแจ้งเหตุผลของกำรปฏิเสธด้วย
๒. กำรร่ำงหนังสือสั่งกำร (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)
๒.๑ ข้อควำมต้องเป็นเหตุและผล
๒.๒ กำรใช้คำพูดต้องรัดกุม
๒.๓ อย่ำเปิดช่องให้ตีควำมได้หลำยอย่ำง
๒.๔ ควรใช้ถ้อยคำที่สำมำรถนำไปปฏิบัติได้
๒.๕ เมื่อมีอุปสรรคสำมำรถแก้ไขได้
๒.๖ ต้องไม่ขัดกับคำสั่งเดิม ถ้ำขัดต้องยกเลิกคำสั่งเดิมก่อน
๒.๗ ถ้ำสำมำรถอ้ำงที่มำของอำนำจในกำรสั่งกำรก็ควรอ้ำงไว้ด้วย
๓. กำรร่ำงหนังสือประชำสัมพันธ์ (ประกำศ แถลงกำรณ์ ข่ำว)
๓.๑ ข้อควำมต้องสมเหตุสมผลและชัดเจนดี
๓.๒ ให้ผู้อ่ำนคล้อยตำมเจตนำที่ต้องกำร

๓.๓ อย่ำให้มีข้อขัดแย้งกัน
๓.๔ ควรใช้ถ้อยคำสุภำพ
๔. กำรเขียนหนังสือภำยนอก ติดต่อกับหน่วยงำนหรือเอกชนต้องคำนึงถึงควำมประสงค์ที่ต้องกำรและเขียนให้
ผู้รับเข้ำใจได้ชัดเจน เช่น
๔.๑ กำรขอควำมร่วมมือขอควำมอนุเครำะห์หรือขอรับกำรสนับสนุนควรมีแนวทำง ดังนี้ ต้องบอก
เอกชนหรือบุคคลว่ำส่วนรำชกำรหรือเจ้ำของหนังสือกำลังดำเนินกำรหรือกิจกรรมอะไรหรือมีเหตุอะไรบอก
ควำมสำคัญของหน่วยรำชกำรหรือบริษัทห้ำงร้ำนหรือบุคคลที่มีต่อกิจกรรมของเจ้ำของหนังสือระบุว่ำควำม
ร่วมมือหรือควำมอนุเครำะห์ที่ต้องกำรนั้นคืออะไร มีขอบเขตเพียงใด ลักษณะอย่ำงไรและเมื่อใดบอกประโยชน์
ที่เจ้ำของหนังสือจะได้รับและแสดงควำมขอบคุณล่วงหน้ำในตอนท้ำยกำรเขียนอำจไม่จำเป็นต้องมีประเด็นที่
กล่ำวมำทุกข้อก็ได้
๔.๒ กำรตอบปฏิเสธ ถ้ำเป็นกำรปฏิเสธต้องเขียนให้นุ่มนวล โดยอ้ำงเหตุผลอย่ำงสั้นๆ ที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมคำร้องขอของเจ้ำของหนังสือได้ ไม่ควรแก้ตัวหรือขออภัยมำกเกินไป ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรเขียน
อย่ำงตรงไปตรงมำ
๔.๓ กำรแจ้งวิธีปฏิบัติ หรือกำรให้คำแนะนำ กำรเขียนหนังสือในเชิงบอกวิธีปฏิบัติหรือให้คำแนะนำ
ควรอธิบำยให้แจ่มแจ้งแยกเป็นข้อๆ ให้เห็นว่ำต้องทำอะไร หรืออย่ำงไร
๔.๔ กำรเชิญ กำรมีหนังสือเชิญบุคลำกรของส่วนรำชกำรไปบรรยำยไปเป็นกรรมกำร ไปสัมมนำ และ
อื่นๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ ควรมีแนวทำงดังนี้
 ควรแจ้งจุดประสงค์ให้ผู้รับเชิญทรำบทันที
 ควรยกย่องผู้รับเชิญว่ำมีควำมสำคัญต่อส่วนรำชกำรอย่ำงมำก หรือแสดงให้เห็นว่ำผู้รับเชิญ
จะได้รับประโยชน์อย่ำงไรจำกกำรมำร่วมงำน
 กำรร่ำงหนังสือบำงประเภท มีข้อที่ควรทรำบ ดังนี้
 กำรเชิญนั้นต้องให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่ผู้รับเชิญต้องกำรอย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะ ข้อมูลเกี่ยวกับวัน
เวลำ และสถำนที่
 ต้องกล่ำวให้ชัดเจนว่ำจะให้ผู้ได้รับเชิญมำทำอะไร
 ลงท้ำยด้วยกำรเสนอแนะให้ปฏิบัติโดยหวังว่ำผู้รับจะตอบรับคำเชิญ
๔.๕ กำรตอบรับคำเชิญ ในกรณีที่ผู้ได้รับคำเชิญเป็นข้ำรำชกำรกำรเชิญต้องเชิญผ่ำนส่วนรำชกำรต้น
สังกัด ในกำรตอบคำเชิญนั้นส่วนรำชกำรต้องอนุญำต และมักจะทำหนังสือตอบ

หน่วยที่ ๔
ปัญหำของกำรร่ำงหนังสือ
ปัญหำของกำรร่ำงหนังสือ
๑. ผู้ที่สั่งให้ร่ำงหนังสือไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่ำ จะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร มักเป็นผู้สั่งกำรอย่ำงเดียว
๒. ผู้ร่ำงหนังสือ ลำยมืออ่ำนยำก ไม่สะดวกในกำรตรวจแก้ร่ำง
๓. ผู้บริหำรมักใช้สำนวนในหนังสือตำมใจชอบ
๔. กำรใช้ภำษำไทยในหนังสือรำชกำรไม่ถูกต้อง ชอบใช้ภำษำพูดเป็นภำษำเขียน
๕. กำรใช้ตัวสะกดกำรันต์ วรรคตอนไม่ถูกต้อง ลำดับควำมสับสน
๖. ผู้สั่งกำรต้องกำรหนังสือเร่งด่วน ไม่ให้เวลำผู้จัดทำหนังสือ
๗. ผู้ร่ำงไม่มีควำมรู้เรื่องงำนสำรบรรณเท่ำที่ควร

หน่วยที่ ๕
ข้อสรุปเกี่ยวกับกำรร่ำงหนังสือรำชกำร
กำรร่ำงหนังสือให้บังเกิดผลดีนั้น จะต้องยึดหลักกำรร่ำงหนังสือ ๑๐ ประกำร ดังกล่ำวแล้วและ จะต้องเขียนให้
มีลักษณะสำคัญ ดังนี้
๑. ลำดับควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์กันดี
๒. กะทัดรัด
๓. ตรงประเด็น เน้นจุดที่ควรเน้น
๔. ได้สำระสมบูรณ์
๕. ถูกต้องชัดเจน
๖. สุภำพ
๗. บรรลุจุดประสงค์
๘. เป็นผลดี

