แนวสอน
วิชาระเบียบงานสารบรรณ
หลักสูตรชั้นนายสิบอาวุโส

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
หวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำ 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
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสำรบรรณ เกี่ยวกับชนิดและรูปแบบหนังสือ หลักกำรร่ำงหนังสือ
กำร
รับ - ส่ง กำรเก็บรักษำ กำรยืม และกำรทำลำยหนังสือเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตำมระเบียบกองทัพบก ว่ำ
ด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และสำมำรถให้คำแนะนำผู้อื่นได้
๒. จุดประสงค์ปลำยทำง
๒.๑ สำมำรถจัดทำและร่ำงหนังสือ สำเนำหนังสือรำชกำรชนิดต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง
๒.๒ สำมำรถเปรียบเทียบและบอกควำมแตกต่ำงของหนังสือแต่ละชนิดได้อย่ำงถูกต้อง
๒.๓ ให้ทรำบถึงควำมสำคัญของหนังสือรำชกำรแต่ละชนิด
๒.๔ เพื่อให้ทรำบควำมสัมพันธ์เรื่อง กำรรับ - ส่ง กำรเก็บ กำรรักษำ 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

เครื่องช่วยสอน
Power point

Power point

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
หลักกำรร่ำงหนังสือรำชกำร

ควำมหมำยของหนังสือรับ
สำเหตุควำมจำเป็นของกำรรับหนังสือ
ขั้นตอนและวิธีกำรรับหนังสือรำชกำร
ควำมหมำยของหนังสือส่ง
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติกำรส่งหนังสือ
กำรเก็บหนังสือ
วิธีรักษำหนังสือ
กำรทำลำยหนังสือรำชกำร

๑. กล่ำวนำ
๒. หลักกำรร่ำงหนังสือ

Power point

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

หน้า
๑-๔
๔
๔-๙
๑๐-๑๒
๑๒ - ๑๔
๑๔ - ๒๐
๒๐ - ๒๓
๒๓ - ๓๒
๓๓
๓๔
๓๔
๓๕ - ๓๖
๓๖

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติกำรส่งหนังสือ
กำรเก็บหนังสือ
วิธีรักษำหนังสือ
กำรยืมหนังสือและทำลำยหนังสือรำชกำร
กำรรักษำควำมลับ เอกสำรชั้นควำมลับ
ตอนที่ ๓
กำรเขียนหนังสือรำชกำร
หลักทั่วไปในกำรเขียนหนังสือรำชกำร
หลักกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ลักษณะของหนังสือติดต่อรำชกำร

๓๗ - ๓๙
๓๙ - ๔๑
๔๑ - ๔๒
๔๒ - ๔๓
๔๔ - ๔๘
๔๙
๕๐
๕๐ - ๕๑
๕๑ - ๕๒
๕๒

สารบัญ
หน้า
กำรเขียนข้อควำมในหนังสือติดต่อรำชกำร
กำรเขียนหนังสือในส่วนหัวเรื่อง
กำรเขียนหนังสือในส่วนเนื้อเรื่อง
กำรเขียนหนังสือในส่วนท้ำยเรื่อง
ควำมนิยมในกำรใช้สรรพนำม
กำรเขียนหนังสือให้ชัดเจน รัดกุม และกะทัดรัด
กำรเขียนหนังสือให้ชัดเจนจุดประสงค์
กำรเขียนหนังสือให้กระจ่ำงในวรรคตอน
หลักกำรเขียนหนังสือตำหนิหรือตักเตือน

๕๒ - ๕๓
๕๓ - ๕๔
๕๔ - ๕๕
๕๕ - ๕๖
๕๖ - ๕๗
๕๗ - ๕๘
๕๘
๕๘ - ๕๙
๕๙ – ๖๐

เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชา ระเบียบงานสารบรรณ
ตอนที่ ๑ ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ
ตอนที่ ๒ การรับ - ส่ง การเก็บ การรักษาการยืม และ
การทาลายหนังสือราชการ
ตอนที่ ๓ ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ตอนที่ ๑
ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ

-๑วิชาชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ
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

-๓หนังสือราชการ คือ เอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก่คือ
๑. หนังสือที่มีไปมำระหว่ำงส่วนรำชกำร
๒. หนังสือที่ส่วนรำชกำรมีไปถึงหน่วยงำนอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือที่มีไปถึง
บุคคลภำยนอก
๓. หนังสือที่หน่วยงำนอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือที่บุคคลภำยนอกมีมำถึงส่วนรำชกำร
( ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทำงรำชกำร และทำงรำชกำรรับไว้เป็นหลักฐำน )

๔. 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
-๔รั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่ำง
ร้ำยแรง
๓. ลับ (CONFIDENTIAL) หมำยควำมว่ำ ควำมลับที่มีควำมสำคัญเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูล
ข่ำวสำร วัตถุ สถำนที่ และทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ซึ่งหำกควำมลับดังกล่ำว ทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วน
รั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ
การใช้ตัวอักษรในการพิมพ์และการตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
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)
-๕๒. หนังสือภำยนอกที่ใช้ภำยในกระทรวงกลำโหม คือหนังสือที่ใช้ในกรณีมีควำมสำคัญและเป็นพิธี
กำร ใช้ติดต่อกับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ภำยในกระทรวงกลำโหม ให้ใช้กระดำษตรำครุฑ แต่ใช้คำย่อตำมระเบียบ
กระทรวงกลำโหมและกองทัพบก
โอกำสในกำรใช้หนังสือภำยนอกที่ใช้ภำยในกระทรวงกลำโหม เช่น หนังสือเรียนเชิญ
ผู้บังคับบัญชำชั้นสูงไปร่วมงำนพิธีกำรสำคัญของหน่วย หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ในเรื่องต่ำง ๆ หนังสือ
รำยงำนผลกำรศึกษำเสนอ ผบ.เหล่ำทัพหรือผู้บังคับบัญชำชั้นสูง หรือหนังสือขอเชิญไปร่วมงำนวันสถำปนำ
หน่วย เป็นต้น
การกรอกรายละเอียดในหนังสือภายนอกที่ใช้นอกกระทรวงกลาโหม

-๖๑. 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
๓. 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
-๗๗. 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 ถ้ำมีหลำยรำยกำร
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
๑๐. 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
-๘หนังสือภำยนอกที่ใช้ติดต่อภำยนอกกระทรวงกลำโหม ไม่มีกำรใช้คำย่อ และหำกเป็นหนังสือที่มีชั้น
ควำมลับให้ประทับตรำ “ลับ” ไว้ที่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษทั้งด้ำนบนและด้ำนล่ำงแห่งละ ๑ จุดไว้ทุกหน้ำ
เช่นเดียวกับหนังสือชนิดอื่น ๆ

การกรอกรายละเอียดในหนังสือภายนอกที่ใช้ภายในกระทรวงกลาโหม (ใช้คาย่อ)

-๙๑. 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
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
- ๑๐ ๑๓. โทร. ให้ลงหมำยเลขโทรศัพท์ของส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือ และ
หมำยเลขภำยในตู้สำขำ พร้อมกับหมำยเลขโทรสำร (FAX) (ถ้ำมี) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมี) ไว้ด้วย
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่ำหนังสือภำยนอกที่ใช้ภำยใน
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

- ๑๑ 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)
- ๑๒ 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

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
- ๑๓ 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
การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือประทับตรา

- ๑๔ 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
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
- ๑๕ การกรอกรายละเอียดในแบบคาสั่งทั่วไป

๑. คำสั่ง ให้ลงชื่อเต็มของส่วนรำชกำรที่ออกคำสั่ง หรือตำแหน่งของผู้มีอำนำจที่ออกคำสั่ง
๒. ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจำกเลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับ
เลขปีพุทธศักรำชที่ออกคำสั่ง ให้กำหนดเลขที่ทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักรำชกำร ๔ หลัก ตัวอย่ำงเช่น

- ๑๖ 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
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)

- ๑๗ -

การกรอกรายละเอียดในแบบคาสั่งเฉพาะ

- ๑๘ 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)

- ๑๙ 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)
- ๒๐ -

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

- ๒๑ 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
๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง เป็นหน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบใน
กำรออกประกำศ
- ๒๒ การกรอกรายละเอียดในแบบแถลงการณ์

๑. แถลงกำรณ์ ให้ลงคำว่ำ “แถลงกำรณ์กองทัพบก”
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงกำรณ์
๓. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงกำรณ์หลำยฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลง
ฉบับที่เรียงตำมลำดับไว้ด้วย
๔. ข้อควำม ให้อ้ำงเหตุผลที่ต้องออกแถลงกำรณ์ และข้อควำมที่ออกแถลงกำรณ์
๕. ส่วนรำชกำรที่ออกแถลงกำรณ์ ให้ลงคำว่ำ “กองทัพบก”
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน ตัวเลขของปีพุทธศักรำชที่ออก
แถลงกำรณ์
- ๒๓ 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

- ๒๔ ๔. หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสำรอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
เพื่อหลักฐำนในรำชกำร ซึ่งรวมถึงภำพถ่ำย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภำพ และสื่อกลำงวันทึกข้อมูล
หรือหนังสือของบุคคลภำยนอกที่ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่ได้รับเข้ำทะเบียนรับหนังสือของทำงรำชกำร
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
- ๒๕ ๓. ข้อควำม ให้ลงข้อควำมขึ้นต้นว่ำ “หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ำ” แล้วต่อด้วยชื่อ
บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงำนที่ทำงรำชกำรรับรอง ในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็ม โดยมีคำนำหน้ำนำม
หรือยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งหน้ำที่ และสังกัดหน่วยงำนที่ผู้นั้นทำงำนอยู่อย่ำงชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อควำมที่รับรอง
๔. ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือรับรอง
๕. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ใน
วงเล็บใต้ลำยมือชื่อ
๖. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือ
๗. รูปถ่ำยและลำยมือชื่อผู้ได้รับกำรรับรอง ในกรณีที่กำรรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่
บุคคลให้ติดรูปถ่ำยของผู้ที่ได้รับกำรรับรอง ขนำด ๔ x ๖ เซนติเมตร หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ประทับตรำครุฑ
และชื่อส่วนรำชกำรที่ออกหนังสือบนขอบล่ำงด้ำนขวำของรูปถ่ำยคำบต่อลงบนแผ่นกระดำษ และให้ผู้นั้นลง
ลำยมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ำย พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้ลำยมือชื่อด้วย

การกรอกรายละเอียดในแบบรายงานการประชุม

- ๒๖ 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

- ๒๗ 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
- ๒๘ 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
- ๒๙ 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
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

- ๓๐ 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......
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
- ๓๐ 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
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
- ๓๑ 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
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
- ๓๒ 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

- ๓๔ -

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
- ๓๕ -

หน่วยต่อไปเมื่อรับหนังสือฉบับ เดียวกันนั้นหำกจะต้องประทับตรำรับหนังสือให้ประทับที่ด้ำนหลัง
ตรง หน้ำแรกที่ว่ำงอยู่โดยเริ่มประทับตรำจำกมุมบนด้ำนซ้ำยเรียงเป็นแถวไปทำงขวำในแนวบรรทัด
เดียวกัน แถวละ ๓ ตรำตำมลำดับหน่วย
แบบตรำรับหนังสือ
หน่วยรำชกำร ………………………………………

กรมสารบรรณทหารบก

 เลขรับ ให้ลงเลขรับตำมเลขที่รับในทะเบียนรับตำมปีปฏิทิน
 วันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ
 เวลำ ให้ลงเวลำที่รับหนังสือ

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

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

- ๓๖ 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 )

- ๓๗ 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
- ๓๘ รายละเอียดของหนังสือส่ง
 ทะเบียนหนังสือส่ง
 เลขทะเบียนส่ง
 ที่
 ลง วันที่
 จำก
 ถึง

วันที่ เดือน พ.ศ.ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน
ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลำดับต่อกันไปตลอด
ปีปฎิทิน
ให้ลงรหัสัวพยัญชนะ และเลขประจำของส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง
ในหนังสือที่จะส่งออก
ให้ลงวัน เดือน ปี ที่จะส่งหนังสือออก
ให้ลงตำแหน่งเจ้ำของหนังสือ หรือส่วนรำชกำร หรือชื่อบุคคล
ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือมีถึง หรือส่วนรำชกำร หรือชื่อบุคคล

 เรื่อง
 กำรปฏิบัติ
 หมำยเหตุ

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

- ๓๙ 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
เพื่อเป็นกำรประหยัดเวลำ และเศรษฐกิจ
เพื่อป้องกันเอกสำรมิให้สูญหำย

- ๔๐ 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

- ๔๑ –
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 )

- ๔๒ –
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 ผู้ยืม 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
- ๔๓ –
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 กำรสำรวจเอกสำรที่จะทำลำย
๒. กำรแจ้งผลกำรสำรวจให้ หน.ส่วนรำชกำรระดับกองพลพิจำรณำ
๓. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ
๔. กำรตรวจเอกสำรขอทำลำย
๕. กำรพิจำรณำระดับกองพล
๖. กำรพิจำรณำของ กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ
๗. กำรทำลำย และกำรรำยงำน
- ๔๔ -

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

- ๔๕ 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
๒.
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ
๑. ลับที่สุด หำกเปิดเผยทั้งหมดหรือบำงส่วน จะเกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรงที่สุด
๒. ลับมำก เปิดเผย…….เสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรง
๓. ลับ เปิดเผย…….เสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
กำรกำหนดชั้นควำมลับกำหนดขึ้น เพื่อ ป้องกันมิให้ควำมลับของทำงรำชกำรถูกเปิดเผยหรือรั่วไหล
ป้องกันมิให้เสียหำยหรือเป็นภยันตรำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐให้เกิดควำมชัดเจนว่ำข้อมูลข่ำวสำรใดเป็น
ข้อมูลข่ำวสำรลับหรือไม่

- ๔๖ 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

- ๔๗ การส่งและการรับ
๑. ภำยในหน่วย ต้องใช้ปกข้อมูลข่ำวสำรลับปิดทับ
๒. นอกหน่วยงำน ต้องบรรจุซอง หรือภำชนะทึบแสง ๒ ชั้น
๓. ให้ส่งแก่

* นำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับ
* ผู้ปฏิบัติกำรแทน
* ผู้รับตำมจ่ำหน้ำ

ลับ
ใช้ปิดทับข้อมูล
ข่าวสารลับ

ลับมาก
ใช้ปิดทับ

ลับที่สุด
ใช้ปิดทับข้อมูล
ข่าวสารลับ

การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน
๑. ข้อมูลต้องบรรจุใส่ซองทึบแสง ๒ ชั้น และให้แนบใบตอบรับไว้ที่หน้ำซองชั้นใน
๒. บนซองชั้นใน ให้จ่ำหน้ำ
๒.๑ ระบุเลขที่หนังสือนำส่ง
๒.๒ ชื่อหรือตำแหน่งผู้รับ
๒.๓ หน่วยงำนผู้ส่ง
๒.๔ ทำเครื่องหมำยชั้นควำมลับ ด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง

- ๔๘ 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
ต้องมีคณ
ุ สมบัติ
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
- ๔๙ 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
ภาษาเพื่อการสื่อสาร

- ๕๑ การเขียนหนังสือราชการ
การร่ างหนังสือ คือ กำรเรียบเรีย งข้อควำมขั้นต้นตำมเรื่องที่จะแจ้งควำมประสงค์ไปยังผู้รับหรือ
ผู้ที่ต้องกำรทรำบหนังสือนั้น ก่อนที่จะใช้เป็นต้นฉบับ
เหตุผลที่ต้องร่ำงหนังสือทั้งนี้เพื่อจะได้มีกำรตรวจแก้ไขให้เหมำะสม ถูกต้องตำมระเบียบแบบแผน
เสียก่อน เว้นแต่หนังสือที่เป็นงำนประจำปกติ อำจจะไม่ต้องเสนอให้ตรวจแก้ไข
ในกำรเขี ย นหนั ง สื อ ผู้ เ ขี ย นจะต้ อ งศึ ก ษำเรื่ อ งรำวที่ จ ะเขี ย นให้ เ ข้ ำ ใจอย่ ำ งถ่ อ งแท้ เ สี ย ก่ อ นรู้
ควำมประสงค์ที่จะเขียนว่ำเขียนขึ้นเพื่ออะไร เช่น เพื่อทรำบ เพื่อขอให้พิจำรณำ เพื่อขอให้นำเสนอต่อไป หรือ
เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ ฯลฯ สำมำรถแยกแยะประเด็นต่ำงๆ รู้ว่ำสิ่งใดเป็นเหตุ สิ่งใดเป็นผล
ก่อนเขีย นควรวำงเค้ำโครงเรื่อง จั ดล ำดับเรื่องรำวให้ ต่อเนื่องกัน หำกเป็นเรื่องรำว อำจจะเขียน
โครงเรื่องคร่ำว ๆ เสียก่อน เมื่อลงมือเขียนจะได้ไม่ติดขัด แต่ถ้ำเป็นเรื่องสั้น ๆ ที่ไม่ซับซ้อ น และทำเป็นประจำ
อยู่แล้ว อำจไม่ต้องเขียนก็ได้ เช่น หนังสือนำส่งเอกสำร หรือ หนังสือตอบรับเอกสำร เป็นต้น
หลักทั่วไปในการเขียนหนังสือราชการ
๑. ผู้ เ ขี ย นจะต้ อ งรู้ ช นิ ด และรู ป แบบของหนั ง สื อ รำชกำร คื อ ต้ อ งรู้ ช นิ ด ของหนั ง สื อ รำชกำรว่ ำ
มีอะไรบ้ำง มีลักษณะหรือมีวิธีกำรใช้อย่ำงไร รู้จักรูปแบบของหนังสือรำชกำรชนิดต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถใช้ได้
อย่ำงถูกต้อง
๒. ผู้เขียนจะต้องเข้ำใจ และรู้เรื่ องที่จะเขียน ถ้ำผู้เขียนเป็นผู้ลงนำมในหนังสือย่อมเขียนได้ตำม
ที่ ต นต้ อ งกำร เพรำะรู้ แ ละเข้ ำ ใจเรื่ อ งที่ จ ะเขี ย นเป็ น อย่ ำ งดี แต่ ใ นทำงปฏิ บั ติ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ เ ป็ น ผู้ เ ขี ย น
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำลงนำม นั้น เจ้ำหน้ำที่ผู้เขียนจึงจำเป็นต้องรู้ และเข้ำใจควำมเป็นมำของเรื่องนั้น ๆ ตั้งแต่
ต้นอย่ำงละเอียดและรู้จุดประสงค์ของเรื่องที่เขียนว่ำประสงค์จะให้ผู้รับทำอะไร
๓. ผู้เขีย นจะต้องรู้ และเข้ำใจเรื่องรำวให้แจ่มแจ้ง แยกประเด็นที่เป็นเหตุผ ล และควำมมุ่งหมำย
ที่จะเขียนหนังสือนั้น โดยผู้เขียนจะต้องตั้งหัวข้อ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนว่ำ ใคร อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ทำไม
อย่ำงไร เป็นข้อ ๆ ไว้
๔. กำรเขีย นให้ ขึ้ น ต้น เริ่ มใจควำมที่เ ป็ นเหตุ ก่ อนต่ อ ไปจึ งเป็น ข้อ ควำมที่ เป็ น ควำมประสงค์แ ละ
ข้อตกลง ถ้ำมีหลำยข้อให้แยกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
๕. ควำมใดอ้ำงอิงถึงบทกฎหมำย กฎข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือเรื่องตัวอย่ำง ต้องพยำยำมระบุ
ให้ชัดเจน พอที่ฝ่ำยผู้รับจะค้นหำมำตรวจสอบได้สะดวก

๖. กำรเขี ย นควรใช้ ภ ำษำแบบแผนเป็ น ทำงกำร ควรใช้ ถ้ อ ยค ำสั้ น แต่ เ ข้ ำ ใจง่ ำ ย พยำยำมใช้
คำธรรมดำที่ไม่มีควำมหมำยได้หลำยทำง สำนวนที่ไม่เหมำะสมสำหรับใช้เป็นสำนวนหนังสือ กำรเขียนประโยค
ชัดเจนไม่กำกวม ไม่นิยมใช้ข้อควำมที่ฟุ่มเฟือยหรือมุ่งไปในทำงที่เสนำะเพรำะพริ้ง แต่มุ่งให้ ผู้รับได้เข้ำใจ
ถูกต้อง เกิดสัมฤทธิ์ผลตำมควำมมุ่งหมำยของกำรมีหนังสือส่งไปเป็นสำคัญ
- ๕๒ ๗. ควรระวังอักขรวิธี ตัวสะกด กำรันต์ และวรรคตอนให้ถูกต้อง ชัดเจน และเขียนให้อ่ำนง่ำยเพื่อ
ผู้พิมพ์จะได้พิมพ์ตำมเขียนที่ถูกต้อง
๘. ต้องรู้จักชื่อ ตำแหน่ง และชื่อส่วนรำชกำรที่ถูกต้องพยำยำมศึกษำให้ถ่องแท้ อย่ำใช้โดย ไม่แน่ใจ
จะทำให้ผิดได้
๙. ข้อสำคัญต้องระลึกถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่ำ เข้ำใจถูกต้องตำมควำมประสงค์ของผู้ส่งหนังสือหรือไม่
ดังนั้น จะต้องอ่ำนทบทวนให้ได้ใจควำมครบถ้วนจึงส่งให้พิมพ์ได้
๑๐. ใช้ถ้อยคำสุ ภ ำพและสมฐำนะของผู้ รับ กำรใช้ถ้อยคำสุ ภ ำพเป็นคุณลั ก ษณะส ำคัญอย่ำงหนึ่ ง
ของหนังสือรำชกำร
๑๑. ผู้เขียนหนังสือต้องเป็นผู้รู้จัก พิจำรณำ สังเกต จดจำใช้ถ้อยคำสำนวนหนังสือรำชกำรที่เห็นว่ำ
เป็นแบบฉบับที่ดี
ตัวอย่าง
ผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย

ใช้ว่ำ “จึงเรียนมำ”
“จึงรำยงำนมำ”
“จึงเสนอมำ”
“จึงเรียนขอควำมกรุณำ...”
“จึงเรียนขอควำมอนุเครำะห์.............”
ใช้ว่ำ “จึงแจ้งมำ”
“จึงส่งมำ”
“จึงขอควำมร่วมมือมำ”
“หวังว่ำคงได้รับควำมร่วมมือด้วยดี”
หลักการเขียนหนังสือราชการ

เมื่อจะเขียนหนังสือรำชกำรทุกครั้งควรนึกก่อนเขียนเสมอว่ำ
เขียนเรื่องอะไร
เขียนถึงใคร
เขียนทำไม
เขียนอย่ำงไร
๑. เขียนเรื่องอะไร
เพื่ อ จะได้ สื่ อ ควำมหมำยให้ เ ข้ ำ ใจตรงเป้ ำ หมำยได้ ส ำระครบถ้ ว นตำมที่ ป ระสงค์ จ ะแจ้ ง ไป และ
จะได้ย่อเรื่องลงหัวข้อเรื่องได้ถูกต้อง กะทัดรัด ชัดเจน

- ๕๓ ตัวอย่าง
สมมุติว่ำจะเชิญบุคคลไปเป็นเกียรติในพิธีกำรเปิดกำรอบรมพร้อมทั้งเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำยและ
เชิญรับประทำนอำหำรหลังจบบรรยำย รวม ๓ กรณี ในหนังสือฉบับเดียวกัน จะเขียนดังนี้
เรื่อง เชิญร่วมพิธีเปิดกำรอบรม เป็นวิทยำกร และร่วมรับประทำนอำหำร
เรียน ...............................................
ด้วยมีพิธีเปิดกำรอบรม..........................ณ.......................ในวันที่......................เวลำ................
โดย...........................................เป็นประธำนในพิธีและจะมีกำรฝึกอบรมวิชำ..........................................
ในวันเดียวกัน เวลำ......................................ซึ่งท่ำนกรุณำรับเป็นวิทยำกรบรรยำยวิชำนี้ จึงขอเรียนเชิญท่ำนไป
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกำรฝึกอบรม และเป็นวิทยำกรบรรยำยในกำรฝึกอบรมวิชำ.....................ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำว
อนึ่ง เมื่อจบบรรยำยวิชำ..................................แล้วขอเชิญท่ำนร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวันกับ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ณ...........................................เวลำ..............................................ด้วย
จึงเรียนมำเพื่อกรุณำพิจำรณำ และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้
๒. เขียนถึงใคร
เพื่อจะได้เขียนคำขึ้นต้น และคำลงท้ำยหนังสือได้ถูกต้องและจะได้ใช้ถ้อยคำสำนวนให้เหมำะสม
กับฐำนะของผู้รับหนังสือ
๓. เขียนทำไม
เพื่อจะได้เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้เกิดผลตำมที่ต้องกำร
๔. เขียนอย่ำงไร
เพื่อจะได้เขียนได้ดี
ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
หนังสือรำชกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ มี ๖ ชนิด คือ
๑. หนังสือภายนอก ใช้ในกำรติดต่อรำชกำรทั่วไป
๒. หนังสือภายใน ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร ภำยในกระทรวง ทบวง กรมเดียวกัน
๓. หนังสือประทับตรา ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร เฉพำะในกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
๔. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกำศ แถลงกำรณ์ ข่ำว
๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้น หรือ รับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรอง รำยงำน กำรประชุม
บันทึก และหนังสืออื่น
- ๕๔ ในบรรดำหนังสือ ๖ ชนิด ดังกล่ำว ๓ ชนิดแรกเป็นหนังสือติดต่อรำชกำร คือ หนังสือภำยนอก
หนังสือภำยใน และหนังสือประทับตรำ
การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ

หนังสือติดต่อรำชกำรมีโครงสร้ำงประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๔ ส่วน คือ ส่วนหัวเรื่อง ส่วนเนื้อเรื่อง
ส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง และส่วนท้ำยเรื่อง
ภำยในโครงสร้ำงแต่ละส่วนของหนังสือติดต่อรำชกำรมีข้อควำมรำยละเอียดที่ต้องเขียนให้ถูก เช่น
ในส่วนหัวเรื่อง มีชื่อเรื่อง และคำขึ้นต้น ซึ่งจะต้องเขียนให้ถูก
ในส่วนเนื้อเรื่อง จะต้องเขียนเริ่มต้นด้วยคำที่เหมำะสม อ้ำงเหตุที่มีหนังสือไปให้ถูกต้องและใช้ คำสรรพนำม
ที่เหมำะสม
ในส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง จะต้องเขียนให้ตรงกับลักษณะของเรื่อง และควำมมุ่งหมำยที่มีหนังสือไป
ในส่วนท้ายเรื่อง จะต้องเขียนคำลงท้ำยในหนังสือภำยนอกให้ถูกต้อง และเขียนรำยกำรอื่น ๆ ในหนังสือทุก
ชนิดให้ถูกต้อง
การเขียนข้อความในส่วนหัวเรื่อง
ในส่วนหัวเรื่องของหนังสือติดต่อรำชกำร ผู้เขียนหนังสือจะต้องเขียนให้ถูกต้อง ได้แก่
๑. เรื่อง คือ ใจควำมที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ ผู้เขียนหนังสือมักจะประสบปัญหำว่ำย่อใจควำมของหนังสือ
ให้สั้นที่สุดได้อย่ำงไร และควรเขียนชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับอย่ำงไร
กำรเขียนเรื่อง หนังสือภำยนอก หนังสือภำยในต้องเขียนให้บรรลุจุดมุ่งหมำยคือ ให้รู้ใจควำมที่ย่อสั้น
ที่สุดของหนังสือและสะดวกแก่กำรเก็บอ้ำงอิง
เรื่อง กำรเขียนหนังสือที่ดีควรมีลักษณะที่สั้นที่สุดไม่ควรเกิน ๒ บรรทัด ยิ่งถ้ำย่อให้ได้เพียงครึ่งบรรทัด
ยิ่งดี ควรเขียนเป็นประโยคหรือวลี เพรำะถ้ำเป็นเพียงแค่คำนำม หรือคำกริยำ จะไม่ได้ใจควำมและเขียนพอรู้
ใจควำมว่ำเป็นเรื่องอะไร เพรำะผู้รับหนังสือย่อมอยำกจะทรำบในเบื้องต้นก่อนอ่ำนรำยละเอียดทั้งฉบับว่ำเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอะไร
ตัวอย่าง เรื่องที่ไม่เป็นประโยคหรือ วลี
เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
ควรเขียนเป็นประโยคหรือ วลี จึงจะรู้ใจควำม เช่น
เรื่อง ขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เรื่อง กำรจำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. ค าขึ้น ต้ น ต้องเขียนทั้งในหนั งสื อภำยนอก หนังสือภำยใน และหนังสือประทับตรำ โดยใช้ตำมฐำนะ
ของผู้รับหนังสือตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
- ๕๕ การเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อรำชกำร คือ ข้อควำมผู้ที่มีหนังสือไปแจ้งยังผู้รับหนังสือ ซึ่งจะเขียน ย่อหน้ำ
ต่อจำกคำขึ้นต้น
เนื้อเรื่องของหนังสือภำยนอก และหนังสือภำยในอำจจะเป็นข้อควำมตอนเดียว หรือ ๒ ตอน หรือ
๓ ตอนแล้วแก่กรณี คือ กล่ำวถึงเหตุที่มีหนังสือไป ไปเพียงตอนเดียว แล้วก็แจ้งจุดประสงค์ หรือ กล่ำวถึงเรื่อง
เดิมที่เคยติดต่อกันมำตอนหนึ่ง และเรื่องสืบเนื่องต่อกันมำอีกตอนหนึ่ งแล้วก็แจ้งจุดประสงค์หรือกล่ำวถึงเรื่อง

เดิมที่เคยติดต่อ กัน มำตอนหนึ่ ง เรื่ องสื บ เนื่ องต่อมำอีกตอนหนึ่ ง และผลสื บเนื่องต่อไปหรือ เรื่องเกี่ยวข้อ ง
อีกตอนหนึ่ง แล้วก็แจ้งจุดประสงค์
/สำหรับ...
สำหรับเนื้อเรื่องของหนังสือประทับตรำ มักจะเป็นข้อควำมตอนเดียว เพรำะเป็นเรื่องที่ไม่มีสำระสำคัญมำกนัก
การเขียนคาเริ่มต้นเนื้อเรื่อง
กำรเริ่มด้วยคำใด คำหนึ่งใน ๕ คำต่อไปนี้ คือ ด้วย เนื่องจำก ตำม ตำมที่ อนุสนธิ
การเริ่มต้นเรื่องโดยใช้คาว่า ด้วย หรือ เนื่องจาก
ใช้ในกรณีที่เป็ นเรื่ องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมำก่อน ระหว่ำงผู้ห นังสื อไปกับผู้ รับหนังสื อ
ซึ่งจะอ้ำงเรื่องที่เคยติดต่อ หรือรับรู้กันมำก่อนดังกล่ำวนั้น เนื้อเรื่องจะมีอย่ำงน้อย ๒ ตอน หรือ ๓ ตอน ก็ได้
แต่จะมีข้อควำมกี่ตอนก็ตำม จะไม่มีคำว่ำ “นั้น” อยู่ท้ำยวรรคตอนใดเลย
การเริ่มต้นเนื้อเรื่องโดยใช้คาว่า “ตาม” “ตามที”่ หรือ “อนุสนธิ”
ใช้ในกรณีที่เคยมีเรื่องติดต่อ หรือรับรู้กันมำก่อนระหว่ำงผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือ ซึ่งจะอ้ำงเรื่อง
ที่เคยติดต่อ หรือรั บรู้กันมำก่อนดังกล่ำวนั้ น เนื้อเรื่องจะมีอย่ ำงน้อย ๒ ตอนเสมอ คือ มีกำรอ้ำงเรื่องเดิม
ตอนหนึ่ง และมีเรื่ องต่อเนื่ องอีกตอนหนึ่ ง และอำจมีเรื่องสื บเนื่องต่อมำ หรือผลสืบเนื่องต่อไป หรือเรื่อง
เกี่ยวข้องอีกตอนหนึ่งก็ได้ หนังสือที่เริ่มต้นเนื้อเรื่องโดยใช้คำว่ำ “ตำม” “ตำมที่” หรือ “อนุสนธิ” จะต้องมี
คำว่ำ “นั้น” อยู่ท้ำยตอนแรกของเนื้อเรื่องเสมอ
การเขียนข้อความในส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง
ในรูปแบบหนังสือติดต่อรำชกำร ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ ทั้งหนังสือ
ภำยนอก หนั ง สื อ ภำยใน และหนั ง สื อ ประทั บ ตรำ จะมี ส่ ว นส ำคั ญ ที่ เ รี ย กว่ ำ “ข้ อ ความ” ในข้ อ ควำมนี้
อำจ แบ่งได้เป็นส่วนย่อย ๒ ส่วนคือ ส่วนที่เป็น “เนื้อเรื่อง” และ “จุดประสงค์ของเรื่อง”
เนื้อเรื่อง จะบอกเหตุที่มีหนังสือไป
- ๕๖ จุดประสงค์ของเรื่อง จะบอกควำมมุ่งหมำยที่มีหนังสือไปว่ำประสงค์จะให้ผู้รับหนังสือทำอะไร หรือทำอย่ำงไร
ทั้งนี้ โดยเขียน จุดประสงค์ของเรื่อง เป็นข้อควำมย่อหน้ำขึ้นบรรทัดใหม่ เป็นคนละตอนกับ เนื้อเรื่อง
แต่สำหรับหนังสือประทับตรำซึ่งมีข้อควำมสั้น ๆ อำจเขียน จุดประสงค์ของเรื่อง รวมไว้ ในตอนเดียวกัน
เนื้อเรื่อง โดยไม่ย่อหน้ำก็ได้ หรือบำงกรณี หนังสือประทับตรำ อำจมีแต่จุดประสงค์ ของเรื่องโดยไม่มีเหตุ
ที่มีหนังสือไปก็มี
โดยที่ จุดประสงค์ของเรื่อง มีลักษณะดังกล่ำวจึงมักจะเขียนเริ่มต้น จุดประสงค์ของเรื่อง
ว่ำจึง.......................................................
ตัวอย่าง จุดประสงค์ของเรื่อง
“จึงเรียนมำเพื่อทรำบ”
“จึงเรียนมำเพื่อกรุณำพิจำรณำอนุมัติ.................. ”
/“จึงเรียนมำ....

“จึงเรียนมำเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป”
“จึงเรียนมำเพื่อดำเนินกำรต่อไป”
“จึงเรียนมำเพื่อขอได้กรุณำพิจำรณำอนุญำตด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง”
การเขียนข้อความในส่วนท้ายเรื่อง
ในส่วนท้ำยเรื่องของหนังสือติดต่อรำชกำรที่ผู้เขียนจะต้องเขียน จะมีเพียงรำยกำรดังกล่ำวเฉพำะ
หนังสือภำยนอกเท่ำนั้น คือ คาลงท้าย ส่วนหนังสือภำยในและหนังสือประทับตรำ ไม่มี คาลงท้าย
ค ำลงท้ ำ ยใช้ ต ำมฐำนะของผู้ รั บ หนั ง สื อ ตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ย
งำนสำรบรรณ
การเขียนให้ถูกต้อง
กำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรให้ถูกต้องนั้น ควรเขียนให้ถูก มี ๔ ลักษณะ ดังนี้
๑. การเขียนให้ถูกแบบ
กำรเขี ย นหนั ง สื อ ติ ด ต่ อ รำชกำรต้ อ งเขี ย นให้ ถู ก แบบตำมระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ย
งำนสำรบรรณ ซึ่งกำหนดให้เป็น ๓ แบบ ได้แก่
๑.๑ แบบหนังสือภำยนอก
๑.๒ แบบหนังสือภำยใน
๑.๓ แบบหนังสือประทับตรำ
- ๕๗ แบบหนังสือดังกล่ำวแต่ละฉบับมีรำยละเอียดปรำกฏตำมระเบียบเมื่อจะเขียนหนังสือชนิดใด ต้อง
เขียนให้ถูกแบบของหนังสือชนิดนั้น ซึ่งจะต้องจัดโครงสร้ำงของหนังสือให้ถูกแบบ เขียนรำยละเอียดให้ถูกต้อง
จัดวำงข้อควำมต่ำง ๆ ให้ถูกที่และใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องตำมที่กำหนดไว้ เช่น
เรื่อง ต้องเขียนในหนังสือภำยนอก และหนังสือภำยใน แต่ไม่ต้องเขียนในหนังสือประทับตรำ
คาขึ้นต้น ใช้ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
ค าลงท้ า ย ต้ อ งเขี ย นเฉพำะหนั ง สื อ ภำยนอก ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ค ำลงท้ ำ ยตำมระเบี ย บส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ ส่วนหนังสือภำยใน และหนังสือประทับตรำ ไม่มีคำลงท้ำย
๒. เขียนให้ถูกเนื้อหา กำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำร ต้องเขียนให้ถูกต้องในเนื้อหำของเรื่อง เนื้อหำของเรื่อง
มี ๒ ประเด็น ประกอบด้วย
๒.๑ เหตุที่มีหนังสือไป ซึ่งอำจเป็นเหตุจำกผู้มีหนังสือไป หรือเหตุจำกบุคคลภำยนอก หรือ เหตุกำรณ์
ที่ปรำกฏขึ้น หรือเหตุจำกผู้รับหนังสือ และอำจเป็นเหตุที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเหตุที่ มีเรื่องเดิมเคยติดต่อกันมำ
และอำจมีเรื่องสืบเนื่อง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้
๒.๒ จุดประสงค์ของกำรมีหนังสือไป คือ ควำมมุ่งหมำยที่มีหนังสือไป ซึ่งประสงค์จะให้ ผู้รับหนังสือ
ทำอะไร หรือทำอย่ำงไร
/ทั้งนี้...
ทั้งนี้ ผู้เขียนหนั งสือติดต่อรำชกำรจะต้ องเขียนเหตุที่มีหนังสือไป และจุดประสงค์ของกำรมีห นังสื อไป ให้
ถูกต้องตรงตำมเนื้อหำสำระของเรื่อง

กำรที่เขียนหนังสือติดต่อรำชกำรให้ถูกต้องในเนื้อหำได้นั้น ถ้ำเป็นเรื่องง่ำย ๆ ก็อำจเขียนได้โดยไม่ต้อง
เตรียมกำรอะไรมำกเพียงแต่วิเครำะห์เรื่องว่ำ เป็นเรื่องอะไร มี จุดประสงค์อย่ำงไร ก็สำมำรถเขียนให้ถูกต้อง
ตำมเนื้อหำได้ แต่ถ้ำเป็นเรื่องยำก ๆ จำเป็นที่จะต้องเตรียมกำรก่อนลงมือเขียน โดยศึกษำเรื่องจับประเด็น
ของเรื่อง และย่อเรื่อง
๓. การเขียนให้ถูกหลักภาษา ในกำรเขียนหนังสือรำชกำรควรเขียนให้ถูกหลักภำษำไทย คือ รูปประโยค
และควำมสัมพันธ์ของข้อควำม
๔. การเขียนให้ถูกความนิยม ควำมนิยมที่จะต้องคำนึงถึงในกำรเขียนหนังสือรำชกำรหมำยรวมทั้งควำมนิยม
ที่ใช้กันโดยทั่วไปในวงรำชกำร และควำมนิยมเฉพำะบุคคลผู้ลงนำมในหนังสือ ซึ่งเป็นควำมนิยมในเรื่อง ได้แก่
สรรพนำม ถ้อยคำสำนวน วรรคตอน และรูปแบบ

- ๕๘ ความนิยมในการใช้สรรพนาม
ควำมนิยมโดยทั่วไปในกำรใช้สรรพนำมแทนผู้มีหนังสือไป และผู้รับหนังสือมีดังนี้
๑. สรรพนามแทนผู้มีหนังสือไป
ถ้ำเป็ นหนังสือจำกส่วนรำชกำร นิยมใช้ชื่อส่ วนรำชกำร เช่น กรมสำรบรรณทหำรบก ขอเรียนว่ำ
.................................... หรือไม่ก็ละไว้ในฐำนที่เข้ำใจ โดยเขียนว่ำ ขอเรียนว่ำ..........................................
ถ้ำเป็นหนังสือจำกบุคคล ให้ใช้สรรพนำมแทนผู้ที่มีหนังสือไปตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ แต่ถ้ำสำมำรถละสรรพนำมไว้ในฐำนที่เข้ำใจได้ ก็นิยมละไว้ เช่นแทนที่ จะเขียนว่ำ
“ข้ำพเจ้ำขอชี้แจงว่ำ.......................................” ก็ละคำสรรพนำมไว้ในฐำนที่เข้ำใจ โดยเขียนว่ำ “ขอชี้แจงว่ำ
...............................................”
๒. สรรพนามแทนผู้รับหนังสือ
ถ้ ำ เป็ น หนั ง สื อ ส่ ง ถึ ง ส่ ว นรำชกำร นิ ย มใช้ ชื่ อ ส่ ว นรำชกำร เช่ น “ขอให้ ก รมสำรบรรณทหำรบก
ได้กรุณำ......................................................” หรือไม่ก็ละไว้ในฐำนที่เข้ำใจ โดยเขียนว่ำ “ขอได้กรุณำ
...............................................................”
ถ้ ำ เป็ น หนั ง สื อ ถึ ง บุ ค คล ใช้ ค ำสรรพนำมแทนผู้ รั บ หนั ง สื อ ตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นระเบี ย บ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ แต่ถ้ำสำมำรถละคำสรรพนำมไว้ในฐำนที่เข้ำใจได้ก็นิยมละไว้ เช่น
แทนที่จะเขียนว่ำ “ขอท่ำนได้กรุณำ..............................................” ก็ละคำสรรพนำมไว้ในฐำนที่เข้ำใจ
โดยเขียนว่ำ “ขอได้กรุณำ.........................................................”
๓. ความนิยมในการใช้ถ้อยคาสานวน ควำมนิยมโดยทั่วไปในกำรใช้ถ้อยคำสำนวนในกำรเขียน หนังสือ
รำชกำร ที่ควรกล่ำวถึง มีดังนี้
๓.๑ ใช้ภำษำรำชกำร ในกำรเขียนหนังสือรำชกำร นิยมใช้ภำษำรำชกำรไม่ใช้ภำษำลำลอง ภำษำพูด
หรือภำษำนักประพันธ์
/ตัวอย่าง...
ตัวอย่าง

“คำอุทธรณ์ของผู้ร้องไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม”
ควรแก้เป็นภำษำรำชกำร
“คำอุทธรณ์ของผู้ร้องไม่มีข้อเท็จจริงอันใดเพิ่มเติม”
ตัวอย่าง
“ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนแสนสำหัส”
ควรแก้เป็นภำษรำชกำร
“ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนเป็นอย่ำงยิ่ง”
- ๕๙ ๓.๒ ไม่ ใ ช้ ค ำเชื่ อ มซ้ ำกั น กำรเชื่ อ มค ำ หรื อ เชื่ อ มประโยค ด้ ว ยค ำบุ พ บทหรื อ ค ำสั น ธำน หรื อ
คำสรรพนำม ซึ่งมีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน ไม่นิยมใช้คำซ้ำกัน เพรำะจะทำให้ไม่น่ำฟัง หรืออำจทำให้เข้ำใจ
สับสนได้จึงนิยมเปลี่ยนคำให้แตกต่ำงกัน
ที่ – ซึ่ง – อัน คำ ๓ คำนี้มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน ใช้แทนกันได้
และ - กับ - รวมทั้ง – ตลอดจน คำ ๔ คำนี้มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน ใช้แทนกันได้
๓.๓ ถ้ำใช้คำเชื่อมคำเดียวกัน เชื่อมคำหลำกหลำยคำใส่เพียงคำเชื่อมคำสุดท้ำย ไม่นิยมใส่คำเชื่อม
ทุกคำ แต่นิยมใส่คำเชื่อมคำสุดท้ำยเพียงคำเดียว
ตัวอย่าง
ให้นำย ก นำย ข และนำย ค มำอยู่เวรเฝ้ำสำนักงำน
นำย ก นำย ข และนำย ค เขียนหนังสือฉบับนี้
นำย ก นำย ข และนำย ค ออกไปด้วยกัน
๔. สานวนตามสมัยนิยม ในกำรเขียนหนังสือรำชกำรควรนำสำนวนในภำษำรำชกำรมำใช้ให้เหมำะสมควรแก่
กรณี เช่น
“ได้ผลเป็นที่น่ำพอใจในระดับหนึ่ง”
“ทำเป็นระบบครบวงจร”
“แล้วแต่กรณี”
“เกื้อกูลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่”
การเขียนให้ชัดเจน รัดกุมและกะทัดรัด
การเขียนให้ชัดเจน กำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรให้ชัดเจน คือ เขียนเข้ำใจง่ำย พิจำรณำง่ำย และ
อ่ำนง่ำย จึงต้องเขียนให้มีลักษณะ ดังนี้
๑. ชัดเจนในเนื้อควำม
๒. ชัดเจนในจุดประสงค์
๓. กระจ่ำงในวรรคตอน
/๑.การเขียน...
๑. การเขียนให้ชัดเจนในเนื้อความ

กำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรต้องเขียนให้ชัดเจนในเนื้อควำม คือ เขียนให้เนื้อควำมเป็นที่เข้ำใจได้
แน่นอน ไม่คลุมเครือ ไม่ให้แปลควำมหมำยได้หลำยนัย ไม่ทำให้ลำบำกแก่ผู้อ่ำนในกำรแปลควำมหมำยของ
ถ้อยคำ หรือข้อควำม

- ๖๐ ตัวอย่าง
“เทศบำลมีหน้ำที่จัดให้มีและบำรุงรักษำรถ หรือเรือดับเพลิง”
ต้องเขียนว่ำ “จัดให้มีและบำรุงรักษำรถดับเพลิง หรือเรือดับเพลิง”
“ห้ำมมิให้บุคคลใดจัดให้ผู้อื่นขอทำน หรือหลบหนีจำกสถำนสงเครำะห์”
ต้องเขียนว่ำ “ห้ำมบุคคลใดจัดให้ผู้อื่นขอทำน หรือจัดให้ผู้รับกำรสงเครำะห์หลบหนีจำกสถำนสงเครำะห์”
การเขียนให้ชัดเจนจุดประสงค์
หนังสือติดต่อรำชกำรทุกฉบับจะมีจุดประสงค์ว่ำ ให้ผู้รับหนังสือทำอะไร เช่น
๑. เพื่อทรำบ
๒. เพื่อให้เข้ำใจ
๓. เพื่อพิจำรณำ
๔. เพื่ออนุมัติ
๕. เพื่อให้ควำมร่วมมือ
๖. เพื่อให้ช่วยเหลือ
๗. เพื่อถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ มีจุดประสงค์อย่ำงไร ต้องเขียนให้ชัดเจนและให้สะดวกแก่ผู้รับหนังสือที่จะทำตำมให้ครบถ้วน
ตำมจุดประสงค์นั้น จึงต้องแจกแจงจุดประสงค์ให้ชัดว่ำ ต้องกำรให้ผู้รับหนังสือ ทำอะไร เช่น
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เขียนท้ำยวรรคของหนังสือว่ำ “จึงเรียนมำเพื่อทรำบ”
เรื่องสั่งการ
เขียนวรรคท้ำยของหนังสือว่ำ
“จึงเรียนมำเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป”
“จึงเรียนมำเพื่อดำเนินกำรต่อไป”
เรื่องขออนุมัติ
เขียนวรรคท้ำยของหนังสือว่ำ
“จึงเรียนมำเพื่อกรุณำพิจำรณำอนุมัติ..........................”

/การเขียน...
- ๖๑ การเขียนให้กระจ่างในวรรคตอน
คือ เว้นวรรค และย่อหน้ำขึ้นตอนใหม่ให้ถูกต้องเหมำะสมตำมควรแก่กรณี เพื่อให้โปร่งตำ อ่ำนง่ำย
เข้ำใจง่ำย
กำรเขียนหนังสือยำว ๆ ติดต่อกันโดยไม่มีย่อหน้ำแบ่งวรรคตอนเลย จะดูเป็นพืดหรือทึบ ไม่กระจ่ำง
ไม่โปร่งตำ ไม่น่ำอ่ำน เข้ำใจยำกและกว่ำจะรู้เรื่องต้องอ่ำนตั้งแต่ต้นจนจบ เสียเวลำมำก
หนังสือที่มีข้อควำมยำว ๆ ควรแบ่งเป็นตอน ๆ ย่อหน้ำเสียบ้ำง โดยทั่วไปหนังสือติดต่อตอนหนึ่ง
ไม่ควรเกิน ๑๐ บรรทัด ถ้ำเห็นว่ำควำมจะยำวเกินไป เมื่อเปลี่ยนกระบวนกำร หรือเปลี่ยนเรื่องก็ควร ย่อหน้ำ
ขั้นตอนใหม่ เช่น เปลี่ยนจำกอำรัมภบทมำเป็นกำรพิจำรณำ หรือควำมเห็นก็ย่อหน้ำขึ้นตอนใหม่เสียครั้งหนึ่ง
เปลี่ยนจำกมติ หรือข้อตกลงใจมำเป็นจุดประสงค์ (คำสั่ง คำขอ ฯลฯ) ก็ย่อหน้ำขึ้นตอนใหม่เสียครั้งหนึ่ง
การเขียนให้รัดกุม
หนังสือติดต่อรำชกำรที่ดีต้องมีลักษณะรัดกุม ดิ้นไม่ได้ ไม่มีช่องโหว่ สำมำรถยืนยันได้แน่นอน ในคำ
ที่เขียนนั้น และต้องไม่เขียนยืนยันในสิ่งที่ยืนยันไม่ได้ ทั้งนี้ถ้ำเป็นกรณีที่ไม่อำจยืนยันได้แน่นอนว่ำกรณีจะเป็ น
เช่นนี้เสมอไป ก็ไม่ควรผูกมัด แต่ควรใช้คำแบ่งรับแบ่งสู้ เช่น ในกำรตอบข้อหำรือที่เรำเห็นว่ำ โดยทั่วไปกรณีจะ
เป็นอย่ำงนั้น แต่อำจมีกรณีพิเศษที่อำจไม่เป็นอย่ำงนั้นก็ได้ เช่นนี้ควรเติมคำว่ำ “โดยปกติ” ลงในคำตอบ
นั้น เป็นต้น
ตัวอย่าง
“กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู เลื่อนปีละ ๑ ขั้น” ควำมนี้ไม่รัดกุมเพรำะเลื่อน ๒ ขั้น ก็มี ไม่เลื่อน
เลยก็มีจึงต้องแก้เป็น “กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู โดยปกติเลื่อนปีละ ๑ ขั้น”
“พยำนหลั กฐำนยื นยั นสอดคล้ องต้องกันน่ำเชื่อว่ำ ผู้ ถูกกล่ ำวหำกระทำผิดจริง ” ควำมนี้ไม่รัดกุม
เพรำะ “น่ำเชื่อ” ยังไม่ถึงขนำด “เชื่อ” จึงอยู่ในลักษณะมีมลทินหรือมัวหมองลงโทษไม่ได้ เมื่อพยำนหลักฐำน
ยืนยันแน่นอนก็ต้อง “เชื่อ” ไม่ใช่ “น่ำเชื่อ” จึงต้องแก้เป็น “พยำนหลักฐำนยืนยันสอดคล้องต้องกัน ฟังได้ว่ำ
ผู้ถูกกล่ำวหำกระทำผิดจริง”
หรือ “ขออภัยที่ไม่อำจให้ใช้สถำนที่ ในวันดังกล่ำวตำมที่ขอไปได้ หำกเป็นวันอื่นก็ไม่ขัดข้อง” ควำมนี้
ไม่รัดกุม ควรเขียนว่ำ “ขออภัยที่ไม่อำจให้ใช้สถำนที่ในวันดังกล่ำวตำมที่ขอไปได้หำกเป็นวันอื่น (ควรระบุวันที่
แน่นอน) ไม่ขัดข้อง”
การเขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี
โดยที่หนังสือติดต่อรำชกำรเป็นสื่อควำมต้องกำรจึงต้องเขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ควำมต้องกำร คือ
เขียนให้ผู้รับหนังสือเข้ำใจชัดเจนว่ำผู้มีหนังสือต้องกำรอะไร จะให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติอย่ำงไร และโน้มน้ำวจูงใจ
ให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติตำมนั้น โดยหวังผลให้บังเกิดควำมต้องกำร
- ๖๒ กำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรให้ดีนั้น นอกจำกจะต้องเขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วในบำงกรณียัง

จะต้องเขียนให้เป็นผลดีด้วย เช่น ในกำรเขียนหนังสือตำหนิหรือตักเตือน จะต้องเขียนให้ผู้ถูกตำหนิหรือผู้ถูก
ตักเตือนไม่กระเทือนใจมำก และไม่ให้เกิดปฏิกิริยำตอบโต้รุนแรงในกำรเขียนปฏิเสธ จะต้องเขียนไม่ให้ขำด
ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันไป
ดังนั้น ในกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรประเภทที่จะต้องเขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผลดี
จะต้องใช้ศิลปะในกำรเขียนเป็นพิเศษในแต่ละประเภท
หลักการเขียนหนังสือตาหนิหรือตักเตือน
๑. กำรเขียนหนังสือตำหนิหรือตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือเป็นบุคคลภำยนอก ไม่ควรเขียนตำหนิ
หรือตักเตือนตรง ๆ ให้เขำเสียหน้ำ หรือให้เขำโกรธแค้นมำก หรือให้เขำมีปฏิกิริยำตอบโต้
๒. ไม่ เ ขี ย นปั ก ตรงลงไปเป็ น กำรต ำหนิ ผู้ รั บ หนั ง สื อ แต่ เ ลี่ ย ง เขี ย นในเชิ ง ต ำหนิ ผู้ อื่ น หรื อ เป็ น
กำรบกพร่องของผู้อื่น ไม่ใช่ควำมบกพร่องของผู้รับหนังสือ
๓. ในกรณีที่เขีย นตำหนิบุ คคลภำยนอกที่ทำกำรอันไม่ส มควรต่อเรำ หรือล่ ว งเกินเรำให้ เสี ยหำย
ไม่ควรเขียนตำหนิตรง ๆ ไม่ควรเขียนแสดงควำมโกรธ และไม่ควรเขี ยนแสดงกำรดูถูกดูแคลน แต่ควรเขียน
แสดงควำมเสียใจไป
หลักการเขียนหนังสือตอบโต้
๑. ผู้เขียนจะต้องเขียนโดยมีหัวข้อตำมแบบที่ระเบียบกำหนดไว้
๒. ผู้เขียนจะต้องพิจำรณำด้วยว่ำหนังสือที่เขียนนั้นควรจะมีถึงใครบ้ำง หรือควรจะทำสำเนำให้ใคร
ทรำบบ้ำง เป็นกำรประสำนงำนแล้วบันทึกไว้ในเขียนด้วย
๓. กำรอ้ำงเท้ำควำมต้องพิจำรณำว่ำ เรื่องที่จะเขียนนี้ ผู้รับหนังสือทรำบมำก่อนหรือไม่ ถ้ำเคยทรำบ
มำก่อนแล้วควำมตอนใดที่เป็นเหตุก็ย่อลงได้
๔. ถ้ำเป็นกำรตอบหนังสือที่ผู้รับมีมำ ข้อควำมที่เป็นเหตุเพียงแต่อ้ำงชื่อเรื่องก็พอ

สารบัญ
หน้า
๑. กล่ำวนำ
๒. กำรเขียนหนังสือรำชกำร
๓. หลักทั่วไปในกำรเขียนหนังสือรำชกำร

๑
๑–๒

๔. หลักกำรเขียนหนังสือรำชกำร
๕. ลักษณะของหนังสือติดต่อรำชกำร

๒–๓
๓

๖. กำรเขียนข้อควำมในหนังสือติดต่อรำชกำร

๓–๔

๗. กำรเขียนหนังสือในส่วนหัวเรื่อง

๔–๕

๘. กำรเขียนหนังสือในส่วนเนื้อเรื่อง

๕–๖

๙. กำรเขียนหนังสือในส่วนท้ำยเรื่อง

๖-๗

๑๐. ควำมนิยมในกำรใช้สรรพนำม

๗–๘

๑๑. กำรเขียนหนังสือให้ชัดเจน รัดกุม และกะทัดรัด

๘–๙

๑๒. กำรเขียนหนังสือให้ชัดเจนจุดประสงค์

๙

๑๓. กำรเขียนหนังสือให้กระจ่ำงในวรรคตอน

๙ – ๑๐

๑๔. หลักกำรเขียนหนังสือตำหนิหรือตักเตือน

๑๐ – ๑๑

