เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชา ระเบียบงานสารบรรณ เลม ๑
พ.ศ.๒๕๖๕

คํานํา
งานสารบรรณ มีความสําคัญตอขาราชการทุกระดับ ไมวาจะเปนนายทหารสัญญาบัตร นายทหาร
ประทวน ลูกจางหรือพนักงานราชการ ทั้งที่มีหนาที่เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของโดยตรงกับงานสารบรรณก็ตาม
เพราะการบริหารงานของทุกหนวย ทุกสายวิทยาการ จะปรากฏในรูปของการบริหารงานเอกสาร ซึ่งจะตอง
เขามาสูระบบของงานสารบรรณเชนเดียวกัน
คูมือประกอบการบรรยายวิชาระเบียบงานสารบรรณเลมนี้ ไดรวบรวมแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
ที่ทางราชการกําหนด ไมวาจะเปนการจัดทําหนังสือราชการ การปฏิบัติในหนาที่รับสงตลอดจนหลักการงานสารบรรณ
อื่น ๆ ที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน เพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชอางอิงในการปฏิบัติงานดานสารบรรณไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนําไปใชเปนคูมือในการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เหลาทหารสารบรรณ
จําพวกทหารสารบรรณ เพื่อเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตรดวย
ขอขอบคุณทานที่ไดกรุณาแจงขอผิดพลาดของฉบับที่ผานมา และไดนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุง
เอกสารประกอบการบรรยายฉบับนี้ใหถูกตองและทันสมัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งไดมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติในการจัดทําหนังสือราชการที่มีตนฉบับถึงหนวยหรือผูรับจํานวนมากไวดวย หากมีการตรวจพบขอบกพรอง
หรือขอผิดพลาดประการใดเพิ่มเติม ขอไดกรุณาแจงใหกองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศทราบดวย
จะเปนพระคุณยิ่ง และเพื่อใหเอกสารประกอบการบรรยายฉบับนี้ถูกตองสมบูรณและทันสมัยตลอดไป ขอใหทาน
ไดติดตามการเปลี่ยนแปลงแกไข และเพิ่มเติมแบบธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณที่จะมีขึ้น
ในอนาคต เพื่อนํามาปรับแกไขเอกสารประกอบการบรรยายฉบับนี้ใหครบถวนสมบูรณดวย
กองเสมียนตรา
กรมสารบรรณทหารอากาศ

ปรับปรุง ต.ค.๖๔

สารบัญ

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ เลม ๑
หนา
บทที่ ๑ ชนิดและแบบของหนังสือราชการ
๑.๑ คําจํากัดความของหนังสือราชการ
๑.๒ ชนิดของหนังสือราชการ
๑.๓ หนังสือภายนอก
แบบ รูปแบบการพิมพ และตัวอยางหนังสือภายนอก
๑.๔ หนังสือภายใน
แบบ รูปแบบการพิมพ และตัวอยางหนังสือภายใน
๑.๕ หนังสือประทับตรา
แบบ รูปแบบการพิมพและตัวอยางหนังสือประทับตรา
๑.๖ หนังสือสั่งการ
๑.๖.๑ คําสั่ง
แบบ รูปแบบการพิมพและตัวอยางคําสั่ง
๑.๖.๒ ระเบียบ
แบบ รูปแบบการพิมพ และตัวอยางระเบียบ
๑.๖.๓ ขอบังคับ
แบบ รูปแบบการพิมพและตัวอยางขอบังคับ
๑.๗ หนังสือประชาสัมพันธ
๑.๗.๑ ประกาศ
แบบ รูปแบบการพิมพและตัวอยางประกาศ
๑.๗.๒ แถลงการณ
แบบ รูปแบบการพิมพและตัวอยางแถลงการณ
๑.๗.๓ ขาว
แบบ รูปแบบการพิมพและตัวอยางขาว
๑.๘ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
๑.๘.๑ หนังสือรับรอง
แบบ รูปแบบการพิมพและตัวอยางหนังสือรับรอง
๑.๘.๒ รายงานการประชุม
แบบ รูปแบบการพิมพและตัวอยางรายงานการประชุม
๑.๘.๓ บันทึก
แบบ รูปแบบการพิมพและตัวอยางบันทึก
๑.๘.๔ หนังสืออื่น
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สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ ๒ เบ็ดเตล็ด
๒.๑ หนังสือที่มีชั้นความเร็ว
๒.๒ การระบุชั้นความเร็วของหนังสือราชการ
๒.๓ หนังสือที่มีชั้นความลับ
๒.๔ การกําหนดเลขขอ
๒.๕ การใชตัวเลขและตัวหนังสือบอกจํานวน
๒.๖ หนังสือเวียน
๒.๗ การสงขอความเรื่องราชการทางเครื่องมือสื่อสาร
๒.๘ การกําหนดเลขที่หนังสือออก
๒.๙ รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องสวนราชการตาง ๆ ในกองทัพอากาศ
๒.๑๐ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย ในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซอง
บทที่ ๓ การรับและสงหนังสือ
บทที่ ๔ การเก็บการรักษา การยืม และการทําลายหนังสือ
บทที่ ๕ มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง
บทที่ ๖ การเขียน การดําเนินการเขียน และการรางหนังสือราชการ
๖.๑ ความมุงหมายในการเขียนหนังสือราชการ
๖.๒ โครงสรางของการเขียนหนังสือราชการ
๖.๓ หลักเกณฑในการเขียนหนังสือราชการ
๖.๔ การดําเนินการเขียนหนังสือราชการ
๖.๕ การเขียนเอกสารฝายอํานวยการ
๖.๖ การรางหนังสือราชการ
บทที่ ๗ การพิมพ การทําสําเนา การเวนระยะ การยอหนา การเวนบรรทัดและขอปฏิบัติอื่น ๆ
ในการพิมพหนังสือราชการ
๗.๑ การพิมพหนังสือราชการ
๗.๒ การทําสําเนา
๗.๓ การรับรองสําเนา
๗.๔ การพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร
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สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก (มาตรฐานตรา แบบพิมพ)
- แบบตรารับหนังสือ
- แบบบัตรตรวจคน
- แบบทะเบียนหนังสือรับ
- แบบทะเบียนหนังสือสง
- แบบสมุดสงหนังสือ
- แบบใบรับหนังสือ
- แบบใบรับหนังสือที่ ทอ.กําหนดขึ้น
- แบบบัญชีหนังสือสงเก็บ
- แบบทะเบียนหนังสือเก็บ
- แบบบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป
- แบบบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง
- แบบบัญชีฝากหนังสือ
- แบบบัตรยืมหนังสือ
- แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย
- ตัวอยางตราชื่อสวนราชการ
- ลักษณะครุฑแบบมาตรฐาน
- กระดาษตราครุฑพิมพดวยหมึกสีดํา
- กระดาษตราครุฑดุน
- กระดาษบันทึกขอความ
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บทที่ ๑
ชนิดและแบบของหนังสือราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
๑. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
๒. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
๓. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
๖. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ชนิดของหนังสือราชการ มี ๖ ชนิด
๑. หนังสือภายนอก
๒. หนังสือภายใน
๓. หนังสือประทับตรา
๔. หนังสือสั่งการ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ
๖. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่สําคัญและเปนแบบพิธี โดยใชกระดาษตราครุ ฑ
เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก
จากความหมายของหนังสือภายนอกนี้ สามารถแยกเปนองคประกอบในการพิจารณาจัดทําไดดังนี้
๑. เปนหนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี
๒. เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ (ตางกระทรวง)
๓. เปนหนังสือที่สวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ
๔. เปนหนังสือที่สวนราชการมีถึงบุคคลภายนอก
๕. เปนหนังสือที่ใชกระดาษตราครุฑ
๖. ขอความที่ใช ไมใชคํายอตามระเบียบ กห.วาดวยคํายอพ.ศ.๒๕๕๕ และที่ กห.กําหนดเพิ่มเติม

-๒หัวขอการเขียนหนังสือภายนอก
๑. ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง (ตามที่กําหนดไว) ทับดวยเลขทะเบียน
หนังสือสงของเจาของหนังสือสําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน
เชน กรมสารบรรณทหารอากาศ ใชที่ กห ๐๖๐๓
๒. สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ หรือชื่อคณะกรรมการ ซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น
และโดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย เชน
กรมสารบรรณทหารอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
หรือ
คณะกรรมการประชาสัมพันธกองทัพอากาศ
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
๓. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
เชน ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
๔. เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดตรงกับสาระสําคัญหรือความประสงคของหนังสือ
ฉบับนัน้ เชน เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร
๕. คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือ ตามตารางการใชคําขึ้นตน สรรพนาม
และคําลงทาย ที่กําหนดไว (หนา ๑๐๑ - ๑๐๓) แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อบุคคลในกรณี
ที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ เชน เรียน เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หรือ
เรียน นายประวีณ ณ นคร
๖. อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือที่เคยติดตอกัน เฉพาะหนังสือที่สวนราชการผูรับหนังสือไดรับ
มากอนแลวโดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ ชั้นความลับ (ถามี) ชั้นความเร็ว (ถามี) และเลขที่หนังสือ
วันที่ เดือน ปพุทธศักราช ของหนังสือนั้น เชน อางถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๔๗๗
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียวเวนแตมีเรื่องอื่นที่เปน
สาระสําคัญตองนํามาพิจารณา เชน กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของ จึงสามารถอางถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหทราบดวยก็ได
๗. สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร และจํานวนที่สงไปพรอมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันได ใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด เชน สิ่งที่สงมาดวย สูจิบัตร
คอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒ จํานวน ๑๐ เลม
๘. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลายประการ
ใหแยกเปนขอ ๆ
๙. คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตนสรรพนาม
และคําลงทายที่กําหนดไว (หนา ๑๐๑ - ๑๐๓)

-๓๑๐. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อของเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใน
วงเล็บใตลายมือชื่อ ในกรณีที่เจาของหนังสือมียศใหพิมพคําเต็มของยศไวหนาลายมือชื่อ เชน
พลอากาศตรี
(ไพฑูรย ไลเลิศ)
กรณีผูลงชื่อในหนังสือมีตําแหนงทางวิชาการ และหรือ บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ ใหปฏิบัติตามขอบังคับ กห.
วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๖๑ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ (เลม ๒) โดยเขียนตําแหนงทางวิชาการ และบรรดาศักดิ์
ฐานันดรศักดิ์ หรือคํานําหนานามสตรี กรณีที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามลําดับไวในวงเล็บ
เชน
พลอากาศตรี
(ศาสตราจารย หมอมหลวงอากาศ เกรียงไกร)
๑๑. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ เชน ผูบัญชาการทหารอากาศ แตในกรณีที่ผูลงชื่อ
ตามขอ ๑๐ มิใชเจาของหนังสือโดยตรง ใหลงตําแหนงและอํานาจในการลงชื่อไวเหนือตําแหนงของเจาของหนังสือ
โดยตรงใหชัดเจน เชน
รองผูบัญชาการทหารอากาศ ทําการแทน
ผูบัญชาการทหารอากาศ
๑๒. สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง ถาสวนราชการที่ออกหนังสือ
อยูในระดับกระทรวงหรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออก
หนังสืออยูในระดับกรมลงมา ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน
๑๒.๑ หนังสือที่กรมสารบรรณทหารอากาศเปนเจาของเรื่องและดําเนินการโดย แผนกโตตอบ
กองเสมียนตรา เสนอผานกองทัพอากาศไปออกในนามของกระทรวงกลาโหม สวนราชการเจาของเรื่องใหลงวา
กองทัพอากาศ
กรมสารบรรณทหารอากาศ
๑๒.๒ หนังสือที่กรมสารบรรณทหารอากาศเปนเจาของเรื่องและดําเนินการโดย แผนกโตตอบ
กองเสมียนตรา เสนอผานกรมสารบรรณทหารอากาศ ไปออกในนามกองทัพอากาศ สวนราชการเจาของเรื่อง
ใหลงวา
กรมสารบรรณทหารอากาศ

-๔๑๒.๓ หนังสือที่แผนกโตตอบ กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศ เปนเจาของเรื่อง
เสนอไปเพือ่ ออกในระดับกรมสารบรรณทหารอากาศ สวนราชการเจาของเรื่องใหลงวา
กองเสมียนตรา
๑๓. โทร. ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง (ขอ ๑๒) และหมายเลขโทรศัพท
ภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย โดยใหใชหมายเลขที่เจาหนาที่สามารถตอบปญหาเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้นไดทันที
เมื่อไดรับการติดตอ และถาหากมีหมายเลขโทรสารหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ใหเขียนไวในบรรทัด
ถัดมาตามลําดับ เชน
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th
๑๔. สําเนาสง (ถามี) กรณีที่ผูสงทําสําเนาสงไปใหสวนราชการหรือบุคคลอื่นทราบ และประสงค
จะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพชื่อสวนราชการหรือบุคคลที่สงสําเนาไปใหเพื่อใหเปนที่เขาใจ
ระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมีรายชื่อที่สงมากใหพิมพวา สงไปตามรายชื่อที่แนบ และแนบรายชื่อไปดวย

-๕-

-๖แบบ และรูปแบบการพิมพหนังสือภายนอก
ชั้นความลับ (ถามี)

ชั้นความเร็ว (ถามี)
ที่ กห ๐๖๐๓/ (1 Enter)

เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(1 Enter + Before 6 pt)
ตุลาคม ๒๕๖๔
(1 Enter + Before 6 pt)

เรียน ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

กองทัพอากาศ (1 Enter)
ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

(1 Enter + Before 6 pt)

อางถึง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (ถามี)

สิ่งที่สงมาดวย ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (ถามี)
(1 Enter + Before 6 pt)
๒.๕ ซม.
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐(1 Enter)
(1 Enter + Before 6 pt)
จึงเรี ยนมาเพื่ อ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
ขอแสดงความนับถือ
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พลอากาศเอก (1 Enter)
(นภาเดช ธูปะเตมีย)
(1 Enter)
ผูบัญชาการทหารอากาศ
(เวน ๓ บรรทัด = 4 Enter)
กรมสารบรรณทหารอากาศ
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๘
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๖
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th
สําเนาสง (ถามี)

(1 Enter)

ชั้นความลับ (ถามี)
-๗(สําเนา)

ตัวอยาง หนังสือภายนอก (ระดับ ทอ.)
(สําเนา) (สําเนา)

ที่ กห ๐๖๐๓/

กองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดแสดงคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑
เรียน ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อางถึง หนังสือสํานักพระราชวัง ที่ รล ๐๐๑๐/๑๓๑๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
สิ่งที่สงมาดวย ๑. กําหนดการ จํานวน ๑ แผน
๒. คํากราบบังคมทูล จํานวน ๑ แผน
ตามหนังสือที่อางถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จ
พระราชดํา เนิ น ไปทอดพระเนตรคอนเสิ ร ต ทั พ ฟ า คู ไ ทยเพื่ อ “ชั ย พั ฒ นา” ครั้ ง ที่ ๑๑ ในวั น อั ง คาร
ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ความละเอียด
แจงแลวนั้น
กองทัพอากาศ ไดจัดทํากําหนดการและคํากราบบังคมทูลงานดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียด
ตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ และ ๒ ในโอกาสนี้เพื่อใหขาราชการกองทัพอากาศและครอบครัวไดชมการแสดงคอนเสิรตฯ
อยางทั่วถึง จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตถายทอดสดทางเคเบิลทีวีของกองทัพอากาศ ระหวางการแสดง
รวมทั้งขอพระราชทานพระราชานุญาตใหกองทัพอากาศจัดอดีตผูบัญชาการทหารอากาศเปนผูแทนพระองค
ในการมอบชอดอกไมพระราชทาน จํานวน ๑๔ ชอ ซึ่งกองทัพอากาศเปนผูดําเนินการจัดหาเอง
ใหตอไปดวย

จึงเรียนมาเพื่อขอไดนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท ขอพระราชทานพระราชานุญาต
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่ อ) พลอากาศเอก

กรมสารบรรณทหารอากาศ
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th
สําเนาถูกต้อง
ร.ท.
(วัลลภ ดวงเนตร)
นตต.ผตต.กสม.สบ.ทอ.

(จอม รุงสวาง)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

น.ท.หญิง.............................ร่ าง...................ธ.ค.๕๙
จ.ท.หญิง.......................พิมพ์/ทาน..............ธ.ค.๕๙

-๘ตัวอยาง หนังสือภายนอก (ระดับ นขต.ทอ.)

ที่ กห ๐๖๐๓.๓/

กรมสารบรรณทหารอากาศ
ดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐
ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมพีธีสงฆเนื่องในวันคลายวันสถาปนากรมสารบรรณทหารอากาศ ประจําป ๒๕๖๑
เรียน พลอากาศเอก ไพบูลย สิงหามาตย
ด ว ยกรมสารบรรณทหารอากาศ กํา หนดประกอบพี ธี ส งฆ เ นื่ อ งในวั น คล า ยวั น สถาปนา
กรมสารบรรณทหารอากาศ ประจําป ๒๕๖๐ ในวันจันทรที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองโถง
อาคาร ๑ กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ
กรมสารบรรณทหารอากาศ รําลึกถึงคุณูปการตาง ๆ ที่ทานมอบใหกรมสารบรรณทหารอากาศ
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ตลอดมาทั้งในอดีตและปจจุบัน จึงขอเรียนเชิญทานรวมเปนเกียรติ
ในพิธีสงฆ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หลังจากเสร็จพีธีสงฆ ขอเชิญรวมรับประทานอาหารกลางวันดวย
ทั้งนี้ ขอไดกรุณาแจงตอบรับหรือขัดของที่ นาวาอากาศโทหญิง สุมาวดี ฤทธิ์สงา ตําแหนง หัวหนาแผนกโตตอบ
กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศ หมายเลขโทรศัพท ๐๘ ๕๒๑๕ ๘๑๕๙ จะขอบคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
พลอากาศตรี

(นฤพล จักรกลม)
เจากรมสารบรรณทหารอากาศ

กองเสมียนตรา
โทร.๐ ๒๕๓๔๑๕๗๓
โทรสาร๐ ๒๕๓๔๒๐๔๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th

พลอากาศเอก ไพบูลย สิงหามาตย
เกษียณอายุราชการแลว จึงตองทําเปนหนังสือภายนอก

-๙ตัวอยาง หนังสือภายนอก (ในนาม คณก.)

ที่

/๒๕๕๘

คณะกรรมการอํานวยการโครงการปรับปรุง
ภูมิสถาปตยบริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ
กรมสารบรรณทหารอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ
เรียน พลอากาศเอก ประพันธ ธูปะเตมีย
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาคําสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๘๑๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑ ฉบับ
ตามทีก่ องทัพอากาศไดรับความกรุณาจากทานเปนประธานกรรมการที่ปรึกษา ในการปรับปรุง
ภูมิสถาปตยบริเวณกองทัพอากาศตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อใชรับรองพระราชอาคันตุกะอยางสมพระเกียรติ
ความละเอียดแจงแลวนั้น
คณะกรรมการอํานวยการโครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ขอสงสําเนาคําสั่งกองทัพอากาศซึ่งไดแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ตามสิ่งที่สงมาดวยแลว สําหรับรายละเอียดและ
การดําเนินการตาง ๆ ไดมอบหมายให นาวาอากาศเอก บุญชวย คําวา ตําแหนง กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หมายเลขโทรศัพท ๐๘ ๙๗๖๒ ๔๘๒๖ เปนผูติดตอประสานงานกับทานโดยตรง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พลอากาศเอก

(วัธน มณีนัย)
รองผูบัญชาการทหารอากาศ
ประธานกรรมการอํานวยการโครงการปรับปรุงภูมสิ ถาปตยบริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ
เลขานุการ
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th

ขอสังเกต - คําสั่งนี้แตงตั้งโดยตําแหนง ให รอง ผบ.ทอ.เปน
ประธานกรรมการฯ จึงตองลงตําแหนง รอง ผบ.ทอ.ดวย
- พลอากาศเอก ประพันธ ธูปะเตมีย เกษียณอายุ
ราชการแลว จึงตองทําเปนหนังสือภายนอก

- ๑๐ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปนหนังสือติดตอ
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ
ระเบียบกห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ขอ ๗ กําหนดใหหนังสือภายในเปนหนังสือติดตอ
ระหวางสวนราชการระดับ นขต.กห.(สร., สป. และ ทท.), บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.โดยกําหนดใหใชกระดาษตราครุฑ
ในกรณีที่มีความสําคัญและเปนแบบพิธีการไดดวย
จากความหมายของหนังสือภายใน สามารถแยกเปนองคประกอบในการพิจารณาจัดทําไดดังนี้
๑. เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน (สําหรับของ กห.ใชติดตอ
ในระดับ นขต.กห.(สร., สป. และ ทท.), บก.ทท., ทบ., ทร.และ ทอ.เทานั้น)
๒. แบบของหนังสือ แบงเปน ๒ แบบ คือ
๒.๑ แบบใชกระดาษบันทึกขอความ
๒.๒ แบบที่ใชกระดาษตราครุฑ ใชในกรณีที่เปนเรื่องสําคัญและเปนแบบพิธี โดยมีหัวขอ
เชนเดียวกับหนังสือภายนอก
๓. แบบหนังสือทั้ง ๒ แบบ ตามขอ ๒ ขอความใชคํายอไดตามที่ กห. กําหนด
ในการพิจารณาจัดทําหนังสือภายใน จะตองเขาองคประกอบขอ ๑ แลวพิจารณาวาเรื่องนั้น ๆ
เปนเรื่องติดตอที่เปนแบบพิธีหรือไม เพื่อพิจารณาเลือกใชกระดาษตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ แลวแตกรณี และเขียน
ขอความโดยใชคํายอตามขอ ๓
หัวขอการเขียนหนังสือภายในแบบใชกระดาษบันทึกขอความ
๑. สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือหรือหนวยงานที่ออกหนังสือ และใหลงชื่อ
สวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพทไวในวงเล็บ เชน หนังสือที่ ทอ.เปนเจาของหนังสือ สบ.ทอ.
เปนเจาของเรื่อง และดําเนินการโดย กสม. ชอง “สวนราชการ” ใหลงวา ทอ.(สบ.ทอ.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๕๗๓)
๒. ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องทับเลขทะเบียนหนังสือสงของเจาของ
หนังสือเชนเดียวกับหนังสือภายนอก สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มเติมขึ้นได
ตามความจําเปน
๒ ส.ค.๖๓

๓. วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อยอของเดือน และตัวเลขสองตัวหลังของปพุทธศักราช เชน
๔. เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น

๕. คําขึ้นตน ใหใชอนุโลมตามหนังสือภายนอก หรือใชคําวา “ถึง” “สง” หรือ “เสนอ” แลวแตกรณี
๖. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลายประการ
ใหแยกเปนขอ ๆ ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกัน หรือมีสิ่งที่สงมาดวย ใหระบุไวในขอนี้โดยการเขียน
อางถึงใหเขียนไวในยอหนาแรกหากมีสิ่งที่สงมาดวยใหเขียนไวในขอความตามความเหมาะสม

- ๑๑ ๗. ลงชื่อและตําแหนง ใหปฏิบัติตามขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ในหนา ๓
ในกรณีที่เปนเรื่องสําคัญและเปนแบบพิธี หนังสือภายในของ กห.จะใชกระดาษตราครุฑก็ได โดยมี
หัวขอเชนเดียวกับหนังสือภายนอกทุกประการ เวนแตใหใชคํายอไดตามที่ กห.กําหนด

- ๑๒ -

- ๑๓ แบบ และรูปแบบการพิมพหนังสือภายใน (ใชกระดาษบันทึกขอความ)
ชั้นความลับ (ถามี)

ชั้นความเร็ว (ถามี)

บันทึกขอความ

สวนราชการ ทอ.(สบ.ทอ.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๘ โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๕๗๘)
ที่ กห ๐๖๐๓/
วันที่ ต.ค.๖๔
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(1 Enter + Before 6 pt)
เรียน ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
๒.๕ ซม. (ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
จึงเรียนมาเพื่อ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.อ.

(1 Enter)

(นภาเดช ธูปะเตมีย)
(1 Enter)
ผบ.ทอ.

ชั้นความลับ (ถามี)

- ๑๔ ตัวอยาง หนังสือภายใน (ใชกระดาษบันทึกขอความ)

บันทึกขอความ

สวนราชการ ทอ.(กพ.ทอ.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๒๔๕ โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๒๔๕)
ที่ กห ๐๖๐๔/
วันที่
ส.ค.๕๖
เรื่อง ภาพเครื่องหมายสัญลักษณหนวย
เสนอ ทท.
๑. ด ว ย ทอ.ได พิ จ ารณากํา หนดภาพเครื่อ งหมายสัญ ลัก ษณห นว ยของ ฝูง .๔๐๔ บน.๔
เปนรูปอากาศยานไรนักบินสีดํา ๒ ลํา บินอยูผานเสนสีขาวเหนือสถานีควบคุม มีสายสีขาว ๒ เสน พื้นหลังสีเขียว
ทั้งหมดบรรจุอยูในอารม ดานลางมีแถบปลายมวนสะบัดเขา ทั้ง ๒ ขาง กลางแถบมีตัวอักษรสีดํา “ฝูงบิน ๔๐๔”
บนพื้นสีเทาขอบดํา
๒. ทอ.ตรวจสอบแลว พ.ร.บ.เครื่องหมายราชการ พ.ศ.๒๔๘๒ การกําหนดภาพเครื่องหมายราชการ
ใหหนวยรายงานเพื่อออกเปนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงในราชกิจจานุเบกษา
๓. ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการกําหนดภาพเครื่องหมายสัญลักษณหนวยตามขอ ๑ เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอใหดําเนินการออกเปนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงราชกิจจานุเบกษาใหตอไปพรอมนี้
ไดสงรายละเอียดภาพเครื่องหมายฯ มาดวยแลวตามแผนบันทึกขอมูล จํานวน ๑ แผน ทีแ่ นบ
จึงเสนอมาเพื่อดําเนินการใหตอไปดวย

พล.อ.อ.

(ประจิน จั่นตอง)
ผบ.ทอ.

- ๑๕ แบบ และรูปแบบการพิมพหนังสือภายใน กห.(ใชกระดาษตราครุฑ)
ชั้นความลับ (ถามี)

ชั้นความเร็ว (ถามี)
ที่ กห ๐๖๐๓/ (1 Enter)

เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ทอ. (1 Enter)
ดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ต.ค.๖๔
(1 Enter + Before 6 pt)

เรียน ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
อางถึง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (ถามี)

(1 Enter + Before 6 pt)

สิ่งที่สงมาดวย ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (ถามี)
(1 Enter + Before 6 pt)
๒.๕ ซม.
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(1 Enter + Before 6 pt)
จึงเรียนมา๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
ขอแสดงความนับถือ
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.อ.

(1 Enter)

(นภาเดช ธูปะเตมีย)
(1 Enter)
ผบ.ทอ.
(เวน ๓ บรรทัด = 4 Enter)

สบ.ทอ.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๘
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๖
โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๕๗๖
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th
สําเนาสง….......................... (ถามี)

(1 Enter)

ชั้นความลับ (ถามี)

- ๑๖ ตัวอยาง หนังสือภายใน กห.(ใชกระดาษตราครุฑ)

ที่ กห ๐๖๐๓/

ทอ.
ดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐
ก.ย.๖๑

เรื่อง ขอเชิญรวมบริจาคเงินในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน และกฐินสามัคคี ทอ.ประจําป ๖๑319 CJ)
เรียน ผบ.ทบ.
ดวยในป ๖๑ ทอ.กําหนดนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆจําพรรษา ณ วัดดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม.ในวันอังคารที่ ๑๐ พ.ย.๖๑, ๑๔๐๐ และนําผากฐินสามัคคี ทอ.ไปถวายพระสงฆจําพรรษา
ณ วัดลาดสนุน อ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี ในวันพุธที่ ๑๑ พ.ย.๖๑, ๑๔๐๐ เพื่อนําเงินที่ไดจากการบริจาคไปบูรณะ
ซอมแซมสิ่งปลูกสรางของวัดที่ชํารุดทรุดโทรม
ทอ.จึงขอเชิญทานและขาราชการในสังกัด รวมบริจาคเงินในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
และกฐินสามัคคี ทอ.ตามกําลังศรัทธา โดยติดตอบริจาคไดที่ กง.ทอ.หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๖๑
หรือโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.ชื่อบัญชี “กฐิน ทอ.” บัญชีเลขที่
๐๕๗-๒-๑๗๕๑๔-๙ และสงหลักฐานการโอนเงินที่หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๕๒ ภายใน ๓ พ.ย.๖๑
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการใหตอไปและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
(จอม รุงสวาง)
ผบ.ทอ.

สบ.ทอ.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๒๙๕
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๕๒
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th
สําเนาถูกตอง
น.ต.

(นิติพฒั น์ ชัยภัทรวรเมธ)

- ๑๗ หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับ
กรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป
เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา ใหใชไดระหวางสวนราชการกับสวนราชการ หรือระหวางสวนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญตามที่กําหนด
ดังนี้

จากความหมายของหนังสือประทับตรา สามารถแยกเปนองคประกอบในการพิจารณาจัดทําได

๑. เปนหนังสือที่ใชไดตั้งแตระดับกรมขึ้นไป (กรมในที่นี้หมายถึงระดับ ทอ.)
๒. เปนหนังสือที่ใชกระดาษตราครุฑอยางเดียว
๓. เปนหนังสือที่ใชถึงบุคคลหรือหนวยงานภายนอกก็ได (ใชคําเต็ม)
๔. เปนหนังสือที่ใชถึงหนวยงานภายในก็ได (ใชคํายอ)
๕. เปนหนังสือที่ตองใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง (กองในที่นี้หมายถึงระดับ นขต.ทอ.) หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป เปนผูลงชื่อยอกํากับตรา
๖. เปนหนังสือที่ใชเฉพาะเรื่องที่ไมสําคัญ มี ๖ กรณี คือ
๖.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
๖.๒ การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
๖.๓ การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน
๖.๔ การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
๖.๕ การเตือนเรื่องที่คาง
๖.๖ เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสือประทับตรา
หัวขอการเขียนหนังสือประทับตรา
๑. ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง (เชนเดียวกับหนังสือภายนอก)
๒. ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง
๓. ขอความ ใหล งสาระสําคัญของเรื่องใหชัด เจนและเขาใจงาย กรณีที่มีอา งถึงเรื่อ งที่เ คย
ติดตอกัน หรือมีสิ่งที่สงมาดวย ใหเขียนลงไวในขอนี้
๔. ชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก

- ๑๘ ๕. ตราชื่อสวนราชการ ใหป ระทับ ตราชื่อ สว นราชการดว ยหมึก สีแ ดง และใหผูรับ ผิด ชอบ
ลงลายมือชื่อยอกํากับตรา
๖. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
เชน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กรณีสงถึงหนวยงานภายใน กห.ใชคํายอได เชน ๓๑ ม.ค.๖๓
๗. สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
๘. โทร.หรือที่ตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง และหมายเลขภายใน
ตูสาขา (ถามี) ดวย ในกรณีที่ไมมีโทรศัพทใหลงที่ตั้งของสวนราชการเจาของเรื่อง โดยใหลงตําบลที่อยูตามความจําเปน
และแขวงไปรษณีย (ถามี)
๙. การใชขอความคําเต็มและคํายอในหนังสือประทับตรา
หนังสือประทับตราใชสงถึงบุคคลภายนอกหนวยงานภายนอกหรือหนวยงานภายในกห.(ระดับ
นขต.กห.(สร., สป. และ ทท.), บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.) ก็ไดในกรณีที่ใชสงถึงบุคคลหรือหนวยงานภายนอก
ใหเขียนขอความดวยคําเต็มทั้งหมด สวนที่ใชสงถึงหนวยงานภายใน กห.ใชขอความที่เปนคํายอตามที่ กห.กําหนด

- ๑๙ -

- ๒๐ แบบที่ ๓ แบบ และรูปแบบการพิมพหนังสือประทับตรา
ชั้นความลับ (ถามี)

ชั้นความเร็ว (ถามี)
ที่ กห ๐๖๐๓/
(1 Enter + Before 6 pt)
ถึง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(2 Enter + Before 6 pt)
๒.๕ ซม.
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(เวน ๓ บรรทัด = 4 Enter)
กองทัพอากาศ (1 Enter)
มกราคม ๒๕๖๔
(เว้น ๓ บรรทัด = 4 Enter)

กรมสารบรรณทหารอากาศ
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th (ถามี)

(1 Enter)

ชั้นความลับ (ถามี)

- ๒๑ ตัวอยาง หนังสือประทับตรา (ติดตอนอก กห.)

ที่ กห ๐๖๐๓/
ถึง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ รง ๐๒๐๕/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
สงวารสารแรงงาน ปที่ ๑๖ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ใหกองทัพอากาศ จํานวน ๒ เลม เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ นั้น
กองทัพอากาศไดรับวารสารดังกลาวไวเรียบรอยแลวดวยความขอบคุณ

กองทัพอากาศ
๓๐ มกราคม ๒๕๖๔

กรมสารบรรณทหารอากาศ
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th

- ๒๒ ตัวอยาง หนังสือประทับตรา (ติดตอภายใน กห.ใชคํายอได)
(ระดับ นขต.กห.(สร., สป. และ ทท.), บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)

ที่ กห ๐๖๐๓/
ถึง สป.
ตามหนังสือ สป.ที่ กห ๐๒๑๑/๑๔๔๑ ลง ๑๔ ก.ย.๖๔ สงวารสารหลักเมือง ฉบับที่ ๒๐๙
ประจําเดือน ส.ค.๖๔ ให ทอ.จํานวน ๒๒๕ เลม เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและใชประโยชน นั้น
ทอ.ไดรับหนังสือดังกลาวไวเรียบรอยแลวดวยความขอบคุณ

ทอ.
๑๗ ก.ย.๖๔

สบ.ทอ.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๖
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th

- ๒๓ หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ไดแก
๑. คําสั่ง
๒. ระเบียบ
๓. ขอบังคับ
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใชกระดาษ
ตราครุฑ กําหนดหัวขอไวดังนี้
๑. คําสั่ง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสั่ง
๒. ที่ ใหลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนถึงสิ้นปปฏิทิน
ทับดวยเลขสองตัวหลังของปพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง เชน ที่ ๑/๖๓
๓. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกคําสั่ง
๔. ขอความ ใหอางเหตุที่ออกคําสั่ง และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําสั่ง (ถามี) ไวดวย แลวจึง
ลงขอความที่สั่งและวันใชบังคับ
๕. สั่ง ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง
ใตลายมือชื่อ

๖. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูที่ออกคําสั่ง และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวในวงเล็บ
๗. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูที่ออกคําสั่ง
การเขียนคําสั่งใหใชคํายอไดตามที่ กห.กําหนด เวนแตในขอ ๑ และขอ ๕ ใหใชคําเต็ม
กห. ไดแยกคําสั่งออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑. คําสั่งทั่วไป เปนคําสั่งที่สั่งใหสวนราชการหรือผูอยูในบังคับบัญชาทั่วไป ปฏิบัติหรือทราบทั่วกัน

โดยเฉพาะปฏิบัติ

๒. คําสั่งเฉพาะ เปนคําสั่งที่สั่งใหสวนราชการหรือผูอยูในบังคับบัญชา ที่มีหนาที่เกี่ยวของ

ทอ. ไดแยกคําสั่งออกเปน ๓ ประเภท (ตามมติที่ประชุม บก.ทอ.เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๙๘ เรื่อง การออก
คําสั่ง ทอ.) ไดแก คําสั่ง ทอ.(ทั่วไป) คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่เปนแบบธรรมเนียม และคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ไมเปน
แบบธรรมเนียม ทั้งนี้ เพื่อใหสะดวกในทางปฏิบัติในการเก็บรักษา คนหา และประหยัดในการแจกจาย โดยมี
ขอพิจารณาในการจัดทําคําสั่งแตละประเภท ดังนี้

- ๒๔ ๑. คําสั่ง ทอ.(ทั่วไป) เปนเรื่องที่ตองเก็บเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ตํานาน และการตรวจสอบ
ทางทะเบียนพล คําสั่งประเภทนี้จะตองสงสําเนาให กห., บก.ทท., ทบ.และ ทร. ดวย
การกําหนดที่ของคําสั่ง ทอ.(ทั่วไป) ใหกําหนดเลขที่ ๑, ๒, ๓ ตามลําดับไปตลอดปปฏิทิน
เมื่อขึ้นปใหมใหขึ้นเลขใหม สวน พ.ศ.ใหใชยอ โดยขีดทับตอทายเลขที่ของคําสั่งนั้น เชน ที่ ๑/๖๔
๒. คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่เปนแบบธรรมเนียม คําสั่งประเภทนี้ตองถือเปนแบบธรรมเนียมตลอดไป
จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก คําสั่งประเภทนี้จะออกเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อน ลด ปลด ยาย โอน
และบรรจุ ใหดํารงตําแหนงหรือหนาที่ในหนวยที่ไมมีอัตราใน ทอ.แตกําหนดขึ้นเปนกรณีพิเศษ
การกําหนดที่คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ประเภทนี้ ใหกําหนดเลขที่ ๑, ๒, ๓ ตามลําดับไปตลอด
ปปฏิทินเมื่อขึ้นปใหมใหขึ้นเลขใหม ตอจากเลขที่คําสั่งใหขีดทับตามดวยเลข พ.ศ.ที่ออกคําสั่งไวดวย เชน ที่ ๒๐/๖๔
เปนตน
๓. คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ไมเปนแบบธรรมเนียม คือ คําสั่งที่เมื่อผูรับคําสั่งไดปฏิบัติเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดโดยสมบูรณแลว ผูปฏิบัติยอมหมดพันธกรณี หรือหมดหนาที่ไปโดยปริยาย ไมจําเปนตองปฏิบัติหรือ
กระทําการนั้นตอไปอีก คําสั่งประเภทนี้จะออกเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคณะกรรมการการอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ที่ไมใชหลักสูตรถาวร งานตอนรับ งานเลี้ยง และงานรื่นเริง
การกําหนดที่คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ประเภทนี้ ใหกําหนดเลขที่ ๑, ๒, ๓ ตามลําดับไปตลอด
ปปฏิทิน ไมตองทับดวยเลข พ.ศ. และเมื่อเริ่มปใหมก็ใหเริ่มเลขที่คําสั่งใหม เชน ที่ ๑, ที่ ๒ เปนตน
คําสั่ง สามารถออกไดทุกสวนราชการ และตองเสนอสําเนาใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบ
(ระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ขอ ๑๑)

- ๒๕ -

- ๒๖ แบบและรูปแบบการพิมพคําสั่ง ทอ.(ทั่วไป)

(1 Enter)

คําสั่งกองทัพอากาศ
ที่........./๖๔
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๒.๕ ซม.

(ระยะหาง 1 Enter)

(1 Enter)

(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ทั้งนี้ ตั้งแต๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
๕ ซม.
สั่ง ณ วันที่
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.อ.

(1 Enter)

(นภาเดช ธูปะเตมีย)
(1 Enter)
ผบ.ทอ.

- ๒๗ ตัวอยาง คําสั่ง ทอ.(ทั่วไป)

คําสั่งกองทัพอากาศ
ที่
/๖๒
เรื่อง ใหขาราชการเขารับการศึกษา
เพื่อใหการพัฒนากําลังพลเปนไปตามโครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจําป ๖๓
โดยอาศัยอํานาจตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการ
ในนามของ ผบ.ทอ.และฉบับแกไขเพิ่มเติม ผนวก ขอ ๑ ลําดับ ๑๘
จึงให ร.ท.จิรวัฒน กอกเชียงแสน สังกัด สบ.ทอ.เขารับการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต ๙ พ.ย.๖๒ - ๘ พ.ย.๖๔ โดยใชเวลาศึกษา
นอกเวลาราชการ และใชทุน ทอ. หนวยตนสังกัดไดจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันไวกับทางราชการแลว
และใหผูเขารับการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.วาดวยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ อยางเครงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต ๙ พ.ย.๖๒ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.

พล.อ.อ.
(วีรพงษ นิลจินดา)
รอง ผบ.ทอ.

- ๒๘ แบบ และรูปแบบการพิมพคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ)

คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่..........
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(ระยะหาง 1 Enter)

(1 Enter)

(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๒.๕ ซม.

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ทั้งนี้ ตั้งแต๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
๕ ซม.
สั่ง ณ วันที่
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
(1 Enter + Before 12 pt)
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.

(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.อ.

(1 Enter)

(ธนศักดิ์ เมตะนันท)
(1 Enter)
รอง ผบ.ทอ.

- ๒๙ ตัวอยาง คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่เปนแบบธรรมเนียม

คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่
/๖๓
เรื่อง ใหใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่อใหการฝกศึกษาของ นพอ.หลักสูตร ๔ ป ของ วพอ.พอ.เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับภารกิจของ ทอ. ตลอดจนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จึงใหใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.

พล.อ.อ.
(วีรพงษ นิลจินดา)
รอง ผบ.ทอ.

- ๓๐ ตัวอยาง คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ไมเปนแบบธรรมเนียม

คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่
เรื่อง แตงตั้งผูบรรยายและวิทยากร
เพื่อใหการสัมมนาทางวิชาการนายทหารสารบรรณของ ทอ.ตามโครงการศึกษาของ ทอ.
ประจําป ๖๓ เพิ่มเติม ระหวาง ๗ - ๙ ส.ค.๖๓ ณ จว.ระยอง เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหดําเนินการดังนี้
๑. ใหผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนผูบรรยาย
๑.๑ น.ท.สวัสดิชาย สิงหเสนี
บรรยายเรื่อง การจัดทําหนังสือราชการ
๑.๒ น.ต.หญิง ปชฌาศินี พันธโกศล บรรยายเรื่ อ ง การใช รู ป แบบหนั ง สื อ ราชการ
อิเล็กทรอนิกส (e-form)
๑.๓ นายพีรพงษ รัตติวัธน
บรรยายเรื่ อ ง ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-admin)
๒. ใหผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนวิทยากรประจํากลุมสัมมนา
๒.๑ น.อ.หญิง สุมาวดี ฤทธิ์สงา
เปนวิทยากรประจํากลุมสัมมนาที่ ๑
๒.๒ น.อ.ชาตรี อินทรปรุง
เปนวิทยากรประจํากลุมสัมมนาที่ ๒
๒.๓ น.ท.สวัสดิชาย สิงหเสนี
เปนวิทยากรประจํากลุมสัมมนาที่ ๓
๒.๔ น.ท.สายชล พิชิต
เปนวิทยากรประจํากลุมสัมมนาที่ ๔
๒.๕ น.ท.ชนรพ ทดดอน
เปนวิทยากรประจํากลุมสัมมนาที่ ๕
๒.๖ น.ต.หญิง ปชฌาศินี พันธโกศล เปนวิทยากรประจํากลุมสัมมนาที่ ๖
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.

พล.อ.ต.
(อติชาติ ศิลานันท)
จก.สบ.ทอ.

- ๓๑ ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑกําหนดหัวขอไวดังนี้
๑. ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ
๒. วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ
๓. ฉบับที่ ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่เทาใด
แตถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไปตามลําดับ
๔. พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบและอางถึง
กฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี)
๖. ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอ ๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อระเบียบ ขอ ๒
เปนวันใชบังคับ กําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามีมากขอ
หรือหลายเรื่อง จะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑
ที่ออกระเบียบ
ใตลายมือชื่อ

๗. ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช
๘. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบและพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวในวงเล็บ
๙. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ
การเขียนขอความในระเบียบ ทุกหัวขอใหใชคําเต็มทั้งหมด

- ๓๒ -

- ๓๓ แบบ และรูปแบบการพิมพระเบียบ

(1 Enter)
ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวย๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ฉบับที.่ …(ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา ๑ เรื่อง))
พ.ศ.๒๕๖๔

(1 Enter)

๒.๕ ซม.

(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐พ.ศ.๐๐๐๐"
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐เปนตนไป
ขอ ๓ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ขอ ๔ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ขอ (สุดทาย) ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
๕ ซม.
ประกาศ ณ วันที่
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พลอากาศเอก
(1 Enter)
(นภาเดช ธูปะเตมีย)
(1 Enter)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

- ๓๔ ตัวอยาง ระเบียบ

ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือราชการ
พ.ศ.๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือราชการ ใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติ
ตอหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
พ.ศ.๒๕๓๙

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือราชการ

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “หนังสือ”หมายความวา หนังสือราชการ
๔.๒ “ชั้นความเร็ว”หมายความวา ชั้นความเร็วตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๔.๓ “ส ว นราชการ” หมายความว า หน ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ อากาศ หน ว ยขึ้น ตรง
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ หนวยขึ้นตรงกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ หนวยขึ้นตรงกองบัญชาการ
ฝกศึกษาทหารอากาศ กองบิน ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงหนวยแยกหรือหนวยสมทบของหนวยดังกลาวดวย
ฯลฯ
ขอ ๗ ใหเจากรมสารบรรณทหารอากาศ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
พลอากาศเอก

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙

(ชลิต พุกผาสุข)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

- ๓๕ ตัวอยาง ระเบียบ (ฉบับที่ ๒)

ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือราชการ
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔
โดยที่เปนการสมควรแกไขระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอ
หนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ เพื่อใหถูกตองและสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่
ของสวนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอ
หนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔.๓ แหงระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการกําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติตอหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“๔.๓“สวนราชการ” หมายความวา หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ใหหมายความ
รวมถึงหนวยแยกหรือหนวยสมทบของหนวยดังกลาวดวย”
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

พลอากาศเอก
(อิทธพร ศุภวงศ)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

- ๓๖ ตัวอยาง ระเบียบ (ที่มีการแบงเปนหมวด)

ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการพักอาศัย
พ.ศ.๒๕๕๔
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการพักอาศัยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อใหการพักอาศัยซึ่งกองทัพอากาศจัดไวใหเปนสวัสดิการดานที่พักอาศัยของขาราชการเปนไปดวยความเรียบรอย
เหมาะสม และเปนผลดีแกทางราชการ จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “บานพักอาศัย” หมายความวา ที่พักอาศัยซึ่งกองทัพอากาศจัดสรางขึ้นพรอม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนสําหรับการพักอาศัยของขาราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ไดแก บานเดี่ยว แฟลต ตึกแถว
ของกองทัพอากาศ ซึ่งใชเปนที่พักอาศัย รวมทั้งสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ในพื้นที่อันเปนเขตของบานพักอาศัยนั้น
ไมวาจะมีเขตรั้วหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ ไมรวมถึงบานพักรับรองและบานรับรองของกองทัพอากาศ
ฯลฯ
ขอ ๖ ใหเจากรมกําลังพลทหารอากาศ รักษาการใหเปนตามระเบียบนี้
หมวด ๑
วัตถุประสงค
ขอ ๗ กองทัพอากาศ มีน โยบายในการจัดอาคารสถานที่ร วมทั้ง สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ของ
ทางราชการเพื่อใชเปนบานพักอาศัยของขาราชการที่มีความจําเปนเดือดรอนดานที่พักอาศัย เทานั้น โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้
ฯลฯ
ขอ ๕๘ การปฏิบัติหรือการดําเนินการใด ๆ ที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหคณะกรรมการ
บานพักอาศัยกองทัพอากาศ พิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อใหการบริหารจัดการบานพักอาศัย
เปนไปดวยความเรียบรอย ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔

พลอากาศเอก
(อิทธพร ศุภวงศ)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

- ๓๗ ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย
ที่บัญญัติไวใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ กําหนดหัวขอไวดังนี้
๑. ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ
๒. วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ
๓. ฉบับที่ ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้นไมตองลงวาเปนฉบับที่เทาใด แตถา
เปนขอบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติม ใหลงเปนฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไปตามลําดับ
๔. พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ
๕. ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ออกขอบังคับและอางถึงกฎหมาย
ที่ใหอํานาจออกขอบังคับ
๖. ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอ ๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อขอบังคับ ขอ ๒ เปนวัน
ใชบังคับ กําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการขอบังคับใดถามีมากขอหรือหลายเรื่อง
จะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑
ที่ออกขอบังคับ
ใตลายมือชื่อ

๗. ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช
๘. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับและพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวในวงเล็บ
๙. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูที่ออกขอบังคับ
การเขียนขอความทุกหัวขอ ใหใชคําเต็มทั้งหมด

- ๓๘ -

- ๓๙ แบบ และรูปแบบการพิมพขอบังคับ

(1 Enter)
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวย๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
(ฉบับที่.…(ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา ๑ เรื่อง))
พ.ศ.๒๕๖๔
๒.๕ ซม.
(1 Enter + Before 6 pt)
(ข อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย๐๐๐๐๐๐๐ พ.ศ.๐๐๐๐
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐เปนตนไป
(1 Enter + Before 6 pt)
ขอ ๓ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ขอ ๔ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ขอ (สุดทาย) ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
๕ ซม.
ประกาศ ณ วันที่
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พลเอก

(1 Enter)

(ประยุทธ จันทรโอชา)
(1 Enter)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

- ๔๐ ตัวอยาง ขอบังคับ

ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยการใชกําลังทหาร การเคลื่อนกําลังทหาร และการเตรียมพรอม
พ.ศ.๒๕๔๕
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใชกําลังทหาร การเคลื่อน
กําลังทหาร และการเตรียมพรอม อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๐๓ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใชกําลังทหาร การเคลื่อน
กําลังทหาร และการเตรียมพรอมพ.ศ.๒๕๔๕”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใชกําลังทหาร การเคลื่อนกําลังทหาร
และการเตรียมพรอม พ.ศ.๒๕๑๙
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
๔.๑ “การใชกําลังทหาร” หมายความวา การใชกําลังทหารเพื่อการรบหรือการสงคราม
เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อการปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพื่อ.......................
ฯลฯ
ขอ ๑๙ ใหผูบัญชาการทหารสูงสุด รักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวางระเบียบปลีกยอย
เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่

พลเอก

เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕

(ชวลิต ยงใจยุทธ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

- ๔๑ หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวดังจะกลาวตอไปนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดแบบไวโดยเฉพาะมี ๓ ชนิด ไดแก
๑. ประกาศ
๒. แถลงการณ
๓. ขาว
ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ
ใชกระดาษตราครุฑ (ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวา ประกาศ เปน แจงความ
และในขอ ประกาศ ณ วันที่... ใหเปน แจงความ ณ วันที.่ ..) กําหนดหัวขอดังนี้
๑. ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ
๒. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
๓. ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ
ที่ออกประกาศ
ใตลายมือชื่อ

๔. ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
๕. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูที่ออกประกาศและพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวในวงเล็บ
๖. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ
การเขียนขอความของประกาศ ทุกหัวขอใหใชคําเต็มทั้งหมด

- ๔๒ -

- ๔๓ แบบ และรูปแบบการพิมพประกาศ

(1 Enter)

ประกาศกรมสารบรรณทหารอากาศ
(1 Enter)
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
๕ ซม.
ประกาศ ณ วันที่
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
๒.๕ ซม.

(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พลอากาศตรี
(ไพฑูรย ไลเลิศ)
เจากรมสารบรรณทหารอากาศ

- ๔๔ตัวอยาง ประกาศ

ประกาศกองทัพอากาศ
เรื่อง ชมเชยการชวยเหลือราชการทหาร
ดวย พันเอก ชาติชาย มาเมือง ตําแหนง แพทยชํานาญการเฉพาะสาขา สังกัด กรมแพทยทหารบก
และครอบครัว อยูบานเลขที่ ๙๙/๙๙๙ บานกฤษณชาติ ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ไดให
ความรวมมือแกทางราชการ โดยการตัดตนไมขนาดใหญภายในบริเวณบานพัก จํานวน ๒ ตน ซึ่งอยูในแนวรอน
ของอากาศยานในการขึ้นลงสนามบินของ กองบิน ๒๓ และบดบังทัศนวิสัยการบิน และมอบไมที่ไดจากการตัด
ดังกลาวใหแกวัดปาหลวง บานนาขา ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีคาใชจายในการดําเนินการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
กองทัพอากาศ ขอชมเชยและขอขอบคุณการชวยเหลือราชการทหารในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง
กับขออาราธนาอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไดโปรดดลบันดาลให พันเอก ชาติชาย มาเมือง
และครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญรุงเรือง ปราศจากโรคาพยาธิ สมบูรณพูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนา
ตลอดไป
ประกาศ ณ วันที่
พลอากาศเอก

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย)
รองผูบัญชาการทหารอากาศ ทําการแทน
ผูบัญชาการทหารอากาศ

- ๔๕ แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลง เพื่อทําความเขาใจในกิจการของทางราชการ
หรือเหตุการณ หรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ กําหนดหัวขอไวดังนี้
๑. แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ
๒. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ
๓. ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน ใหลงฉบับที่
เรียงตามลําดับไวดวย
๔. ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ
๕. สวนราชการที่ออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ
แถลงการณ

๖. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวัน ที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัว เลขของปพุทธศักราชที่ออก
การเขียนขอความของแถลงการณ ทุกหัวขอใหใชคําเต็มทั้งหมด

- ๔๖ -

- ๔๗ แบบ และรูปแบการพิมพแถลงการณ

(1 Enter)

แถลงการณกองทัพอากาศ
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ฉบับที่.…(ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา ๑ เรื่อง))

(ระยะหาง 1 Enter)

(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๒.๕ ซม.

(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
กองทัพอากาศ
มกราคม ๒๕๖๔

- ๔๘ ตัวอยาง แถลงการณ

แถลงการณสํานักพระราชวัง
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช
ฉบับที่ ๑๘
วันนี้ คณะแพทยผูถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดรายงานวา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มีพระชีพจร ความดันพระโลหิต อัตราการหายพระทัย และระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิต
อยูในเกณฑปรกติ อุณหภูมิพระวรกายปรกติ ผลการตรวจพระโลหิตไมมีการติดเชื้อ ผลการเอกซเรยพระอุระ (อก)
ไมพบการอักเสบของพระปปผาสะ (ปอด) คณะแพทยฯ จึงไดหยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระกระยาหาร
และน้ําเกลือทางหลอดพระโลหิตแลว แตยังคงถวายกายภาพบําบัดตอไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สํานักพระราชวัง
๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

- ๔๙ ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ (ใชกระดาษธรรมดา) โดยกําหนด
หัวขอไวเชนเดียวกับแถลงการณ ฉะนั้นในการจัดทําขาว ใหเปลี่ยนคําวา “แถลงการณ” เปน “ขาว…...............”
การเขียนขอความขาวทุกหัวขอใหใชคําเต็มทั้งหมด และในการสงขาวออกไปโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
จะตองใหหัวหนาสวนราชการที่เปนเจาหนาที่ในการทําขาวลงลายมือชื่อเพื่อเปนหลักฐานดวย

- ๕๐ -

- ๕๑ แบบ และรูปแบบการพิมพขาว
ขาวกองทัพอากาศ
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ฉบับที.่ …(ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา ๑ เรื่อง))

(ระยะหาง 1 Enter)

(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๒.๕ ซม.

(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
กองทัพอากาศ
มกราคม ๒๕๖๔

- ๕๒ ตัวอยาง ขาว
ขาวจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยมอบทุนวิจัยขององคการ USAID
เมื่อวันจันทรที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองรับรองหอประชุมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย นายจอหน กันเธอรดีน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยไดมอบทุนวิจัยองคการ
USAID แกนักวิทยาศาสตรของไทย จาก ๔ สถาบัน คือ...................
ทุนวิจัยดังกลาวเปนเงินทั้งสิ้น ๑๒ ลานบาท นับเปนครั้งแรกที่ประเทศไทย ไดรับเงินชวยเหลือ
ทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาในวิชาการดานตาง ๆ อันจะเปนประโยชนแกประเทศชาติโดยสวนรวม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๖

- ๕๓ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทําขึ้น
นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการและสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการมี ๔ ชนิด ไดแก
๑. หนังสือรับรอง
๒. รายงานการประชุม
๓. บันทึก
๔. หนังสืออื่น
๑. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงาน
เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง ใชกระดาษตราครุฑ กําหนด
หัวขอไวดังนี้
๑.๑ เลขที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต ๑ เรียงเปนลําดับไปจนถึง
สิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบของหนังสือภายนอก
(ที่ กห) อยางหนึ่งอยางใด
๑.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น และ
จะลงสถานที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได
๑.๓ ขอความ ใหลงขอความ ขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา.…. แลวตอดวย
ชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที่เปนบุคคลใหพิมพชื่อเต็มโดยมีคํานําหนานาม
ชื่อ นามสกุล ตําแหนงหนาที่ และสังกัดหนวยงานที่ผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง แลวจึงลงขอความที่รับรองกับให
ระบุเงื่อนไขที่จะนําไปใชรับรองไวทายขอความดวย
๑.๔ ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือรับรอง
๑.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวในวงเล็บใตลายมือชื่อ
๑.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูลงลายมือชื่อในหนังสือ
๑.๗ รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสําคัญที่ออกใหแก
บุคคล ใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด ๔ x ๖ ซม. หนาตรงไมสวมหมวก ประทับตราชื่อสวนราชการ
ที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวใตรูปถาย
พรอมทั้งพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวในวงเล็บใตลายมือชื่อดวย หนังสือรับรองทุกหัวขอ ใหใชคําเต็ม
ทั้งหมด

- ๕๔ -

- ๕๕ แบบและรูปแบบการพิมพหนังสือรับรอง

เลขที่

/๒๕๖๔

กรมสารบรรณทหารอากาศ
(1 Enter)
ดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐

(1 Enter + Before 6 pt)
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
๕ ซม.
ใหไว ณ วันที่
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
๒.๕ ซม.

(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)

(สวนนี้ใชสําหรับเรื่องสําคัญ)
รูปถาย
ขนาด ๔ x ๖ ซม.
(ถามี)

(ประทับตราชื่อสวนราชการ)
ลงชื่อ (ผูไดรับการรับรอง)
(ชื่อตัว ชื่อสกุลเต็ม)

พลอากาศตรี (1 Enter)
(ไพฑูรย ไลเลิศ)
(1 Enter)
เจากรมสารบรรณทหารอากาศ

- ๕๖ ตัวอยาง หนังสือรับรอง

เลขที่ ๑/๒๕๖๔

กรมสารบรรณทหารอากาศ
ดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา นาวาอากาศโท สวัสดิชาย สิงหเสนี เปนขาราชการกลาโหม
ตําแหนง หัวหนาแผนกวิทยาการ กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศ สังกัด กรมสารบรรณทหารอากาศ
รับเงินเดือนระดับ น.๓ ชั้น ๓๐ (๔๙,๘๓๐ บาท) ทั้งนี้ ใหนําไปเปนหลักฐานในการค้ําประกัน นายวัชรพงษ
สานุทัศน เขาทํางานที่บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น
ใหไว ณ วันที่
พลอากาศตรี

เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ไพฑูรย ไลเลิศ)
เจากรมสารบรรณทหารอากาศ

- ๕๗ ๒. รายงานการประชุม คือ การบัน ทึก ความคิด เห็น ของผูม าประชุม ผูเ ขา รว มประชุม
และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน
๒.๑ ชนิดของรายงานการประชุม รายงานการประชุมสวนใหญแบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๒.๑.๑ รายงานการประชุมของสวนราชการ การประชุมของสวนราชการนั้น หัวหนา
สวนราชการจะเปนผูกําหนดผูเขารวมประชุม วัน เวลา ที่จะประชุม ซึ่งอาจจะกําหนดไวเปนการแนนอนหรือ
กําหนดขึ้นเปนครั้งคราวตามแตจะเห็นสมควรก็ได
๒.๑.๒ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีเรื่องราวที่จะตองพิจารณา
ดําเนินการและหัวหนาสวนราชการพิจารณาเห็นวา นาจะไดใหผูที่เกี่ยวของหลาย ๆ ฝายไดรวมกันพิจารณา
เพื่อใหไดหนทางปฏิบัติหรือขอยุติที่ดีและเหมาะสม หรือกรณีการดําเนินงานบางภารกิจที่เห็นสมควรมีคณะบุคคล
รวมพิจารณากําหนดนโยบายและควบคุมใหการดําเนินงานในภารกิจนั้น ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย อาจจะ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาซึ่งคณะกรรมการจะนัดหมายใหมีการประชุมขึ้นพิจารณา
๒.๒ ลักษณะของการประชุม อาจจําแนกได ๓ ลักษณะ คือ
๒.๒.๑ ลั กษณะที่เ ปน การสั่ง การ การประชุม ในลัก ษณะนี้ห ากผูเ ปน ประธาน
ในที่ประชุมมิใชผูมีอํานาจในการสั่งการ การที่จะใหหนวยหรือผูเกี่ยวของปฏิบัติตามเรื่องที่ไดประชุมนั้น จะตอง
เสนอรายงานการประชุมใหผูมีอํานาจในการสั่งการ เพื่อสั่งการกอนที่จะสงสําเนารายงานการประชุมใหหนวยหรือ
ผูเกี่ยวของปฏิบัติ
๒.๒.๒ ลักษณะที่เปนการปรึกษาหารือขอความคิดเห็น
๒.๒.๓ ลักษณะที่เปนการชี้แจงแถลงเรื่อง
(การประชุมแตละครั้งอาจจะมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้ง ๓ ลักษณะก็ได)
๒.๓ วิธีการจดรายงานการประชุม
๒.๓.๑ จดละเอียดทุกคําพูด พรอมดวยมติ
๒.๓.๒ จดเฉพาะประเด็นสําคัญอันเปนเหตุผลนําไปสูมติ พรอมดวยมติ
๒.๓.๓ จดเฉพาะเหตุผลของที่ประชุม พรอมดวยมติ
๒.๔ การจัดทํารายงานการประชุม กําหนดหัวขอไวดังนี้
๒.๔.๑ รายงานการประชุม ใหลงชื่อสวนราชการที่ประชุมหรือการประชุมของ
คณะนั้น เชน รายงานการประชุมกรมสารบรรณทหารอากาศ
๒.๔.๒ ครั้งที่ ใหลงครั้งที่ที่ประชุมเปนรายป โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข ๑ เรียงเปน
ลําดับไปจนสิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปปฏิทินใหมใหเริ่มครั้งที่ ๑ ใหม เรียงไปตามลําดับ
เชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หรือจะลงจํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุมหรือการประชุมนั้น ประกอบกับ
ครั้งที่ประชุมเปนรายปก็ได เชน ครั้งที่ ๒๐๙-๑/๒๕๖๔ หมายความวาเปนการประชุมครั้งที่ ๒๐๙ ของคณะกรรมการ
หรือของหนวย และเปนการประชุมครั้งที่ ๑ ในป ๒๕๖๔
๒.๔.๓ เมื่อ ใหลงวัน เดือน ป ที่ประชุม โดยลงชื่อวันพรอมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็ม
ของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช เชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔
๒.๔.๔ ณ ใหลงสถานที่ที่ประชุม เชน ณ หองประชุมกองทัพอากาศ

- ๕๘ ๒.๔.๕ ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม
ซึ่งมาประชุม ในกรณีที่เปนผูไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนหนวยงานใหระบุวาเปนผูแทนจากหนวยใด พรอมตําแหนง
ในคณะที่ประชุมหรือการประชุมนั้น ในกรณีที่เปนผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงดวยวา
มาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนงใด หรือแทนผูแทนหนวยงานใด (ดูเพิ่มเติมในหมายเหตุ หนา ๖๓)
๒.๔.๖ ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับ การแตงตั้งเปน
คณะที่ประชุม ซึ่งมิไดมาประชุม โดยระบุใหทราบวาเปนผูแทนจากหนวยงานใดพรอมทั้งเหตุผลที่ไมสามารถ
มาประชุมได (ถามี)
๒.๔.๗ ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปน
คณะที่ประชุม ซึ่งไดเขารวมประชุม และหนวยงานที่สังกัด (ถามี)
๒.๔.๘ เจาหนาที่แถลงและชี้แจงตามระเบียบวาระ (ถามี) ใหลงชื่อและหรือตําแหนง
ของผูที่มีหนาที่แถลงหรือชี้แจงตามระเบียบวาระ
๒.๔.๙ เจาหนาที่การประชุม (ถามี) ใหลงชื่อและตําแหนงของผูมีหนาที่ในการ
จดบันทึกรายงานการประชุม
๒.๔.๑๐ เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เริ่มประชุม
๒.๔.๑๑ ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเริ่มดวยประธานกลาว
เปดประชุมและเรื่องที่ประชุมกับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องประกอบดวยหัวขอดังนี้
๒.๔.๑๑.๑ เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๒.๔.๑๑.๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
๒.๔.๑๑.๓ เรื่อง ที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๒.๔.๑๑.๔ เรื่อง ที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๒.๔.๑๑.๕ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
(หมายเหตุเรื่องตามหัวขอ ๒.๔.๑๑.๑ - ๒.๔.๑๑.๕ คือ ระเบียบวาระการประชุมในครั้งนั้น)
๒.๔.๑๒ เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม
๒.๔.๑๓ ผูจ ดรายงานการประชุม ใหเ ลขานุก ารหรือผูซึ่งไดรับ มอบหมายให
จดรายงานการประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งพิมพชื่อเต็มและนามสกุลไวในวงเล็บใตลายมือชื่อในรายงานการประชุม
ครั้งนั้นดวย (การลงชื่อในฐานะผูจดรายงานการประชุมดูเพิ่มเติมในเลม ๒)
การเขียนรายงานการประชุมในหัวขอ ๒.๔.๑ - ๒.๔.๔ ใหใชคําเต็ม นอกนั้นใชคํายอ
ตามที่ กห.กําหนดได
๒.๕ การรับรองรายงานการประชุมอาจทําได ๓ วิธี
๒.๕.๑ รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใชสําหรับกรณีเรื่องเรงดวนใหประธานหรือ
เลขานุการของที่ประชุม อานสรุปมติใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
๒.๕.๒ รับรองในการประชุมครั้งตอไป ประธานหรือเลขานุการเสนอรายงาน
การประชุมครั้งที่แลวมาใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
๒.๕.๓ รับรองโดยการแจงเวียน ใชในกรณีที่ไมมีการประชุมครั้งตอไป หรือมีแตยัง
กําหนดเวลาประชุมครั้งตอไปไมได หรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งนั้นมากใหเลขานุการสงรายงาน
การประชุมไปใหบุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

- ๕๙ -

- ๖๐ แบบการจัดทํารายงานการประชุมของกองทัพอากาศ (หัวขอโดยรวม)
ชั้นความลับ (ถามี)

(ระยะหาง 1 Enter)

ผูมาประชุม

(ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง)
ใสกรณีที่มี
(1 Enter) ชุดที่
ของ ชุด
ชั้นความลับ
หน
า
ของ
หน
า
(1 Enter + Before 6 pt)
รายงานการประชุม (ชื่อสวนราชการหรือคณะกรรมการ)
ครั้งที่…./……..
๔ หัวขอนี้ ใชคําเต็ม
เมื่อ…………………………
ณ หองประชุม……………………..
(1 Enter + Before 6 pt)

๑. (ชื่อผูเปนประธาน)
๒. ลําดับ ๒ - รวม

(ตําแหนง) ประธาน
รายชื่อตามผนวกที่แนบ

คน

ผูไมมาประชุม (ถามี)
รวม

คน

รายชื่อตามผนวกที่แนบ

ผูเขารวมประชุม (ถามี)
รวม

คน

รายชื่อตามผนวกที่แนบ

เจาหนาที่แถลงและชี้แจงตามระเบียบวาระ (ถามี)
รวม
คน

รายชื่อตามผนวกที่แนบ

เจาหนาที่การประชุม(ถามี)
รวม
คน

รายชื่อตามผนวกที่แนบ

(ระยะหาง
1Enter)

เริ่มประชุมเวลา………

(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)....................................................................................................................................
(1 Enter)
.........................................................................................
(1 Enter + Before 6 pt)
เลิกประชุมเวลา………
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
ลงชื่อ (ยศ)…………………..
(ชื่อตัว ชื่อสกุล)
ตําแหนง
ผูจดรายงานการประชุม

ชั้นความลับ (ถามี)

(ระยะหาง 1 Enter)

- ๖๑ ชั้นความลับ (ถามี)

ผูมาประชุม

(ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง)
(1 Enter) ชุดที่
ของ ชุด
หนา
ของ หนา
(1 Enter + Before 6 pt)
ผนวก
(1 Enter + Before 6 pt)
รายชื่อผูเขารวมประชุม................ครั้งที่..............เมื่อวันอังคารที่..................
(1 Enter)
(1 Enter + Before 6 pt)

๑. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๒. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ฯลฯ
๘๑. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ผูไมมาประชุม (ถามี)
๑. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ฯลฯ
๑๐. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ผูเขารวมประชุม (ถามี)
๑. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ฯลฯ
๑๕. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
เจาหนาที่แถลงและชี้แจงตามระเบียบวาระ (ถามี)
๑. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ฯลฯ
๒๐. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
เจาหนาที่การประชุม (ถามี)
๑. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ฯลฯ
๔. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
----------------------------------

ชั้นความลับ (ถามี)

(ตําแหนง) ประธาน
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)
(ตําแหนง) (เหตุผลที่ไมมา)
(ตําแหนง) (เหตุผลที่ไมมา)
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)

(ระยะหาง
1 Enter)

- ๖๒ หมายเหตุ
๑. กรณีเปนรายงานการประชุมที่ไมไดกําหนดชั้นความลับ ใหตัดหัวขอการควบคุมเอกสารที่มี
ชั้นความลับ “ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง ชุดที่ หนา” ที่มุมบนดานขวาของกระดาษออก
๒. กรณีที่มีรายชื่อผูมาประชุม ผูไมมาประชุม ผูเขารวมประชุม เจาหนาที่แถลงและชี้แจงตาม
ระเบียบวาระ และเจาหนาที่การประชุม รวมกันมีจํานวนไมมาก สามารถพิมพรายชื่อดังกลาวใหอยูในหนาแรก
หนาเดียวได ก็ไมตองจัดทําเปนผนวกรายชื่อแนบ
๓. กรณีหัวขอผูไมมาประชุม ผูเขารวมประชุม เจาหนาที่แถลงและชี้แจงตามระเบียบวาระและ
เจาหนาที่การประชุม หากไมมีรายชื่อจะตองพิมพในหัวขอใด ใหตัด หัว ขอนั้น ออกโดยไมตองพิมพล งไปใน
รายงานการประชุม
๔. กรณีมีผนวกแนบรายงานการประชุม มากกวา ๑ ผนวก ใหใสตัวพยัญชนะเปนชื่อผนวก เรียงตาม
ลําดับตัวอักษร ก - ฮ เชน รายงานการประชุมกรมสารบรรณทหารอากาศ มีผนวก ก รายชื่อผูเขาประชุม และ
ผนวก ข การติดตามผลการปฏิบัติตามสั่งการในที่ประชุมฯ เปนตน แตถามีผนวกรายชื่อแนบอยางเดียวไมตอง
ใสตัวพยัญชนะเปนชื่อผนวก โดยเขียนวา ผนวก รายชื่อผูเขาประชุม...

- ๖๓ ตัวอยาง รายงานการประชุมสวนราชการ

ลับ

รายงานการประชุมกรมสารบรรณทหารอากาศ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุมกรมสารบรรณทหารอากาศ ๑
ผูมาประชุม
ผูไมมาประชุม

๑. พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม
๒. ลําดับ ๒ - ๔๙ รวม ๔๘ คน

ผธก.สบ.ทอ.
ชุดที่ ของ
ชุด
หนา ๑ ของ ๑๕ หนา

จก.สบ.ทอ.
ประธาน
รายชื่อตามผนวกที่แนบ

รวม ๑๕ คน
เจาหนาที่การประชุม
รวม ๒ คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙๐๐

รายชื่อตามผนวกที่แนบ
รายชื่อตามผนวกที่แนบ

๑. เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผลการประชุม ทอ.และการประชุมสภากลาโหม
ประธาน แจงผลการประชุม ทอ.ครั้งที่ ๗/๖๑ และการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๗/๖๑
ใหที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติตามผลการประชุมดังกลาว กับใหการสนับสนุนอยางเต็มขีดความสามารถ ดังนี้
๑.๑.๑ การประชุม ทอ.ครั้งที่ ๗/๖๑ เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๑ โดยมี ผบ.ทอ.เปนประธาน
ไดสั่งการให นขต.ทอ.ดําเนินการดังนี้
๑.๑.๑.๑ เรื่อง ขอบคุณ ตามที่ ทอ.ไดจัดงานแสดงคอนเสิรตทัพฟาคูไทย
เพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๑ เพื่อเปนการจัดหารายไดทูลเกลาฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
และเผยแพรชื่อเสียงของวงดุริยางค ทอ. รวมทั้งการสนับสนุนภารกิจคนหาชวยชีวิตเด็กนักเรียนทีมฟุตบอลเยาวชน
ทีม “หมูปาอะคาเดมี” พรอมผูฝกสอน จํานวน ๑๓ คน ติดอยูภายในถ้ําหลวง วนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน
อ.แมสาย จว.เชียงราย นั้น ขอขอบคุณหนวยและผูเกี่ยวของ ที่ชวยกันปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ
จนภารกิจสําเร็จลุลวงดวยดี
ฯลฯ
นขต.สบ.ทอ., สวนบังคับบัญชา และที่ประชุม รับทราบ
๒. เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๗/๖๑
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๗/๖๑ เมื่อ ๒ ก.ค.๖๑
ฯลฯ

ลับ

- ๖๔ -

ลับ

ผธก.สบ.ทอ.
ชุดที่
ของ
ชุด
หนา
ของ ๑๕ หนา

๓. เรื่อง ติดตามการสั่งการในที่ประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๗/๖๑
๓.๑ เรือ่ ง การสงบันทึกประวัติหนวยรอบ ๓ เดือน
น.อ.นพดล โมออน รอง ผอ.กปพ.สบ.ทอ.ชี้แจงวา ตามสั่งการ จก.สบ.ทอ.ในที่ประชุม
สบ.ทอ.ครั้งที่ ๗/๖๑ เมื่อ ๒ ก.ค.๖๑ ให กปพ.สบ.ทอ.ติดตามเรงรัดหนวยที่ยังไมสงบันทึกประวัติหนวยรอบ ๓ เดือน
ประกอบดวย สลก.ทอ., กบ.ทอ. และ สนภ.ทอ.นั้น ขณะนี้ไดประสานผูรับผิดชอบทั้ง ๓ หนวย เรียบรอยแลว
ที่ประชุม รับทราบ
ฯลฯ
๔. เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ก.ค.๖๑ แผนการปฏิบัติงานเดือน ส.ค.๖๑ และแผนพัฒนา
หนวยหรือกําลังพล
๔.๑ นกพ.สบ.ทอ.
น.ต.สุรินทร พวงยอย นกพ.สบ.ทอ.ชี้แจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๔.๑.๑ ผลการปฏิบัติงานเดือน ก.ค.๖๑
๔.๑.๑.๑ ยอดกํา ลั ง พลของ สบ.ทอ. ณ ๓๐ ก.ค.๖๑ น.สัญ ญาบัต ร
จํานวน ๘๒ คน น.ประทวน จํานวน ๘๕ คน ทหารกองประจําการ จํานวน ๓ คน ลูกจางประจํา จํานวน ๗๐ คน
และพนักงานราชการ จํานวน ๔๖ คน รวม ๒๘๖ คน ชวยราชการ ๕๑ คน คงกอง ๒๓๕ คน
ฯลฯ
ที่ประชุม รับทราบ
๕. เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่อง การดําเนินงานดานนิรภัยภาคพื้น สบ.ทอ.
ร.ท.ศราวุธ พรานสูงเนิน นกฟฟ.ผชย.กนน.สบ.ทอ.ปฏิบัติหนาที่ ผช.นนพ.สบ.ทอ.
ชี้แจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๕.๑.๑ ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ก.ค.๖๑
๕.๑.๑.๑ ตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น รวม ๓ สาขา ไดแก สาขาการปองกัน
อัคคีภัย สาขาอุสาหการ และสาขาทั่วไป
๕.๑.๑.๒ การปองกันอุบัติเหตุภาคพื้น ชว งฤดูฝ น ดานนิร ภัย การจราจร
ตรวจสอบระบบหามลอและอุปกรณสวนควบ เวนระยะหางจากรถคันหนา เปดไฟสองสวาง ชะลอความเร็ว
เพิ่มความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด
ฯลฯ
ประธาน ให นนพ.สบ.ทอ.ดําเนินการตามที่ รอง จก.สบ.ทอ.(๒) เสนอ
นนพ.สบ.ทอ.และที่ประชุม รับทราบ
ฯลฯ

ลับ

- ๖๕ -

ลับ

ผธก.สบ.ทอ.
ชุดที่
ของ
ชุด
หนา ๑๕ ของ ๑๕ หนา

๖. เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกายกําลังพล สบ.ทอ.
น.ท.ชาตรี อินทรปรุง หน.ผบธ.กสม.สบ.ทอ.ปฏิบัติหนาที่ ผอ.ฝกอบรมประจําสัปดาห
สบ.ทอ.แจงกําหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกําลังพล สบ.ทอ.ครั้งที่ ๒ ประจําป ๖๑ ณ สวนสุขภาพ ทอ.
(หอประชุมกานตรัตน) ในวันพุธที่ ๒๒ ส.ค.๖๑, ๐๘๐๐ - ๑๐๓๐ ขอให นขต.สบ.ทอ.และสวนบังคับบัญชา
แจงขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ทราบและเขารับการทดสอบโดยพรอมเพรียงกัน ทั้งนี้ ขอใหกําลังพล
สบ.ทอ.ทุกคน เตรียมรางกายใหพรอมกอนการทดสอบดวยการใชเวลาวางหลังเลิกงานออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
ประธาน ให นขต.สบ.ทอ.และสว นบั งคับ บัญชา ดําเนินการตามที่ ผอ.ฝกอบรม
ประจําสัปดาห สบ.ทอ.เสนอ
นขต.สบ.ทอ., สวนบังคับบัญชา และที่ประชุม รับทราบ
ฯลฯ
เลิกประชุมเวลา ๑๑๒๐
น.ท.

(มานพ แยมขยาย)
หน.ผธก.สบ.ทอ.
ผูจดรายงานการประชุม

ลับ

- ๖๖ -

ลับ

ผธก.สบ.ทอ.
ชุดที่
ของ
ชุด
หนา ๑ ของ ๓ หนา

ผนวก
รายชื่อผูเขารวมประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๘/๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ก.ค.๖๑
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม
น.อ.หญิง พันธนิดา ณ ลําปาง
น.อ.ไพฑูรย ไลเลิศ
น.อ.ประเสริฐ เกิดมี
น.อ.สหกรม นาคประดิษฐ
น.อ.ชน กาฬภักดี

๕๙. ร.ต.จํานงค ศรีโพธิ์
ผูไมมาประชุม

ฯลฯ

จก.สบ.ทอ.
รอง จก.สบ.ทอ.
รอง จก.สบ.ทอ.
ผอ.กสม.สบ.ทอ.
ผอ.กปพ.สบ.ทอ.
รอง ผอ.กสม.สบ.ทอ.
นสบ.ผพภ.กปพ.สบ.ทอ.

๑. น.อ.หญิง พิกุล แสงจันทร
ประจํา สบ.ทอ.
๒. วาที่ น.อ.สุริวัฒนศักดิ์ เผือกผอง ประจํา สบ.ทอ.
ฯลฯ
๑๕. ร.ต.ธนา มุงเครือกลาง
นกพ.สบ.ทอ.

เจาหนาที่การประชุม
๑. ร.อ.ถนอม สดสาน
๒. นางสุนันทา สบายจิตต

นธก.ผธก.สบ.ทอ.
พนักงานธุรการ ผธก.สบ.ทอ.

----------------------------------

ลับ

ประธาน

ลาพักกอนเกษียณฯ
ลาพักกอนเกษียณฯ
ศึกษา

- ๖๗ ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการ (ที่ไดรับการแตงตั้งโดยตําแหนง) และไมกําหนดชั้นความลับ

บันทึกขอความ

สวนราชการ คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๑๕๗๔)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
วันที่
ธ.ค.๖๐
เรื่อง รายงานการประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.ครั้งที่ ๕/๖๐
เรียน ประธานกรรมการอํานวยการโครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.
เพื่ อตรวจรายงานการประชุ ม คณก.โครงการปรั บปรุ งภู มิ สถาป ตย บริ เวณ บก.ทอ.ครั้ งที่ ๕/๖๐
เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ พ.ย.๖๐ ณ หองประชุม ทอ. ตามที่แนบมาพรอมนี้ใหตอไปดวย
พล.อ.ต.
จก.สบ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ

- ๖๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ หองประชุมกองทัพอากาศ
ผูมาประชุม
ผูไมมาประชุม

๑. พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร
๒. ลําดับ ๒ - ๓๕ รวม ๓๔ คน

รวม ๑๐ คน
เจาหนาที่การประชุม
รวม ๔ คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙๐๐

รอง ผบ.ทอ. ประธานกรรมการอํานวยการ ประธาน
รายชื่อตามผนวกที่แนบ
รายชื่อตามผนวกที่แนบ
รายชื่อตามผนวกที่แนบ

๑. เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน แจงวา การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมครั้งแรกในฐานะประธานกรรมการอํานวยการ
โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตย บก.ทอ.และไดทราบในเบื้องตนวาแผนงานตามโครงการดังกลาวมีหลายแผนงาน
บางแผนงานดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว บางแผนงานอยูระหวางดําเนินการ และบางแผนงานจะมีการดําเนินการ
ในปงบประมาณถัดไป และเพื่อให คณก.อํานวยการที่เขารับหนาที่ใหมไดทราบรายละเอียดของแผนงานทั้งหมด
จึงใหกรรมการและเลขานุการ สรุปผลและแผนการดําเนินการใหที่ประชุมทราบเปนลําดับแรก จากนั้นขอให
คณก.ดานตาง ๆ และผูเกี่ยวของ รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติจากการประชุมครั้งที่ผานมา เพื่อจะได
ทราบวางานที่เกี่ยวของในแตละดานมีการดําเนินการไปแลวอยางไร มีปญหาขอขัดของหรือไม เพื่อจะไดรวมกัน
พิจารณาหาหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมใหสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณที่ไดรับตอไป
ที่ประชุม รับทราบ
๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.
ครั้งที่ ๔/๖๐ เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๐
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.
ครั้งที่ ๔/๖๐ เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๐
๓. เรื่อง การดําเนินการตามแผนงานตาง ๆ
พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม จก.สบ.ทอ. กรรมการและเลขานุการ แจงวา ตามคําสั่ง ทอ.
(เฉพาะ) ที่ ๗๘๓ ลง ๓๐ พ.ย.๕๙ เรื่อง แตงตั้ง คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ. ไดแตงตั้งให
รอง ผบ.ทอ.เปนประธานกรรมการอํานวยการ มี คณก.อํานวยการ รวมทั้งสิ้น ๑๗ คน มีหนาที่ในการกําหนด
นโยบายและแนวทางในการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.รวมทั้งอํานวยการ กํากับ และควบคุมการดําเนินการ
ดานภูมิสถาปตยกรรม การกอสรางและการจราจร และดานอนุสาวรีย ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับอนุมัติจากรัฐบาล
ใหเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๔ ซึ่งไดรับวงเงินประมาณหารอยกวาลานบาท สิ้นสุดป ๕๙
และไดตอระยะเวลาจนถึงป ๖๒ ขณะนี้มีวงเงินคงเหลือประมาณ ๗๐ ลานบาท ทั้งนี้ คําสั่งดังกลาวไดเพิ่มเติมการ
พิจารณาปรับปรุงภูมิทัศนและสถานที่ทาํ งานใน บก.ทอ.และอาคาร ๘ กรมดวย ผลการดําเนินการที่ผานมาสรุปไดดังนี้
ฯลฯ

- ๖๙ ๔. เรื่อง ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
๔.๑ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับตนไมที่รับมาจากกิจการรวมคา UN-SH-CH
น.อ.นพดล เพราเพริศภิรมย รอง ผอ.สนผ.กบ.ทอ. ชี้แจงวา ไดรับตนไมจากกิจการรวมคา
UN-SH-CH จํานวน ๓๒๕ ตน อนุบาลอยูในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว และวางแผนจะนําไปปลูกใหแกหนวยที่แจง
ความตองการโดย ชย.ทอ.และ นกข.เปนหนวยดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จใน ก.พ.๖๑
ประธาน ให ชย.ทอ.และ นกข.พิจารณาความเหมาะสมพันธุของตนไมใหมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะนําไปปลูกดวย
ชย.ทอ., นกข. และที่ประชุม รับทราบ
ฯลฯ
๕. เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง การปรับปรุงหองน้ําบริเวณหองประชุม ฝสธ.ทอ.๑
พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม จก.สบ.ทอ.ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน
และสถานที่ทํางานฯ แจงวา เนื่องจากหองน้ําบริเวณหองประชุม ฝสธ.ทอ.๑ และหองน้ําบริเวณหองรับรองพิเศษ ทอ.
เกาและทรุดโทรม จึงไดทําการปรับปรุง ปจจุบันอยูระหวาง ชย.ทอ.ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ
๑๕๐ วัน
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ เรื่อง การปรับปรุงหองประชุม บก.ทอ.ในอาคาร ๘ กรม
พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม จก.สบ.ทอ.ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุง
ภูมิทัศนและสถานที่ทํางานฯ แจงวา เนื่องจากหองประชุม บก.ทอ.ในอาคาร ๘ กรม เกาและทรุดโทรม สบ.ทอ.
และ ชย.ทอ.จะรวมกันพิจารณาดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๐๕๐
พล.อ.ต.

(นฤพล จักรกลม)
จก.สบ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

- ๗๐ ผนวก
รายชื่อผูเขาประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.ครั้งที่ ๕/๖๐
เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ พ.ย.๖๐
ผูมาประชุม
๑. พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร
๒. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ ดิษยะศริน
๓. พล.อ.ท.ศิริพล ศิริทรัพย
๔. พล.อ.ท.สุรศักดิ์ อินทรจํานงค
๕. พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม
๖. พล.อ.ต.รังสรรค ใจสุภาพ
๓๕. น.ต.พิทักษพงษ ยิ้มนรินทร
ผูไมมาประชุม
๑. พล.อ.ท.ณัฐพงษ วิริยะคุปต
๒. พล.อ.ท.ธรินทร ปุณศรี
๓. พล.อ.ท.เสนาะ พรรณพิกุล
๑๐. พล.อ.ต.ภูวเดช สวางแสง
เจาหนาที่การประชุม
๑. ร.ท.หญิง ณหทัย เนตรบังอร
๒. จ.อ.หญิง กมลวรรณ อินทรสุวรรณ
๓. จ.ต.ทวีศักดิ์ เหลาพรม
๔. นางน้ําผึ้ง วงษสุวรรณ

รอง ผบ.ทอ. ประธานกรรมการอํานวยการ ประธาน
ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ) รองประธานกรรมการ
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
กรรมการ
จก.กบ.ทอ.
กรรมการ
จก.สบ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ
ผอ.สนภ.ทอ.
กรรมการ
ฯลฯ
หน.ฝผม.ผบผ.กอบ.กวก.ชย.ทอ. กรรมการและ ผช.เลขานุการ
คณก.ดานภูมิสถาปตยกรรม ฯ
รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.)
จก.ขว.ทอ.
ปช.ทอ.
ฯลฯ
จก.กร.ทอ.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

กรรมการ

ติดราชการ

นกช.ผกช.กสม.สบ.ทอ.
สมน.ผกช.กสม.สบ.ทอ.
สมน.ผตต.กสม.สบ.ทอ.
พนักงานธุรการ ผกช.กสม.สบ.ทอ.

----------------------------------

- ๗๑ ตัวอยางการจัดทําสําเนารายงานการประชุม (ใบปะหนา)
(สําเนา)

บันทึกขอความ

สวนราชการ คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๑๕๗๔)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๓๑๒๓
วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๐
เรื่อง รายงานการประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.ครั้งที่ ๕/๖๐
เรียน ประธานกรรมการอํานวยการโครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.
เพื่อตรวจรายงานการประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.ครั้งที่ ๕/๖๐
เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ พ.ย.๖๐ ณ หองประชุม ทอ. ตามที่แนบมาพรอมนี้ใหตอไปดวย
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม
จก.สบ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ
ตรวจแกไขใหแลว
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร
รอง ผบ.ทอ.
ประธานกรรมการฯ
๑๙ ธ.ค.๖๐
สําเนาถูกตอง
เรียน
น.อ.
(ประเสริฐ เกิดมี)
ผอ.กสม.สบ.ทอ.
กรรมการและ ผช.เลขานุการ ทําการแทน
กรรมการและเลขานุการ
ธ.ค.๖๐

- ๗๒ ตัวอยาง หนังสือขอเชิญประชุมของสวนราชการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ ผธก.สบ.ทอ.(โทร.๒-๑๙๓๙)
ที่ กห ๐๖๐๓.๒/
เรื่อง ขอเชิญประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๘/๖๑

วันที่

ก.ค.๖๑

เรียน หน.นขต.สบ.ทอ.และสวนบังคับบัญชา
ดวย จก.สบ.ทอ.กําหนดการประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๘/๖๑ ในวันอังคารที่ ๓๑ ก.ค.๖๑, ๐๙๐๐
ณ หองประชุม สบ.ทอ.๑ โดยเชิญ น.สัญญาบัตร และ น.ประทวนที่ทําหนาที่ในตําแหนง น.สัญญาบัตร สังกัด สบ.ทอ.
เขารวมประชุม มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
๑. เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๒. เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๗/๖๑

(นกพ.สบ.ทอ.)

๓. เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติตามรายงานการประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๗/๖๑
๓.๑ เรื่อง การแตงตั้ง คณก.พัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของกําลังพล สบ.ทอ.

๓.๒ เรื่อง การจัดทําโครงการนํารองเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อลดมลภาวะ (กนน.สบ.ทอ.)
๓.๓ เรื่อง การรวบรวมขอมูลสัญญาเชาพื้นที่และการพิจารณายายที่ต้ังของธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) (กนน.สบ.ทอ.)
๔. เรื่อง ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ก.ค.๖๑ การพัฒนาหนวยและกําลังพลแผนการปฏิบัติงาน
ประจําเดือน ส.ค.๖๑ ปญหาขอขัดของและขอเสนอแนะของ นขต.สบ.ทอ.และสวนบังคับบัญชา
๕. เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่อง การดําเนินการดานนิรภัยภาคพื้น
๕.๒ เรื่อง การดําเนินการดานประชาสัมพันธ
๖. เรื่องอื่น ๆ
จึงเรียนมาเพื่อเขารวมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
น.ท.
หน.ผธก.สบ.ทอ.

- ๗๓ ตัวอยาง หนังสือขออนุมัติกําหนดการประชุมของคณะกรรมการ (ที่แตงตั้งโดยตําแหนง)

บันทึกขอความ

สวนราชการ คณก.อํานวยการโครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๑๕๗๐)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
วันที่
ก.ย.๖๐
เรื่อง ขออนุมัติกําหนดประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.ครั้งที่ ๕/๖๐
เรียน ประธานกรรมการอํานวยการโครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.
๑. ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณก.โครงการปรับ ปรุง ภูมิส ถาปต ยบ ริเ วณ บก.ทอ.ครั้ง ที่ ๔/๖๐
เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๐ ให คณก.ดานตาง ๆ พิจารณารายละเอียดของแผนงานตามโครงการฯ ที่รับผิดชอบ เรงรัด
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นในหวงเวลาที่กําหนด แลวนําเสนอความกาวหนาในการประชุมครั้งถัดไป (ตามแนบ) นั้น
๒. กระผมพิจารณาแลว เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.
เปนไปอยางตอเนื่อง และทันตามหวงเวลาที่กําหนด เห็นควรจัดใหมีการประชุม คณก.อํานวยการโครงการฯ และ
คณก.ดานตาง ๆ ณ หองประชุม ทอ.เพื่อรวมกันพิจารณารายละเอียดและความเหมาะสมของแผนงานตามโครงการฯ
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
๒.๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๒.๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตยบริเวณ บก.ทอ.
ครั้งที่ ๔/๖๐ เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๐ (กรรมการและเลขานุการ)
๒.๓ เรื่อง การดําเนินการตามแผนงานตาง ๆ (กรรมการและเลขานุการ)
๒.๔ เรื่อง ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
๒.๔.๑ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับตนไมที่รับมาจากกิจการรวมคา UN-SH-CH
(กบ.ทอ.)
๒.๔.๒ เรื่อง การกอสรางทางเชื่อมตอระหวางอาคาร ๘ กรม กับอาคารจอดรถ
บก.ทอ.(คณก.ดานภูมิสถาปตยกรรม การกอสราง และการจราจร)
๒.๔.๓ เรื่อง การจัดพื้นที่จอดรถบริเวณ บก.ทอ.(กรรมการและเลขานุการ)
๒.๔.๔ เรื่อง การปรับปรุงหองอาหาร บก.ทอ.(ชย.ทอ.)
๒.๕ เรื่องอื่น ๆ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขอ ๒ และกําหนดวัน เวลาในการประชุมใหตอไปดวย
พล.อ.ต.

จก.สบ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ

- ๗๔ ตัวอยาง หนังสือเชิญประชุมของคณะกรรมการ (ที่แตงตั้งโดยชื่อ)

บันทึกขอความ

สวนราชการ คณก.พิจารณากําหนดคํายอของ ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๑๕๗๒)
ที่ /๖๑
วันที่
ก.พ.๖๑
เรื่อง ขอเชิญประชุม คณก.พิจารณากําหนดคํายอของ ทอ.
เรียน
ตามหนังสือ คณก.พิจารณากําหนดคํายอของ ทอ.ที่ ๒/๖๑ ลง ๓๐ ม.ค.๖๑ ไดขอมติจ าก
คณก.ฯ ในการพิจารณากําหนดคํายอของคําวา “กองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน” และ
“ศูนยพัฒนาขีดความสามารถกําลังพลกองทัพอากาศ” โดยการแจงเวียน นั้น เนื่องจาก คณก.ฯ บางทานลงมติ
ไมเห็นชอบในการเปลี่ยนคํายอของ กองดุริยางคทหารอากาศ ฯ ประธานกรรมการพิจารณากําหนดคํายอของ ทอ.
จึงขอเชิญ คณก.ฯ ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดคํายอของ กองดุริยางคทหารอากาศ ฯ อีกครั้งหนึ่ง ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๑ ก.พ.๖๑, ๑๓๓๐ ณ หองประชุม สบ.ทอ.๑ (ชั้น ๔) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
๑. เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๒. เรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนคํายอของ กองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน
(กรรมการและเลขานุการ)
๓. เรื่องอื่น ๆ
จึงเรียนมาเพื่อเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
น.อ.
กรรมการและเลขานุการ

ขอสังเกต คําสั่งนี้แตงตั้งกรรมการและเลขานุการโดยชื่อ จึงไมตองลงตําแหนงปกติ

- ๗๕ ๓. บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการ
แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการ
ปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ
๓.๑ จากคําจํากัดความของบันทึก สามารถแยกบันทึกออกเปน ๓ ลักษณะ ดังนี้
๓.๑.๑ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา ซึ่งแยกออกเปน
๓ ประเภท ดังนี้
๓.๑.๑.๑ บันทึกยอเรื่อง (การเขียนสรุป) คือ การเขียนขอความยอจาก
เรื่องเดิมโดยเก็บเอาเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ มาเรียบเรียงขึ้นใหม เมื่ออานแลวสามารถเขาใจเรื่องไดโดยสมบูรณ
และผูบังคับบัญชาสามารถสั่งการไดโดยไมผิดพลาด การบันทึกลักษณะนี้หากมีหลายประเด็นและแตละประเด็น
จะตองสัมพันธเกี่ยวของกัน โดยแยกเปนขอ ๆ เชน ขอ ๑ สวนของเหตุ ขอ ๒ ขอตรวจสอบ ขอ ๓ ขอพิจารณาหรือ
ขอคิดเห็นที่จะใหผูบังคับบัญชาสั่งการ และสวนสรุปทายเรื่องจะไมกําหนดเปนขอ เชน จึงเรียนมาเพื่อสั่งการ
ตามขอ ๓ หรือ จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๓ เปนตน
๓.๑.๑.๒ บันทึกรายงาน คือ การเขียนขอความรายงานผูบังคับ บัญชา
ในเรื่องที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ หรือประสบพบเห็นหรือสํารวจสอบสวนได หรือรายงานการปฏิบัติงานในหนาที่
การเขียนขอความของบันทึกรายงาน สามารถแยกเปนขอ ๆ ไดเชนเดียวกับบันทึกยอเรื่อง ตามขอ ๓.๑.๑.๑
๓.๑.๑.๓ บันทึกความเห็น คือ ขอความที่เขีย นเสนอตอผูบังคับ บัญชา
แสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจจะเปนขอคิดเห็นจากการตรวจสอบเรื่องในบันทึกยอเรื่องหรือเปนความเห็นจากการ
ตรวจสอบเรื่องในบันทึกรายงาน การเขียนขอความในบันทึกความเห็น อาจจะเปนขอหนึ่งของบันทึกยอเรื่อง
บันทึกรายงาน ตามขอ ๓.๑.๑.๑ และ ๓.๑.๑.๒ ก็ได
๓.๑.๒ ขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการแกผูใตบังคับบัญชา การบันทึกในลักษณะนี้
เปนบันทึกสั่งการที่มิใชรูปแบบของหนังสือสั่งการ (คําสั่งที่ใชกระดาษตราครุฑ) แตเปนบันทึกสั่งการที่ใชกระดาษ
บันทึกขอความ คําขึ้นตนใช “ถึง” และขอความที่สั่งการอาจจะแยกเปนขอ ๆ ก็ได เมื่อหมดขอความที่สั่งการแลว
ไมตองมีสวนสรุป (จึงเรียนมา... หรือ จึงเสนอมา... ) บรรทัดตอมาจะเปนบรรทัดลงชื่อผูส่ังการโดยไมตองมี
วงเล็บชื่อเต็มใตลายมือชื่อ และบรรทัดถัดมาจะเปนตําแหนงของผูสั่งการ
๓.๑.๓ ขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานที่ต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกัน
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ บันทึกติดตอในลักษณะนี้เปนการเขียนขอความติดตอระหวางสวนราชการตั้งแต
สวนราชการระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศลงมา โดยปกติใชกระดาษบันทึกขอความ
๓.๒ การจัดทําบันทึก มีรายละเอียดดังนี้
๓.๒.๑ กรณีที่ใชกระดาษบันทึกขอความ
๓.๒.๑.๑ สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือกับใหเขียน
ชื่อสวนราชการเจาของเรื่องพรอมหมายเลขโทรศัพทไวในวงเล็บ เชน หนังสือที่กรมสารบรรณทหารอากาศ
เปนเจาของหนังสือ กองเสมียนตราเปนเจาของเรื่อง ดําเนินการโดยแผนกวิทยาการ สวนราชการ ใหลงวา
“สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)” หรือหนังสือที่แผนกวิทยาการเสนอไปเพื่อออกในระดับกองเสมียนตรา สวนราชการ
ใหลงวา “กสม.สบ.ทอ.(ผวก.โทร.๒-๑๕๗๖)” หรือหนังสือที่แผนกวิทยาการมีหนังสือถึงแผนกแบบธรรมเนียม
กองเสมียนตรา สวนราชการใหลงวา “ผวก.กสม.สบ.ทอ.(โทร.๒-๑๕๗๖)” ในกรณีน้ีไมมีสวนราชการเจาของเรื่อง
เนื่องจากแผนกวิทยาการไมมีหนวยขึ้นตรง

- ๗๖ ๓.๒.๑.๒ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง
ทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือสงของเจาของหนังสือ ในกรณีที่ยกตัวอยางตามขอ ๓.๒.๑.๑ หนังสือที่กองเสมียนตรา
เสนอไปเพื่อออกในนามกรมสารบรรณทหารอากาศ ที่ของหนังสือจะลงวา ที่ กห ๐๖๐๓.๓/ ในกรณีที่หนังสือ
ออกในนามกองเสมียนตรา ที่ของหนังสือใหใชที่ของแผนกที่เปนเจาของเรื่อง เชน แผนกวิทยาการออกหนังสือ
ในนามกองเสมียนตราใช ที่ กห ๐๖๐๓.๓(๖)/ และกรณีแผนกวิทยาการเปนเจาของหนังสือและเปนเจาของเรื่องเองใช
ที่ กห ๐๖๐๓.๓(๖)/ เชนเดียวกัน กรณีสําหรับสวนราชการเจาของหนังสือไมมีรหัสตัวพยัญชนะและประจําของ
เจาของเรื่องใหลงเลขที่สงออกเรียงลําดับไปทับดวยตัวเลข พ.ศ. เชน ที่ ๑/๖๔
๓.๒.๑.๓ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ชื่อยอของเดือนและตัวเลขสองตัว
หลังของปพุทธศักราช เชน ๑๕ ก.ย.๖๔
๓.๒.๑.๔ เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่ไดใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น
และตรงกับความประสงคของหนังสือ
๓.๒.๑.๕ คําขึ้นตน ใหใชตามที่กําหนดไวในระเบียบ กห.วาดวยหนังสือ
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ขอ ๘.๑.๓
๓.๒.๑.๖ ขอความ ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถามีเอกสารอื่นประกอบ
ก็ใหระบุไวดวย หากมีการเขียนอางกรณีตาง ๆ ใหเขียนดังนี้
๓.๒.๑.๖ (๑) อางคําสั่งประกาศ และระเบียบ
๓.๒.๑.๖ (๑.๑) คําสั่ง เชน “ตามคําสั่ง สบ.ทอ.
(เฉพาะ) ที่ ๕/๖๓ ลง ๑๐ ก.พ.๖๓ เรื่อง แตงตั้ง คณก.ควบคุมภายในของ สบ.ทอ.ให............นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๑.๒) ประกาศ เชน “ตามประกาศ ทอ.
ลง ๑๓ ก.พ.๖๓ เรื่อง อนุโมทนาการชวยเหลือราชการทหาร ไดประกาศวา.........นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๑.๓) ระเบียบ เชน “ตามระเบียบ ทอ.
วาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๕ ให..........นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๑.๔) การเขียนอางคําสั่งหรือระเบียบ
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม ใหเขียนอางฉบับแรกกอน สวนที่แกไขฉบับอื่น ๆ ใหลงเพียงวา “และฉบับแกไขเพิ่มเติม”
เชน “ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๙๗ ลง ๑๑ มี.ค.๖๓ เรื่อง แตงตั้ง คณก.ตรวจการจาง และฉบับแกไขเพิ่มเติม”
หรือ “ตามระเบียบ ทอ.วาดวยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตอหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับแกไข
เพิ่มเติม”
๓.๒.๑.๖ (๒) อางหนังสือที่ไดรับ มี ๒ กรณี
๓.๒.๑.๖ (๒.๑) บันทึกติดตอ กรณีตอบหนังสือ
ที่ไดรับเพื่อสงออกไปนอกหนวย ใหเขียนวา “ตามหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ดวนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๕/๑๒๙ ลง ๓๐ เม.ย.๖๔
ขอให สบ.ทอ.ดําเนินการ………….…..นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๒.๒) บันทึกยอเรื่อง บันทึกรายงาน
หรือบันทึกความเห็น กรณีทําใบปะหนาสรุปนําเรียนผูบังคับบัญชาในเรื่องที่ยังไมมีการสั่งการของผูบังคับบัญชา
ใหเขียนวา “กพ.ทอ.มีหนังสือ ที่ กห ๐๖๐๔.๕/๒๕๓ ลง ๒๗ เม.ย.๖๔ (สบ.ทอ.เลขรับ ๙๙๙/๖๔) เสนอ สบ.ทอ.
ขอใหดําเนินการ…………รายละเอียดตามเรื่องที่แนบ”

- ๗๗ ๓.๒.๑.๖ (๓) อางอนุมัติหรือการสั่งการของผูบังคับบัญชา
๓.๒.๑.๖ (๓.๑) หนัง สือ ที่ใ ช “ที่ กห” (รหัส
ตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง) ใหลงตําแหนงของผูบังคับบัญชาที่อนุมัติหรือสั่งการ (กรณีเปน
การมอบอํานาจใหลงตําแหนงของผูรับมอบอํานาจและอํานาจในการอนุมัติหรือสั่งการไวในวงเล็บตอจากตําแหนง
ของผูบังคับบัญชาที่อนุมัติหรือสั่งการ) วันเดือนปที่อนุมัติหรือสั่งการ ทายหนังสือของสวนราชการใด ชั้นความลับ
(ถามี) ชั้นความเร็ว (ถามี) ที่ของหนังสือวันเดือนปของหนังสือ และใหสรุปสาระสําคัญที่อนุมัติหรือสั่งการ เชน
“ตามสั่งการ จก.สพ.ทอ.(รอง จก.สพ.ทอ.รับคําสั่ง ฯ) เมื่อ ๒๔ ก.พ.๖๔ ทายหนังสือ สวบ.ทอ.ลับ ดวนมาก
ที่ กห ๐๖๔๑.๓/๓๔ ลง ๒๒ ก.พ.๖๔ ให…...........….นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๓.๒) หนังสือที่ใช “ที่ (ตอ...เลขรับ...)”
ของหนังสือฉบับเดิม ใหลงตําแหนงของผูบังคับบัญชาที่อนุมัติหรือสั่งการ (กรณีการมอบอํานาจใหลงตําแหนง
ของผูรับมอบอํานาจในการอนุมัติหรือสั่งการไวในวงเล็บตอจากตําแหนงของผูบังคับบัญชาที่อนุมัติหรือสั่งการ)
วันเดือนปที่อนุมัติหรือสั่งการ ทายหนังสือของสวนราชการใด ชั้นความลับ (ถามี) ชั้นความเร็ว (ถามี) วันเดือนป
ของหนังสือ แลวเขียนเลขทะเบียนหนังสือรับของสวนราชการเจาของหนังสือ และใหสรุปสาระสําคัญที่อนุมัติ
หรือสั่งการ เชน “ตามอนุมัติ จก.สก.ทอ.(รอง จก.สก.ทอ.รับคําสั่ง ฯ) เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๔ ทายหนังสือ ผกง.สก.ทอ.
ลับ ดวนมาก ลง ๑๒ มิ.ย.๖๔ (ตอ ผกง.สก.ทอ.เลขรับ ๔๙/๖๔) ให…………..…..นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๓.๓) หนังสือ “บันทึกสั่งการ” ซึ่งตอง
ใช “ที่ กห” (รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง) ใหลงตําแหนงของผูบังคับบัญชาที่สั่งการ (กรณี
เปนการมอบอํานาจใหลงตําแหนงของผูรับมอบอํานาจและอํานาจในการสั่งการไวในวงเล็บตอจากตําแหนงของ
ผูบังคับบัญชาที่สั่งการ) วันเดือนปที่สั่งการในหนังสือของสวนราชการใด ชั้นความลับ (ถามี) ชั้นความเร็ว (ถามี)
ที่ของหนังสือ และใหสรุปสาระสําคัญที่สั่งการ เชน “ตามสั่งการ ผอ.สวบ.ทอ.เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๔ ในหนังสือ สวบ.ทอ.
ลับ ดวนมาก ที่ กห ๐๖๔๑.๑/๑๓ ให…...........….นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๔) อางมติที่ประชุมหรือการสั่งการในที่ประชุม กรณี
เปนการประชุมที่กําหนดใหตองใชมติของที่ประชุม ใหลงตามมติที่ประชุมนั้น เชน “ตามมติที่ประชุม คณก.มูลนิธิ
บุพการี ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๔ ขอ ๓ ให............ นั้น” หากเปนการประชุมของสวนราชการหรือ คณก.
ใหลงตามสั่งการของประธานการประชุมนั้น เชน “ตามสั่งการประธานในการประชุม คณก.โครงการศึกษาของ
สบ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อ.....................ขอ ๔ ให.....................นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๕) อ า งการสั่ ง การด ว ยวาจา ให ล งตํา แหนง ของ
ผูที่สั่งการ (อาจเปน หน.หนวย, รอง หรือ เสธ.หนวย) ระบุการสั่งการดว ยวาจา วัน เดือนปที่สั่งการ และ
ใหสรุปสาระสําคัญที่สั่งการ เชน “ตามสั่งการ ผบ.บน.๒๑ ดว ยวาจา เมื่อ ๑๔ มิ. ย.๖๔ ให ผสก.บน.๒๑
ดําเนินการ.................นั้น” หรือ“ตามสั่งการ รอง ผบ.บน.๒๑ ดวยวาจา เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๔ ให ผขส.บน.๒๑
ดําเนินการ..................นั้น” หรือ “ตามสั่งการ เสธ.บน.๒๑ ดวยวาจา เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๔ ให ผกง.บน.๒๑
ดําเนินการ..................นั้น” ทั้งนี้ การจัดทําหนังสือจะตองนําเรียนผูสั่งการดวยวาจาโดยตรง
๓.๒.๑.๖ (๖) อ า งวิ ท ยุ (ที่ใ ชก ระดาษเขีย นขา ว) ให ล งชื่อ
สวนราชการที่ออกวิทยุ ชั้นความลับ (ถามี) ชั้นความเร็ว (ถามี) ที่ของวิทยุ และวันเดือนปที่ออกวิทยุ (ในชอง
หมู วัน เวลา) เชน “ตาม ว. ศปก.ทอ.ลับ ดวนมาก ที่ ๓/๒ ลง ๙ ก.พ.๖๔ ขอให บน.๕๖ เตรียมดําเนินการ........ นั้น”
หมายเหตุ การเขียนอางคําสั่งและประกาศ ตองใสชื่อเรื่องของคําสั่งและประกาศ
สวนการเขียนอางหนังสือ อางอนุมัติหรือสั่งการ ไมตองใสชื่อเรื่องของหนังสือ

- ๗๘ ๓.๒.๑.๗ ชื่อและตําแหนง ใหลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูบันทึก
ในกรณีที่มีบันทึกออกไปยังหนวยนอก ทอ. (นขต.ของ สร., สป., บก.ทท., ทบ. และ ทร.) จะตองพิมพชื่อเต็ม
ในวงเล็บใตลายมือชื่อดวย (ตามมติที่ประชุม กห.ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๒๖ ส.ค.๒๖)
๓.๒.๒ กรณีที่เปนเรื่องสําคัญและเปนแบบพิธีใหใชกระดาษตราครุฑ โดยมีหัวขอ
เชนเดียวกับหนังสือภายนอก เวนแตบันทึกที่ผูใตบังคับบัญชาเรียนผูบังคับบัญชา ใหใชคําลงทายวา “ควรมิควร
แลวแตจะกรุณา” และขอความที่ใช หากติดตอไปยังหนวยนอก ทอ.(ภายใน กห.) ใหใชคํายอไดตามที่ กห.กําหนด
หากติดตอกับหนวยใน ทอ.ใหใชคํายอไดตามที่ กห.และ ทอ.กําหนด
๓.๒.๓ บันทึกตอเนื่อง คือ การบันทึกตอในหนังสือที่ไดรับซึ่งอาจจะเปนบันทึกสั่งการ
บันทึกรายงาน หรือบันทึกติดตอ อยางใดอยางหนึ่งก็ไดโดยใหระบุคําขึ้นตน ขอความที่บันทึก ลงชื่อ ตําแหนง
วันที่ เดือน ป ที่บันทึกกํากับไว หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงชื่อ ตําแหนง วันที่ เดือน ป กํากับไวเทานั้น
เชน
เรียน ผบ.ทอ.
หรือ
เพื่อกรุณาทราบ
พล.อ.ท.
พล.อ.อ.
รอง เสธ.ทอ.
เสธ.ทอ.
ก.ย.๖๔
ก.ย.๖๔
ในกรณีที่ไมสามารถบันทึกในสวนที่วางดานหนาหรือดานหลังของหนังสือ
ที่รับเขามาไดจะตองใชกระดาษบันทึกขอความแผนใหม โดยใหลงรายละเอียดในชอง “สวนราชการ” ใหลงชื่อ
สวนราชการเจาของหนังสือ เจาของเรื่อง และหมายเลขโทรศัพท เชน “สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)” ชอง “ที่”
ใหนําเลขทะเบียนหนังสือรับมาลง โดยทับดวยเลขของปพุทธศักราชสองตัวหลังภายในวงเล็บ เชน “ที่ (ตอ สบ.ทอ.
เลขรับ ๑๓๙๘/๖๔)” และชอง “วันที่” ใหลงเลขของวันที่ผูบังคับบัญชาลงชื่อ ชื่อยอของเดือนและเลขสองตัวหลัง
ของปพุทธศักราช เชน “๑๓ ก.ย.๖๔” และ “เรื่อง” ใหลงชื่อเรื่องเดิมของหนังสือที่ไดรับ
๔. หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพและสื่อกลางบันทึกขอมูลดวย
หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนหนังสือรับของทางราชการ
แลวมีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบแผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง
เปนตน
สื่อกลางบันทึกขอมูล หมายถึง สื่อใด ๆ ที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส
รวมตลอดทั้งพื้นที่ที่สวนราชการใชในการจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย เชน บริการคลาวด (Cloud Computing)

- ๗๙ -

- ๘๐ แบบ รูปแบบการพิมพ และตัวอยางหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น ฯ ประเภทบันทึกยอเรื่อง
บันทึกรายงานและบันทึกความเห็น

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ (ดูหมายเหตุ)

วันที่

ม.ค.๖๔
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
เรียน ผบ.ทอ.
(1 Enter + Before 6 pt)
๒.๕ ซม.
๑. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๒. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
จึงเรียนมาเพื่อ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.ต.

หมายเหตุ

(1 Enter)

จก.สบ.ทอ.

๑. ในกรณีที่เปนบันทึกที่ยกเรื่องขึ้นใหม จะโดยความริเริ่ม หรือการที่จะตองรายงานการปฏิบัติ
ตามภารกิจ ชองที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง เชน ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
๒. ในกรณีที่เปนบันทึกสรุปเรื่องที่รับมาดําเนินการ เรื่องที่สรุปจะเปนสรุปยอเรื่องหรือสรุป
ความเห็นก็ตาม ถาเปลี่ยนชื่อเรื่อง ชองที่ ใหลงเชนเดียวกับขอ ๑ ถาไมเปลี่ยนชื่อเรื่อง ชองที่ ใหลงเลขรับของ
หนังสือที่รับมาดําเนินการ เชน ที่ (ตอ สบ.ทอ.เลขรับ ๑๓๖๘/๖๔)

- ๘๑ ตัวอยางหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึกยอเรื่อง

บันทึกขอความ

สวนราชการ กสม.สบ.ทอ.(ผวก.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ (ตอ กสม.สบ.ทอ.เลขรับ ๓๓๖๒/๖๐)
วันที่
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผูบรรยาย

ก.ย.๖๐

เรียน จก.สบ.ทอ.(ผาน รอง จก.สบ.ทอ.)
๑. ยศ.ทอ.มีหนังสือ ที่ กห ๐๖๓๗.๕/๒๕๙๓ ลง ๒๘ ก.ย.๖๐ (สบ.ทอ.เลขรับ ๗๔๔๘/๖๐)
ขอรับการสนับสนุนผูบรรยายจาก สบ.ทอ.เพื่อบรรยายวิชาการเขียนหนังสือราชการ การเขียนสรุป และการจัดทํา
รายงานการประชุมในหลักสูตร นอส.รุนที่ ๗๒ ซึ่งเปดการศึกษา ระหวาง ๑ พ.ย.๖๐ - ๒๘ มี.ค.๖๑ ณ หองบรรยาย
รร.นอส.ยศ.ทอ.รายละเอียดตามเรื่องที่แนบ
๒. กสม.สบ.ทอ.ตรวจสอบแลว คําสั่ง สบ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๖/๖๐ ลง ๒๗ ก.ย.๖๐ เรื่อง มอบอํานาจ
หนาที่ทําการแทนและสั่งการในนาม จก.สบ.ทอ.ขอ ๑ ผนวก ก งานของ กสม.สบ.ทอ.ที่ไมใชงานนโยบาย
ให รอง จก.สบ.ทอ.(๑) มีอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ จก.สบ.ทอ.
๓. กสม.สบ.ทอ.พิจารณาแลว ตามที่ ยศ.ทอ.ขอรับการสนับสนุนผูบรรยายตามขอ ๑ นั้น เห็นควร
ใหการสนับสนุนดังนี้
๓.๑ น.อ.ชน กาฬภักดี รอง ผอ.กสม.สบ.ทอ. โทร.๒-๑๕๗๐ เปนผูบรรยายวิชาการเขียนสรุป
๓.๒ น.ท.จุฬากรณ กลอมแฟง หน.ผกช.กสม.สบ.ทอ. โทร.๒-๑๕๗๔ เปนผูบรรยาย
วิชาการจัดทํารายงานการประชุม
๓.๓ น.ท.สวัสดิชาย สิงหเสนี หน.ผวก.กสม.สบ.ทอ. โทร.๒-๑๕๗๘ เปนผู บรรยาย
วิชาการเขียนหนังสือราชการ
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามขอ ๓ และลงชื่อในหนังสือเสนอ ยศ.ทอ.ที่แนบมาพรอมนี้ใหตอไปดวย
น.อ.

ผอ.กสม.สบ.ทอ.

- ๘๒ รูปแบบการพิมพหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึกสั่งการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
วันที่
ม.ค.๖๔
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(1 Enter + Before 6pt)
ถึง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
๒.๕ ซม. (ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ) ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.ต. (1 Enter)
จก.สบ.ทอ.

- ๘๓ ตัวอยาง บันทึกสั่งการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๐๘๓๓)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
วันที่
เรื่อง พิธีเปดการศึกษาหลักสูตร จนท.สารบรรณ รุนที่ ๒๒

ม.ค.๖๓

ถึง นขต.สบ.ทอ.และผูเกี่ยวของ
ดวย สบ.ทอ.กําหนดประกอบพิธีเปดการศึกษาหลักสูตร จนท.สารบรรณ รุนที่ ๒๒ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๓ ม.ค.๖๓, ๑๐๐๐ ณ หองประชุม บก.ทอ.๑ โดยมี จก.สบ.ทอ.หรือผูแทน เปนประธาน ตามกําหนดการที่แนบ
ฉะนั้นเพื่อใหการประกอบพิธีฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหดําเนินการดังนี้
๑. ให รอง จก.สบ.ทอ., หน.นขต.สบ.ทอ., รอง หน.นขต.สบ.ทอ. และ น.ประจํา สบ.ทอ.ที่ไมติด
ราชการจําเปนเขารวมพิธีฯ
๒. กสม.สบ.ทอ.
๒.๑ รางโอวาทสําหรับประธานในพิธีฯ
๒.๒ ตรวจสอบความพรอมและซักซอมผูเขารับการศึกษา รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับ นกข.
๒.๓ สงขอมูลเกี่ยวกับพิธีเปดการศึกษาให คณก.ประชาสัมพันธและการจัดนิทรรศการของ
สบ.ทอ.เพื่อเผยแพร
๓. กนน.สบ.ทอ.
๓.๑ จัดหองประชุม บก.ทอ.๑ เปนสถานที่ประกอบพิธีฯ และจัดเครื่องขยายเสียงพรอม
ไมโครโฟน จํานวน ๒ ตัว รวมทั้งจัด จนท.ควบคุมเครื่องขยายเสียง จนเสร็จสิ้นพิธีฯ โดยประสานกับ กสม.ฯ
๓.๒ จัดโตะหมูบูชา ธงชาติ และพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ สถานที่ประกอบพิธีฯ
พรอมจัดดอกไม ธูปเทียน สําหรับโตะหมูบูชา
๓.๓ จัดเครื่องดื่มพรอมอาหารวางรับรองผูเขาพิธีฯ และผูเขารวมพิธีฯ จํานวน ๕๐ ที่
พรอมเวลา ๐๙๓๐
๔. คณก.ประชาสัมพันธและการจัดนิทรรศการของ สบ.ทอ.จัด จนท.บันทึกภาพในพิธีฯ และ
สงขาวให กร.ทอ.เผยแพรในสื่อตาง ๆ ของ ทอ.รวมทั้งเว็บไซต สบ.ทอ.

แขนยาว

๕. การแตงกาย
๕.๑ ผูเขาพิธี
๕.๑.๑ น.สัญญาบัตรชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๕.๑.๒ น.ประทวนชั้นจาอากาศชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูออน
๕.๑.๓ น.ประทวนชั้นจาอากาศหญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูออน
๕.๑.๔ ขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรหญิง เครื่องแบบปกติคอเปด
๕.๒ ผูเขารวมพิธีฯ เครื่องแบบชุดปฏิบัติราชการ
พล.อ.ต.

จก.สบ.ทอ.

- ๘๔ รูปแบบการพิมพหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึกติดตอ ในสังกัด ทอ.
(ใชกระดาษบันทึกขอความ)

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
วันที่
ม.ค.๖๔
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(1 Enter + Before 6 pt)
เสนอ กพ.ทอ.
(1 Ente+ Before 6 pt)
๒.๕ ซม. (ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
จึงเสนอมาเพื่อ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.ต.

(1 Enter)
จก.สบ.ทอ.

- ๘๕ ตัวอยางหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึกติดตอ ในสังกัด ทอ. (ใชกระดาษบันทึกขอความ)

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
เรื่อง การสนับสนุนผูบรรยาย

วันที่

ม.ค.๖๑

เสนอ ยก.ทอ.
ตามหนังสือ ยก.ทอ.ดวน ที่ กห ๐๖๐๖.๖/๑๘๘ ลง ๑๕ ม.ค.๖๑ ขอรับการสนับสนุนผูบรรยาย
จาก สบ.ทอ.เพื่อบรรยายวิชาการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุนที่ ๗๖ ใน ๒๐ ก.พ.๖๑
ระหวางเวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ รร.เหลาทหาร นบ.และ ตห.นั้น
สบ.ทอ.ไดจัดให น.ท.หญิง สุมาวดี ฤทธิ์สงา หน.ผตต.กสม.สบ.ทอ. โทร.๒-๑๕๗๓ เปนผูบรรยาย
ในหลักสูตรดังกลาว สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอไดประสานกับผูบรรยายโดยตรง
จึงเสนอมาเพื่อทราบ
น.อ.
รอง จก.สบ.ทอ.ทําการแทน
จก.สบ.ทอ.

- ๘๖ รูปแบบการพิมพหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึกติดตอ นอกสังกัด ทอ.
(ใชกระดาษบันทึกขอความ)

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๖ โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
วันที่
ม.ค.๖๔
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(1 Enter + Before 6 pt)
เรียน จก.สบ.ทหาร
(1 Enter + Before 6 pt)
๒.๕ ซม. (ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
จึงเรียนมาเพื่อ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.ต.

(ไพฑูรย ไลเลิศ)
จก.สบ.ทอ.

(1 Enter)

หมายเหตุ การจัดทําบันทึกติดตอ กับสวนราชการภายใน กห.(นอก ทอ.) ทั้งที่ใชกระดาษบันทึกขอความ และ
กระดาษตราครุฑตองพิมพชื่อไวภายในวงเล็บใตลายมือชื่อเจาของหนังสือ และตองลงหมายเลขโทรศัพททหาร
ดวยเสมอโดยหมายเลขกลางของโทรศัพททหาร ใชหมายเลข ๕๑๔-๓๖๙๔ เพื่อใหติดตอหมายเลขโทรศัพท ๕ ตัว
(๒-๑๕๗๖) ภายในของ ทอ.ได

- ๘๗ ตัวอยาง หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึกติดตอ นอกสังกัด ทอ.
(ใชกระดาษบันทึกขอความ)

บันทึกขอความ

สวนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๖ โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
วันที่
ต.ค.๖๒
เรื่อง การสนับสนุนผูบ รรยาย
เรียน จก.สบ.ทหาร
ตามหนังสือ สบ.ทหาร ดวนมาก ที่ กห ๐๓๑๒/๒๐๖๙ ลง ๑๖ ต.ค.๖๒ ขอรับการสนับสนุน
ผูบ รรยายวิช า “ภารกิจ และการจัด สว นราชการ สบ.ทอ.และเครื่อ งแบบทหารอากาศ” สําหรับ หลักสูต ร
นายทหารประทวนชั้นตนสายวิทยาการสารบรรณของ บก.ทท.รุนที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๖๓ ในวันอังคาร
ที่ ๑๒ พ.ย.๖๒, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ หองเรียน ๘๐๓ ชั้น ๘ อาคาร ๙ บก.ทท.นั้น
สบ.ทอ.ไดจัดให น.ท.สวัสดิชาย สิงหเสนี หน.วิทยาการ กสม.สบ.ทอ. โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๘
หรือ ๐๘ ๔๐๓๓ ๕๕๘๙ เปนผูบรรยายวิชาดังกลาว พรอมนี้ไดแนบประวัติและความตองการโสตทัศนูปกรณ
ของผูบรรยายมาดวยแลว สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอไดประสานกับผูบรรยายโดยตรง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
น.อ.

(ไพฑูรย ไลเลิศ)
รอง จก.สบ.ทอ.ทําการแทน
จก.สบ.ทอ.

- ๘๘ รูปแบบการพิมพบันทึก (ใชกระดาษตราครุฑ)
ชั้นความลับ (ถามี)
ชั้นความเร็ว (ถามี)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/(1 Enter)

เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
เรียน จก.สบ.ทบ.
อางถึง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐(ถามี)

สบ.ทอ. (1 Enter)
ดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ม.ค.๖๔
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter + Before 6 pt)

สิ่งที่สงมาดวย ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐(ถามี)
(1 Enter + Before 6 pt)
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ขอความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
จึงเรียนมาเพื่อ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12pt)
ขอแสดงความนับถือ
(เวน ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.ต.

(1 Enter)

(ไพฑูรย ไลเลิศ)
(1 Enter)
จก.สบ.ทอ.
(เวน ๓ บรรทัด = 4 Enter)

กสม.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๖
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๐๗ (ถามี)
โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๕๗๖
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส admintr@rtaf.mi.th (ถามี)
(ถามี)
สําเนาสง.............................

(ระยะหาง
1 Enter)

ชั้นความลับ (ถามี)

- ๘๙ ตัวอยาง บันทึก (ผูใตบังคับบัญชา เรียนผูบังคับบัญชา)

ที่ กห ๐๖๐๒/

ทอ.
ดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐
ส.ค.๕๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธีบรรจุเขาประจําการระบบปองกันทางอากาศแบบบูรณาการ
เรียน ผบ.ทสส.
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๒ แผน
ดวย ทอ.กําหนดประกอบพิธีบรรจุเขาประจําการระบบปองกันทางอากาศแบบบูร ณาการ
Gripen Integrated Air Defense System (GIADS) ในวันพุธที่ ๑๑ ก.ย.๕๖ ณ บน.๗ จว.สุราษฎรธานี โดยมี
กําหนดการตามสิ่งที่สิ่งมาดวย
ทอ.ขอเรียนเชิญทานกรุณาใหเกียรติเปนประธานในพิธี โดยรวมทําการบินสังเกตการณในตําแหนง
ที่นั่งหลัง บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 D) โดย บ.ออกจาก ฝูง.๖๐๒ บน.๖ ในวันพุธที่ ๑๑ ก.ย.๕๖, ๐๘๓๐ และเดินทางกลับ
ในวันเดียวกัน โดย บ.ล.๑๕ (Airbus 319 CJ)
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
พล.อ.อ.

(ประจิน จั่นตอง)
ผบ.ทอ.

สลก.ทอ.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๗๘๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๘๔
โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๑๗๘๓
หมายเหตุ บันทึกที่ใชกระดาษตราครุฑ ซึ่งผูใตบังคับบัญชาเรียนผูบังคับบัญชา คําลงทายใหใชวา
“ควรมิควรแลวแตจะกรุณา”

- ๙๐ ตัวอยาง บันทึกติดตอ

ที่ กห ๐๖๐๓.๒/

สบ.ทอ.
ดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐
พ.ค.๖๑

เรื่อง ขอเชิญรวมการแขงขันโบวลิ่งการกุศล
เรียน จก.สม.
สิ่งที่สงมาดวย ใบสมัครเขารวมการแขงขันโบวลิ่งการกุศล จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สบ.ทอ.กําหนดจัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศล ชิงถวยเกียรติยศของ ผบ.ทอ.ในวันเสาร
ที่ ๒๐ ส.ค.๖๑, ๑๐๐๐ ณ Blu-o Rhythm & Bowl เมเจอรรังสิต จว.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารายได
สนับสนุนกิจกรรมอันเปนสาธารณกุศลตาง ๆ รวมทั้งเปนสวัสดิการแกขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ
ในสังกัด
สบ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการจัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศลดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย
และบรรลุวัตถุประสงค จึงขอเรียนเชิญทานสงทีมเขารวมการแขงขันหรือสนับสนุนการแขงขันตามแตจะพิจารณา
เห็นสมควร โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยแลว
มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณ
ขอแสดงความนับถือ
พล.อ.ต.

ผธก.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๔๙๗
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๙๓๙
โทร.ทหาร ๕๓๔-๓๖๙๔ ตอ ๒-๘๔๙๗

(นฤพล จักรกลม)
จก.สบ.ทอ.

- ๙๑ -

บทที่ ๒
เบ็ดเตล็ด
หนังสือที่มีชั้นความเร็ว
หนังสือที่มีชั้นความเร็ว คือ หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ ซึ่งจะตองจัดสงและดําเนินการทาง
สารบรรณดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน ๓ ประเภท คือ
๑. ดวนที่สุด คือ หนังสือที่ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น
๒. ดวนมาก คือ หนังสือที่ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๓. ดวน คือ หนังสือที่ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได
ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายใน... แลวลง วันที่
เดือน พ.ศ. และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับ ซึ่งระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด
การระบุชั้นความเร็วของหนังสือราชการ
การระบุชั้นความเร็วของหนังสือราชการ ใหใชอักษรสีแดง ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท
ใหเห็นไดเดนชัดบนหนังสือและบนซองโดยใหระบุไว ดังนี้
๑. บนหนังสือ สําหรับหนังสือภายนอก หนังสือภายในที่ใชกระดาษตราครุฑ บันทึกที่ใชกระดาษ
ตราครุฑ และหนังสือประทับตรา ใหระบุไวเหนือที่ของหนังสือ ๑ บรรทัด สําหรับหนังสือภายในที่ใชกระดาษ
บันทึกขอความหรือหนังสือประเภทบันทึกที่ใชกระดาษบันทึกขอความใหระบุไวเหนือคําวา สวนราชการ ตอจาก
ตราครุฑไปทางขวามือ
๒. บนซอง ใหระบุไวที่มุมดานซายเหนือชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือตอจากตราครุฑไปทางขวามือ
หนังสือที่มีชั้นความลับ
หนังสือที่มีชั้นความลับ การดําเนินการจะตองเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ สวนการประทับหรือการเขียนตัวอักษรกําหนดชั้นความลับใหใชตัวอักษรสีแดง ซึ่งแบงเปน
ลับ ลับมาก ลับที่สุด ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท โดยประทับหรือเขียนดังนี้
๑. บนหนังสือ ที่กึ่งกลางดานบนและดานลางของทุกหนาที่มีขอความหนาใดมีเลขลําดับหนา
ใหประทับหรือเขียนไวเหนือเลขลําดับหนา
๒. บนซอง ที่กึ่งกลางดานบนของซองในระดับเดียวกันกับตราครุฑ
การกําหนดเลขขอ
เพื่อความสะดวกในการอางถึงและการคนหาขอความที่อางถึง การจําแนกขอโดยปกติใหใชตัวเลข
ลวน ๆ โดยถือหลักดังตอไปนี้
๑. ในกรณีที่ใจความของหนังสือสามารถแบงเปนหัวขอใหญ ๆ โดยแบงเปนเลม ภาค ตอน หรือ บท
ใหใชเลขเรียงลําดับตั้งแต ๑ เปนลําดับไปจนกวาจะจบเรื่อง หากมีคํานําหรืออารัมภบทกอนขึ้นตนเรื่องจะใชเลข ๐
เปนเลขกําหนดหัวขอก็ได
๒. การจําแนกหัวขอยอย ๆ ลงไปนั้น จะแบงออกเปนชวง ๆ แตละชวงจะแบงออกเปน ๔ ชั้น ไดแก
การจําแนกหัวขอชั้นตน ชั้นลูก ชั้นหลาน และชั้นเหลน โดยใชเลขเรียงลําดับกันไปและใสจุดระหวางชั้นนั้น ๆ

- ๙๒ ๒.๑ การจําแนกหัวขอชวงที่ ๑ ใหจําแนกดังนี้
การจําแนกชั้นตน ใหใชตัวเลขเรียงจาก ๑ เปนลําดับไปจนกวาจะจบเรื่อง
การจําแนกชั้นลูก ใชในกรณีที่มีขอความที่ตองจําแนกตอไปจากชั้นตนเปนชั้นที่ ๒ ใหใสจุด
และตัวเลขเรียงจาก ๑ เปนลําดับไป เชน ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ และ ๑.๔
การจําแนกชั้นหลาน ใชในกรณีที่มีหัวขอยอยที่จะตองจําแนกตอไปจากชั้นลูกเปนชั้นที่ ๓
ใหใสจุดและตัวเลขเรียงจาก ๑ เปนลําดับไปตอจากชั้นลูก เชน ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓ และ ๑.๑.๔
การจําแนกชั้นเหลน ใชในกรณีที่มีหัวขอยอยที่จะตองจําแนกตอไปจากชั้นหลานเปนชั้นที่ ๔
ใหใสจุดและตัวเลขเรียงจาก ๑ เปนลําดับไปตอจากชั้นหลาน เชน ๑.๑.๑.๑, ๑.๑.๑.๒, ๑.๑.๑.๓ และ ๑.๑.๑.๔
๒.๒ การจําแนกหัวขอชวงที่ ๒ ใชในกรณีมีหัวขอยอยที่จะตองแบงตอไปจากชวงที่ ๑ อีก ใหใส
ตัวเลขเรียงจาก ๑ เปนลําดับไปไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตอจากการจําแนกหัวขอชวงที่ ๑ เชน ๑.๑.๑.๑ (๑),
๑.๑.๑.๑ (๒), ๑.๑.๑.๑ (๓) และ ๑.๑.๑.๑ (๔)
ถามีขอความที่จะแยกเปนชั้นยอย ๆ ตอไปอีก ใหจําแนกเปนชั้นลูกชั้นหลาน และชั้นเหลน
โดยถือปฏิบัติเชนเดียวกับการจําแนกหัวขอยอยชวงที่ ๑ ตามขอ ๒.๑ แตใหอยูในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตัวอยางเชน
การจําแนกชวงที่ ๒ ชั้นลูก ๑.๑.๑.๑ (๑.๑), ๑.๑.๑.๑ (๑.๒), ๑.๑.๑.๑ (๑.๓) และ
๑.๑.๑.๑ (๑.๔)
การจําแนกชวงที่ ๒ ชั้นหลาน ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑), ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๒), ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๓)
และ ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๔)
การจําแนกชวงที่ ๒ ชั้นเหลน ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑), ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๒), ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๓)
และ ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๔)
๒.๓ การจําแนกหัวขอชวงที่ ๓ ชวงที่ ๔ ... ใชในกรณีที่ยังมีหัวขอยอยและจะตองแบงตอไป
จากชวงที่ ๒ ชวงที่ ๓ ... แลวแตกรณี ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ๒.๒ โดยใชเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ในการแบงชวง
ตัวอยางเชน
การจําแนกชวงที่ ๓ ชั้นลูก
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑)
การจําแนกชวงที่ ๔ ชั้นหลาน
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑)
การจําแนกชวงที่ ๕ ชั้นเหลน
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑)
๓. เพื่อความสะดวกในการเรียก การจําแนกขอยอยในตอนใดตอนหนึ่งตามขอ ๒ อาจเรียกชื่อ
ชวงและชั้นประกอบดวยเลขที่ของขอก็ได เชน การจําแนกชวงที่ ๒ ชั้นหลานขอ ๘ ไดแก ๑.๕.๓.๔ (๒.๔.๘)
๔. การจําแนกหัวขอซึ่งไมมีการจําแนกหัวขอยอยลงไปอีก จะกําหนดหัวขอโดยใชตัวอักษรแทน
ตัวเลขก็ได เชน ขอ ก. หรือ (ก)

- ๙๓ ๕. ในกรณีที่มีหลักเกณฑกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชตัวเลขเปนหัวขอไวเปนอยางอื่น ก็ใหนํามา
ใชไดโดยอนุโลม เชน การกําหนดหัวขอในเอกสารทางวิชาการ เปนตน
การใชตัวเลขและตัวหนังสือบอกจํานวน ตามปกติใหใชตัวเลขบอกจํานวนในกรณีตอไปนี้
๑. บอกลําดับที่
๒. บอกจํานวนเงิน จํานวนนับ
๓. บอกจํานวนมาตรา ชั่ง ตวง วัด
การบอกจํานวนตามขอ ๒ และ ๓ หากตองการมิใหเกิดความเขาใจผิดจะใชตัวหนังสือแทนหรือวงเล็บ
ตัวหนังสือประกอบไดตามความเหมาะสม
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผูรับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกันใหเพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว
หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ซึ่งกําหนดเปนเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะเริ่มตั้งแตเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนถึง
สิ้นปปฏิทิน หรือใชเลขที่ของหนังสือทั่วไป ตามแบบหนังสือภายนอกก็ได
การสงขอความเรื่องราชการทางเครื่องมือสื่อสาร
การติดตอราชการใหดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก เวนแตกรณีที่เปน
ขอมูลขาวสารลับชั้นลับที่สุดตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ หรือเปนสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการชั้นลับที่สุดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือ
มีเหตุจําเปนอื่นใดที่ไมสามารถดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได
ในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้งและ
ใหผูรับแจงตอบรับเพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว ถาไดรับการแจงตอบรับแลวสวนราชการ
ผูสงไมตองจัดสงหนังสือเปนเอกสารตามไปอีก
การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพท วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง ใหผูรับปฏิบัติ
เชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่จําเปนตองยืนยันเปนหนังสือ ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที สําหรับกรณีที่
ขอความที่สงไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน
การสงหรือจัดเก็บขอความดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไวในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ใหถือเปนการบันทึกขอความไวเปนหลักฐานแลว
ในกรณีที่ไดรับหนังสือดวยเครื่องโทรสาร หนวยผูรับควรถายหนังสือที่รับดวยเครื่องถายเอกสาร
กอนที่จะดําเนินการตอไป เพราะกระดาษที่ใชกับเครื่องโทรสารเปนกระดาษเคมีเก็บไวไดไมนานจะเปลี่ยนสี
และลบเลือนไป ทั้งนี้ เพื่อจะไดเก็บรวมไวกับเรื่องที่สงไปตามสายงานภายหลัง
หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยปกติใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเรื่อง ๑ ฉบับ และใหมีสําเนาเก็บไวที่หนวยงาน
สารบรรณกลาง ๑ ฉบับ ยกเวนหนังสือที่หนวยงานสารบรรณกลางไดสงหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
แลว ใหถือวาการเก็บสําเนาหนังสือไวในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สงนั้นเปนการเก็บสําเนาไวท่ีหนวยงาน
สารบรรณกลาง ทั้งนี้ ไมตองเก็บเปนเอกสารอีก
สําเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อยอ และใหผูราง ผูพิมพและผูตรวจ ลงลายมือชื่อ
หรือลายมือชื่อยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ
หนังสือที่เจาของหนังสือเห็นวามีสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของควรไดรับทราบดวยโดยปกติใหสงสําเนา
ไปใหทราบโดยทําเปนหนังสือประทับตรา

- ๙๔ สําเนาหนังสือนี้ใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ขึ้นไป หรือเจาหนาที่ของรัฐอื่นที่เทียบเทา
หรือพนักงานราชการ (ขาราชการทหารตองเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร) ซึ่งเปนเจาของเรื่องที่ทําสําเนาหนังสือนั้น
ลงลายมือชื่อรับรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตําแหนง และวัน เดือน ปที่รับรอง ไวที่ขอบลางของหนังสือ
สรรพนามที่ใชในหนังสือ ใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวางเจาของหนังสือและผูรับหนังสือ
ตามภาคผนวก (หนา ๑๐๑ - ๑๐๓)
หนังสือภาษาตางประเทศ ใหใชกระดาษตราครุฑ
หนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
สําหรับหนังสือที่เปนภาษาอื่น ๆ ซึ่งมิใชภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามประเพณีนิยม

เอกสารอางอิง
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔
๒. ระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗
๓. ขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗
๔. ขอบังคับ กห.วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๑ และแกไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
๕. ระเบียบ กห.วาดวยคํายอ พ.ศ.๒๕๕๕

- ๙๕ ผนวก ๑
การกําหนดเลขที่หนังสือออก
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ในชอง “ที่...”ของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน
และหนังสือประทับตรา ประกอบดวยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวแลวตอดวยเลขประจําของเจาของเรื่อง
๑. รหัสพยัญชนะสองตัว ใชแทนชื่อกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด การกําหนดตัวพยัญชนะนอกจากที่กําหนดไวนี้ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปน
ผูรักษาการตามระเบียบเปนผูกําหนดรหัสตัวพยัญชนะสําหรับจังหวัดใหกําหนดโดยหารือกับกระทรวงมหาดไทย
เพื่อมิใหการกําหนดอักษรสองตัวนี้มีการซ้ําซอนกัน
๑.๑ รหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวง ทบวง และสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง ใหกําหนดไวดังนี้
สํานักนายกรัฐมนตรี
นร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทส
กระทรวงกลาโหม
กห กระทรวงพลังงาน
พน
กระทรวงการคลัง
กค กระทรวงพาณิชย
พณ
กระทรวงการตางประเทศ
กต กระทรวงมหาดไทย
มท
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กก กระทรวงยุติธรรม
ยธ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง พม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดท
ของมนุษย
กระทรวงแรงงาน
รง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย อว
กระทรวงวัฒนธรรม
วธ
และนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กษ กระทรวงสาธารณสุข
สธ
กระทรวงคมนาคม
คค กระทรวงอุตสาหกรรม
อก
สํานักราชเลขาธิการ
รล
สํานักพระราชวัง
พว
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
พศ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กร
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วช
ราชบัณฑิตยสถาน
รถ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตช
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปง
สํานักงานอัยการสูงสุด
อส
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตผ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สผ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ลต
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ปช
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ผผ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สม
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศธ
ศาลยุติธรรม
ศย
ศาลปกครอง
ศป

- ๙๖ ๑.๒ รหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ใหกําหนดไวดังนี้
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นนทบุรี
นราธิวาส
นาน

กท
กบ
กจ
กส
กพ
ขก
จบ
ฉช
ชบ
ชน
ชย
ชพ
ชร
ชม
ตง
ตร
ตก
นย
นฐ
นพ
นม
นศ
นว
นบ
นธ
นน

บุรีรัมย
บึงกาฬ
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ
ปราจีนบุรี
ปตตานี
พะเยา
พระนครศรีอยุธยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ
แพร
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมฮองสอน
ยโสธร
ยะลา
รอยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี

บร
บก
ปท
ปข
ปจ
ปน
พย
อย
พง
พท
พจ
พล
พบ
พช
พร
ภก
มค
มห
มส
ยส
ยล
รอ
รน
รย
รบ
ลบ

ลําปาง
เลย
ลําพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแกว
สระบุรี
สิงหบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อางทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

ลป
ลย
ลพ
ศก
สน
สข
สต
สป
สส
สค
สก
สบ
สห
สท
สพ
สฎ
สร
นค
นภ
อท
อจ
อด
อต
อน
อบ

๒. เลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง ประกอบดวยเลขสี่ตัว ใหกําหนดดังนี้
๒.๑ สําหรับราชการบริหารสวนกลาง
๒.๑.๑ ตัวเลขสองตัวแรก สําหรับกระทรวงหรือทบวง หมายถึง สวนราชการระดับกรม
โดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑ เรียงไปตามลําดับสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบสวนราชการใด ใหปลอยตัวเลขนั้นวาง หากมีการจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมใหใช
เรียงลําดับถัดไป
ในกรณีกระทรวงหรือทบวงใดมีกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม
ตั้งแต ๑๐๐ สวนราชการขึ้นไป ใหใชเลขไดสามตัว โดยเริ่มจาก ๐๐๑ เรียงไปตามลําดับสําหรับสวนราชการ
ที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหใชตัวเลข ๐๐

- ๙๗ ๒.๑.๒ ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง สํานัก กอง หรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบกอง
โดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑ เรียงไปตามลําดับสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการหากมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยยุบสวนราชการใด ใหปลอยตัวเลขนั้นวาง หากมีการจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมใหใชเรียงลําดับ
ถัดไป
ในกรณีที่มีสํานัก กอง สวนราชการที่มีฐานะเทียบกอง หรือหนวยงานระดับกอง ตั้งแต
๑๐๐ สวนราชการขึ้นไป ใหใชเลขไดสามตัวโดยเริ่มจาก ๐๐๑ เรียงไปตามลําดับ
ถามีกองหรือหนวยงานระดับกองที่มิไดจัดตั้งโดยกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการ
ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมเปนผูกําหนดตัวเลขสองตัวหลัง โดยใชตัวเลขในลําดับตอจากกองหรือหนวยงาน
ระดับกอง ตามกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการ
ตัวอยางเลขที่หนังสือออกของราชการสวนกลาง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง
นร ๐๑๐๑
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานเลขานุการกรม
ตผ ๐๐๐๑
๒.๒ สําหรับราชการสวนภูมิภาค
๒.๒.๑ ตัวเลขสองตัว แรก หมายถึง อําเภอหรือกิ่งอําเภอ โดยเริ่มจากตัว เลข ๐๑
ซึ่งโดยปกติใชสําหรับอําเภอเมืองเรียงไปตามลําดับตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สําหรับหนวยงานในราชการสวนภูมิภาคที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรง ตัวเลขสองตัวแรก
ใหใชตัวเลข ๐๐
๒.๒.๒ ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง หนวยงานในราชการสวนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด
หรืออําเภอ โดยใหกําหนด ดังนี้
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
- ประชาสัมพันธ
๐๑ - สํานักงานจังหวัด
๑๗
- สถิติ
๐๒ - ปกครอง
๑๘
กระทรวงกลาโหม
- พัฒนาชุมชน
๑๙
- สัสดี
๐๓ - ตํารวจภูธร
๒๐
กระทรวงการคลัง
- ตรวจคนเขาเมือง
๒๑
- ราชพัสดุ
๐๔ - ที่ดิน
๒๒
- คลัง
๐๕ - โยธาธิการ
๒๓
- สรรพสามิต
๐๖ - เรือนจํา
๒๔
- สรรพากร
๐๗ - เรงรัดพัฒนาชนบท
๒๕
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ผังเมือง
๒๖
- เกษตรและสหกรณ
๐๘ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ประมง
๐๙ - แรงงานและสวัสดิการสังคม
๒๗
- ปศุสัตว
๑๐ - จัดหางาน
๒๘
- ปาไม
๑๑ - ประชาสงเคราะห
๒๙
- เกษตร
๑๒ - ประกันสังคม
๓๐
- สหกรณ
๑๓ - สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
๓๑
- ปฎิรูปที่ดิน
๑๔ กระทรวงศึกษาธิการ
- ศึกษาธิการ
๓๒

- ๙๘ กระทรวงคมนาคม
- ขนสง
กระทรวงพาณิชย
พาณิชยจังหวัด

๑๕
๑๖

กระทรวงสาธารณสุข
- สาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรม
สํานักงานอัยการสูงสุด
- อัยการจังหวัด
- อัยการประจําศาลจังหวัด
- อัยการประจําศาลแขวง
- อัยการประจําศาลเด็กและเยาวชน

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอําเภอ กิ่งอําเภอ แผนกงานตาง ๆ ของจังหวัดหรือหนวยงานในราชการ
สวนภูมิภาคที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรง โดยยุบหนวยงานใด ใหปลอยตัวเลขนั้นวาง หากมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นใหม
ใหใชเรียงลําดับถัดไป
ตัวอยางเลขที่หนังสือออกของราชการสวนภูมิภาค
จังหวัดกระบี่
กบ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กบ ๐๐๓๒
สํานักงานศึกษาธิการอําเภอเมืองกระบี่ กบ ๐๑๓๒
๒.๓ ใหมีการปรับปรุงเลขประจําของเจาของเรื่องใหเปนไปตามลําดับ ตามกฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการทุก ๆ ๕ ป โดยถือเอาปพุทธศักราช
ที่ลงทายดวยเลข ๕ และเลข ๐ เปนหลัก
๒.๔ ในกรณีที่กระทรวง ทบวง สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทบวง หรือ
จังหวัด ประสงคจะใหรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นใด ที่มิไดเปนสวนราชการซึ่งอยูในสังกัดใชรหัสตัวพยัญชนะ
ของกระทรวง ทบวง สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทบวง หรือจังหวัด แลวแตกรณีใหใช
ตัวเลขสองตัวแรกเริ่มจาก ๕๑ เรียงไปตามลําดับ
หากกระทรวงหรือทบวงมีสวนราชการระดับกรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เปนกรมตั้งแต ๑๐๐ สวนราชการขึ้นไป การกําหนดเลขประจําของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นใดที่มิไดเปน
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหใชตัวเลขสามตัว โดยเริ่มจาก ๕๑๐ เรียงไปตามลําดับ
๓. เลขประจําของเจาของเรื่องซึ่งสวนราชการใดกําหนดขึ้นเพิ่มเติมจากที่กําหนดใน ๑ และ ๒
ใหแจงใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย
๔. การกําหนดเลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของ
เจาของเรื่อง ในกรณีที่คณะกรรมการประสงคจะกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้น ใหกําหนดไดไมเกินสี่ตัว โดยให
อยูในวงเล็บตอจากรหัสตัวพยัญชนะของเจาของเรื่อง และรหัสตัวพยัญชนะดังกลาวจะตองไมซ้ํากับรหัสตัวพยัญชนะ
ที่กําหนดไวในภาคผนวกนี้ แลวตอดวยเลขประจําของเจาของเรื่อง
๕. สําหรับสวนราชการต่ํากวาระดับกรม หรือจังหวัด หากจําเปนตองออกหนังสือราชการเองหรือ
เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติงานสารบรรณ ใหสวนราชการระดับกรมเจาสังกัดหรือจังหวัดกําหนดเลขรหัสใหไมเกิน
สามตําแหนง โดยใหใสจุดหลังเลขประจําของเจาของเรื่องตาม ๒ แลวตอดวยเลขรหัสที่กําหนดขึ้นดังกลาว
การใหเลขรหัสตามวรรคหนึ่ง ถาสามารถจัดเรียงสวนราชการตามลําดับตัวพยัญชนะและสระได
ก็ใหเรียงตามนั้น

- ๙๙ -

รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องของสวนราชการตาง ๆ
ในกองทัพอากาศ
หนวย

กองทัพอากาศ
- กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
- กรมสารบรรณทหารอากาศ
- กรมกําลังพลทหารอากาศ
- กรมขาวทหารอากาศ
- กรมยุทธการทหารอากาศ
- กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ
- กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
- กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
- สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
- กรมการเงินทหารอากาศ
- กรมจเรทหารอากาศ
- สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
- สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ
- สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
- กองบิน ๑
- กองบิน ๒
- กองบิน ๔
- กองบิน ๖
- กองบิน ๗
- กองบิน ๒๑
- กองบิน ๒๓
- กองบิน ๔๑
- กองบิน ๔๖
- กองบิน ๕
- กองบิน ๕๖
- รร.การบิน
- กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- หนวยบัญชาการอากาศโยธิน
- กรมชางอากาศ
- กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ

ใช
ที่ กห ๐๖๐๐
ที่ กห ๐๖๐๑
ที่ กห ๐๖๐๒
ที่ กห ๐๖๐๓
ที่ กห ๐๖๐๔
ที่ กห ๐๖๐๕
ที่ กห ๐๖๐๖
ที่ กห ๐๖๐๗
ที่ กห ๐๖๐๘
ที่ กห ๐๖๐๙
ที่ กห ๐๖๑๐
ที่ กห ๐๖๑๑
ที่ กห ๐๖๑๒
ที่ กห ๐๖๑๓
ที่ กห ๐๖๑๔
ที่ กห ๐๖๑๕
ที่ กห ๐๖๑๖
ที่ กห ๐๖๑๗
ที่ กห ๐๖๑๘
ที่ กห ๐๖๑๙
ที่ กห ๐๖๒๐
ที่ กห ๐๖๒๑
ที่ กห ๐๖๒๒
ที่ กห ๐๖๒๓
ที่ กห ๐๖๒๔
ที่ กห ๐๖๒๕
ที่ กห ๐๖๒๖
ที่ กห ๐๖๒๗
ที่ กห ๐๖๒๘
ที่ กห ๐๖๒๙
ที่ กห ๐๖๓๐
ที่ กห ๐๖๓๑

- ๑๐๐ หนวย

ใช
ที่ กห ๐๖๓๒
ที่ กห ๐๖๓๓
ที่ กห ๐๖๓๔
ที่ กห ๐๖๓๕
ที่ กห ๐๖๓๖
ที่ กห ๐๖๓๗
ที่ กห ๐๖๓๘
ที่ กห ๐๖๓๙
ที่ กห ๐๖๔๐
ที่ กห ๐๖๔๑
ที่ กห ๐๖๔๒
ที่ กห ๐๖๔๓
ที่ กห ๐๖๔๔
ที่ กห ๐๖๔๕
ที่ กห ๐๖๔๖
ที่ กห ๐๖๔๗
ที่ กห ๐๖๔๘
ที่ กห ๐๖๔๙
ที่ กห ๐๖๕๐
ที่ กห ๐๖๕๑
ที่ กห ๐๖๕๒
ที่ กห ๐๖๕๓
ที่ กห ๐๖๕๔

- กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
- กรมแพทยทหารอากาศ
- กรมพลาธิการทหารอากาศ
- กรมชางโยธาทหารอากาศ
- กรมขนสงทหารอากาศ
- กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
- โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
- กรมสวัสดิการทหารอากาศ
- ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
- สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ
- สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง
- ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
- ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
- ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ
- สํานักงานตรวจติดตามการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ
- ศูนยสนับสนุนการถวายบิน ๙๐๔
- สํานักงานยุทธศาสตรและหลักนิยมกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)
- สํานักงานอาเซียนกองทัพอากาศ
- ศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)
- ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)
- ศูนยซอฟตแวรกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)
- สํานักงานการบินกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)
- กองบิน ๓
เอกสารอางอิง
- ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๐ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๓๑๑๗ ลง ๑๘ ธ.ค.๖๐ เรื่อง ขออนุมัติใช
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องของ นขต.ทอ.
- ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๑ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๔๐๘ ลง ๑๙ ธ.ค.๖๑ เรื่อง ขออนุมัติใช
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องของศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)
- ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๒ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๖๔ ลง ๑๑ มี.ค.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติใช
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องของศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)
และ นขต. และ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๒๔ ธ.ค.๖๒ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๘๖๕ ลง ๑๙ ธ.ค.๖๒
เรื่อง ขออนุมัติใชรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง (เพิ่มเติม)
- ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๓ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๘๙๓ ลง ๒๐ เม.ย.๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องของศูนยซอฟตแวรกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)
- ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๓ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๒๑๗ ลง ๑๖ มิ.ย.๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องของสํานักงานการบินกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)
- ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๗ ต.ค.๖๓ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๐๘๙ ลง ๕ ต.ค.๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องของกองบิน ๓

- ๑๐๑ -

คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย ในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซอง
ผูรับหนังสือ
คําขึ้นตน
สรรพนาม
๑. พระราชวงศ
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาท ใตฝาละอองธุลีพระบาท
๑.๑ พระบาท ปกเกลาปกกระหมอม
สมเด็จพระเจาอยูหัว ขาพระพุทธเจา (ออกชื่อ
ขาพระพุทธเจา
เจาของหนังสือ)
ขอพระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝาละออง
ธุลีพระบาท

คําลงทาย
คําที่ใชในการจาหนาซอง
ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา...(ลงชื่อ)
(หรือจะเอาคําวาขอเดชะ
มาไวทายชื่อเจาของ
หนังสือก็ได)

๑.๒ สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา...(ลงชื่อ)
(หรือจะเอาคําวาขอเดชะ
มาไวทายชื่อเจาของ
หนังสือก็ได)

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาท ใตฝาละอองธุลีพระบาท
ปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ออกชื่อ
ขาพระพุทธเจา
เจาของหนังสือ)
ขอพระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสกราบบังคมทูล
ทราบฝาละอองุธลีพระบาท

๑.๓ สมเด็จพระ
บรมราชินี
สมเด็จพระ ขอพระราชทาน
บรมราชชนนี
กราบบังคมทูล
สมเด็จพระ ...(ออกพระนาม)...
ยุพราช (สยามมกุฎ
ทราบฝาละออง
ราชกุมาร)
พระบาท
สมเด็จพระ
บรมราชกุมารี
๑.๔ สมเด็จ
ขอพระราชทานกราบทูล
เจาฟา
...(ออกพระนาม)...
ทราบฝาพระบาท
๑.๕ พระบรมวงศ ขอประทานกราบทูล
ชั้นพระองคเจา
…(ออกพระนาม)…
ทราบฝาพระบาท

ใตฝาละอองพระบาท
ขาพระพุทธเจา

ใตฝาพระบาท
ขาพระพุทธเจา
ใตฝาพระบาท
ขาพระพุทธเจา

ขอพระราชทาน
ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวาย ขอเดชะ

ควรมิควรแลวแตจะทรง ขอพระราชทาน
พระกรุณาโปรดเกลา
กราบบังคมทูล
โปรดกระหมอม
(ระบุพระนาม)…
ขาพระพุทธเจา...(ลงชื่อ)

ควรมิควรแลวแต
จะโปรดเกลา
โปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา...(ลงชื่อ)
ควรมิควรแลวแต
จะโปรดเกลา
โปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา...(ลงชื่อ)

ขอพระราชทาน
กราบทูล…(ระบุพระนาม)
ขอประทานกราบทูล…
(ระบุพระนาม)

- ๑๐๒ ผูรับหนังสือ
๑.๖ พระเจา
วรวงศเธอ (ที่มิไดทรงกรม)
พระอนุวงศ
ชั้นพระวรวงศเธอ
(ที่ทรงกรม)
๑.๗ พระอนุวงศ
ชั้นพระวรวงศเธอ (ที่มิได
ทรงกรม)
๑.๘ พระอนุวงศ
ชั้นหมอมเจา
๒. พระภิกษุ
๒.๑ สมเด็จพระ
สังฆราชเจา
๒.๒ สมเด็จพระ
สังฆราช
๒.๓ สมเด็จพระ
ราชาคณะ
รองสมเด็จ
พระราชาคณะ
๒.๔ พระราชาคณะ

คําขึ้นตน
กราบทูล...
(ออกพระนาม)
ทราบฝาพระบาท

สรรพนาม
คําลงทาย
ฝาพระบาท
ควรมิควรแลวแต
(ชาย) เกลากระหมอม
จะโปรด
(หญิง) เกลากระหมอมฉัน

ทูล...(ออกพระนาม) ฝาพระบาท
ทราบฝาพระบาท
(ชาย) กระหมอม
(หญิง) หมอมฉัน
ทูล...(ออกพระนาม) ฝาพระบาท
(ชาย) กระหมอม
(หญิง) หมอมฉัน
ขอประทานกราบทูล ใตฝาพระบาท
...(ออกพระนาม)… ขาพระพุทธเจา
กราบทูล…
นมัสการ…

นมัสการ…

๒.๕ พระภิกษุทั่วไป นมัสการ…

คําที่ใชในการจาหนาซอง
กราบทูล…
(ระบุพระนาม)

ควรมิควรแลวแต
จะโปรด

ทูล…
(ระบุพระนาม)

แลวแตจะโปรด

ทูล…
(ระบุพระนาม)

ควรมิควรแลวแต
จะโปรดเกลา
โปรดกระหมอม
ควรมิควรแลวแต
จะโปรด

ขอประทานกราบทูล…
(ระบุพระนาม)

ฝาพระบาท
(ชาย) เกลากระหมอม
(หญิง) เกลากระหมอมฉัน
พระคุณเจา
ขอนมัสการดวย
กระผม - ดิฉัน
ความเคารพอยางยิ่ง

กราบทูล…
(ระบุพระนาม)

พระคุณทาน
กระผม - ดิฉัน
ทาน
ผม - ดิฉัน

นมัสการ…

ขอนมัสการดวย
ความเคารพอยางสูง
ขอนมัสการดวย
ความเคารพ

นมัสการ…

นมัสการ

- ๑๐๓ ผูรับหนังสือ
คําขึ้นตน
๓. บุคคลธรรมดา
๓.๑ ประธานองคมนตรี กราบเรียน
๓.๒ นายกรัฐมนตรี
๓.๓ ประธานรัฐสภา
๓.๔ ประธานสภา
ผูแทนราษฎร
๓.๕ ประธานวุฒิสภา
๓.๖ ประธานศาลฎีกา
๓.๗ ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ
๓.๘ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด
๓.๙ ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง
๓.๑๐ ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๓.๑๑ ประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ
๓.๑๒ ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
๓.๑๓ ประธาน
ผูตรวจการแผนดิน หรือ
ผูตรวจการแผนดิน
๓.๑๔ อัยการสูงสุด
๓.๑๕ รัฐบุรุษ
๓.๑๖ ประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ
๔. บุคคลธรรมดา
นอกจากขอ ๓

เรียน

สรรพนาม

คําลงทาย

คําที่ใชในการจาหนาซอง

ขาพเจา - กระผม - ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง กราบเรียน
ผม - ดิฉัน - ทาน

ขาพเจา - กระผม
ผม - ดิฉัน - ทาน

ขอแสดงความนับถือ

เรียน

หมายเหตุ
๑. ผูที่เชิญกระแสพระบรมราชโองการไปยังผูใด ไมตองใชคําลงทายในหนังสือนั้น
๒. คําที่ใชในหนังสือถึงพระราชวงศและพระภิกษุ ตาม ๑ และ ๒ ใหใชคําราชาศัพทหรือถอยคําสุภาพ ซึ่งเปนไป
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือตามที่ทางราชการกําหนด
๓. ในกรณีที่มีหนังสือถึงผูรับระบุเฉพาะตําแหนง ใหใชคําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทายในหนังสือราชการและ
คําที่ใชในการจาหนาซองตามตําแหนง

- ๑๐๔ -

บทที่ ๓
การรับและสงหนังสือ
ขอ ๑ ทางเขาและการสงหนังสือราชการ
หนังสือราชการทุกฉบับที่เขามายังหนวยเพื่อดําเนินการ มีทางเขา ๔ ทาง คือ ทางเจาหนาที่
นําสง ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และทางไปรษณีย สําหรับการสงหนังสือราชการ
ก็ดําเนินการได ๔ ทาง คือ ทางเจาหนาที่นําสง ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
และทางไปรษณีย เชนเดียวกัน ซึ่งเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๔
ขอ ๒ การสงหนังสือราชการโดยเจาหนาที่นําสง
การสงหนังสือราชการโดยเจาหนาที่นําสง กระทําได ๒ วิธี คือ
๒.๑ สงโดยใชสมุดสงหนังสือ
๒.๒ สงโดยใชใบรับหนังสือ
การสงหนังสือราชการโดยเจาหนาที่นําสงนี้ ปกติสงโดยใชสมุดสงหนังสือ แตบางครั้งอาจจะตอง
ไปสงหนวยหรือผูรับที่อยูไกล ๆ ไมสะดวกที่จะนําสมุดสงหนังสือไปสงจึงสงโดยใชใบรับหนังสือแทน
ขอ ๓ การสงหนังสือราชการโดยทางไปรษณีย
การสงหนังสือราชการตามปกติจะสงโดยเจาหนาที่นําสง เพราะหนังสือราชการจะถึงหนวย
หรือผูรับแนนอน ภายในกําหนดเวลาที่ตองการ แตในบางครั้งหนวยหรือผูรับอยูไกลไมสะดวกหรือไมคุมคาที่จะ
จัดเจาหนาที่นําไปสง หรือเรื่องบางเรื่องตองการหลักฐานประกอบทางดานสัญญา หรือคดี จึงสงโดยทางไปรษณีย
แทน
การสงหนังสือราชการ โดยทางไปรษณียจะตองมีหลักฐานการสงการรับกันระหวางเจาหนาที่
ของสวนราชการที่สงหนังสือและเจาหนาที่ของที่ทําการไปรษณีย ซึ่งจะกระทําไดดังนี้
๓.๑ สงโดยปดแสตมปธรรมดา การสงหนังสือราชการโดยวิธีนี้ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการสง
จะตองแนใจวาหนังสือราชการที่จะสง มีเวลาเพียงพอที่จะถึงหนวยหรือผูรับภายในกําหนดเวลาที่จะตองดําเนินการ
โดยไมมีผลเสียหายแกทางราชการ การสงโดยวิธีนี้เมื่อติดแสตมปตามอัตราที่การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนดแลว
ใหจัดทําหลักฐานนําไปสงที่ที่ทําการไปรษณีย โดยเจาหนาที่ไปรษณียอาจใหหนวยผูสงติดแสตมปบนหลักฐานที่จะให
ลงชื่อรับก็จะตองติดแสตมปดวย
๓.๒ สงโดยวิธีลงทะเบียน หนังสือราชการที่จะสงโดยวิธีนี้ก็คือหนังสือราชการเชนเดียวกับ
ขอ ๓.๑ แตเปนหนังสือราชการที่มีความสําคัญมากกวา และเพื่อใหแนใจวาจะตองถึงหนวยหรือผูรับโดยแนนอน
หากไมถึงหรือลาชาเกินสมควรก็มีหลักฐานของที่ทําการไปรษณียที่จะทําการตรวจสอบได การสงโดยวิธีนี้จะใช
ใบรับการลงทะเบียนของที่ทําการไปรษณียเปนหลักฐาน โดยนํามาติดไวที่สําเนาคูฉบับของหนังสือที่สง
๓.๓ สงโดยวิธีลงทะเบียนตอบรับ หนังสือราชการที่จะสงโดยวิธีนี้เปนหนังสือราชการที่มี
ความสําคัญมาก และตองการที่จะทราบโดยแนนอนวา หนังสือราชการฉบับนั้นสงถึงหนวยหรือผูรับแลวตั้งแต
วันที่ เดือน พ.ศ.ใด ซึ่งสวนมากจะเปนหนังสือราชการที่ตองการผลประกอบทางดานสัญญาหรือคดี การสงโดยวิธีนี้
จะใชใบตอบรับของที่ทําการไปรษณียเปนหลักฐานโดยนํามาแนบไวกับสําเนาคูฉบับของหนังสือที่สง
การสงหนังสือโดยทางไปรษณียตามขอ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ หากจะสงโดยวิธีโอนงบประมาณ (ไมตอง
ปดแสตมปและชําระคาสงเมื่อเวลาสง) ใหปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนด
โดยขอทําความตกลงกับการสื่อสารแหงประเทศไทยกอน

- ๑๐๕ ขอ ๔ งานในหนาที่รับสง
หนังสือราชการทุกฉบับที่เขามายังหนวยตาง ๆ เพื่อดําเนินการนั้น หนาที่แรกที่จะตอง
ดําเนินการคือหนาที่รับสง ซึ่งหนาที่รับสงนี้ไมวาจะอยูในแผนกสารบรรณ ฝายสารบรรณ หรือหมวดสารบรรณ
หากจะแยกการปฏิบัติออกแลว แยกออกได ๔ หนาที่ คือ
๔.๑ หนาที่รับ
๔.๒ หนาที่บัตรตรวจคน (ดูหมายเหตุ)
๔.๓ หนาที่ทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือสง
๔.๔ หนาที่สง
การจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานในหนาที่รับสงนี้ จะใชมากนอยเทาใดยอมแลวแตปริมาณงาน
หนังสือของหนวยนั้น ๆ
ขอ ๕ หนาที่รับ
เมื่อมีผูมาสงหนังสือราชการ เปนหนาที่ของเจาหนาที่รับสง (หนาที่รับ) จะตองลงชื่อรับจาก
ผูมาสง เพื่อใหการรับหนังสือเปนไปอยางรัดกุม ใหปฏิบัติดังนี้
๕.๑ การรับหนังสือที่สงโดยเจาหนาที่นําสง ใหตรวจจาหนาซอง เปดผนึก และตรวจเอกสาร
ที่จะรับวาถูกตองหรือไม มีสิ่งที่สงมาพรอมกับหนังสือนั้นครบถูกตองหรือไมถาถูกตองใหลงชื่อรับโดยลงชื่อให
อานออก สําหรับหนังสือที่มีชั้นความลับ หามเปดซอง ใหสงใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ตอไป
๕.๒ การรับหนังสือที่สงโดยทางไปรษณีย หรือทางหีบเมลของทางราชการใหลงชื่อรับ
แลวแตกรณี (กรณีไมสามารถตรวจความถูกตองกอนได) ฉะนั้น ถาเอกสารที่รับมาไมถูกตองครบถวนใหดําเนินการ
ดังนี้
๕.๒.๑ ติดตอสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสือเพื่อดําเนินการ
แกไขใหถูกตองตอไป
๕.๒.๒ บันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน แลวดําเนินการตอไป
๕.๓ เมื่อลงชื่อรับหนังสือจากผูมาสงตามขอ ๕.๑ หรือดําเนินการตามขอ ๕.๒ แลวใหจัดลําดับ
ความสําคัญและชั้นความเร็วของหนังสือ เพื่อดําเนินการกอนหลังตอไป
๕.๔ ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนดานขวา แลวลงวันที่ เดือน พ.ศ.และเวลารับหนังสือ
(ชองเลขรับใหรอไวลงเมื่อไดลงทะเบียนหนังสือรับเสร็จแลว) สงหนังสือนั้นใหหนาที่ทะเบียนหนังสือรับเพื่อดําเนินการ
ตอไป (ตรารับหนังสือ ดูแบบที่ ๑ ผนวก ๑ หนา ๑๒๔)
ขอ ๖ - ๘ หนาที่บัตรตรวจคน
หมายเหตุ ปจจุบันกองทัพอากาศใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin) ในการ
รับสงหนังสือราชการ ดังนั้นหนาที่บัตรตรวจคนจึงไมจําเปนตองจัดทําก็ได เพราะสามารถคนหาหนังสือในหัวขอ
เมนู “คนหา” ไดจากระบบ e-admin
(ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๕ เม.ย.๕๔ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๗๖๙
ลง ๒๙ มี.ค.๕๔ เรื่อง ขออนุมัติกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ((e-admin)
ดูรายละเอียดในเลม ๒)

- ๑๐๖ ขอ ๙ หนาที่ทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือสง
เจาหนาที่ทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือสง เมื่อไดรับหนังสือใหกรอกรายการลงใน
ทะเบียนหนังสือรับหรือทะเบียนหนังสือสงแลวแตกรณี
๙.๑ การใชทะเบียนหนังสือรับ ใหลงเฉพาะหนังสือรับ (เขา) เทานั้น โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้
๙.๑.๑ ทะเบียนหนังสือรับ ชองวันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.ที่ลงทะเบียนฯ
ในกรณีที่ทะเบียนหนังสือรับไดลงมาแลวยังไมหมดแผน แตหมดเวลาทํางานกอนเมื่อจะลงทะเบียนฯ ในวันใหม
ใหเขียน วันที่ เดือน พ.ศ. ไวที่กึ่งกลางทะเบียนฯ แลวจึงกรอกรายการตอไป
๙.๑.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไป
ตลอดปปฏิทิน และเมื่อกรอกรายการในทะเบียนหนังสือรับเสร็จแลว ใหนําเลขทะเบียนหนังสือรับไปลงไวใน
ชองเลขรับของตรารับหนังสือ (หนังสือแตละฉบับจะตองมีเลขทะเบียนรับในทะเบียนหนังสือรับ และเลขรับ
ในตรารับหนังสือตรงกัน)
๙.๑.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา
๙.๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ. ของหนังสือที่รับเขามา
๙.๑.๕ จาก ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ หรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคล
ในกรณีไมมีตําแหนง
๙.๑.๖ ถึง ใหลงตําแหนง หรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคล ในกรณีที่ไมมีตําแหนง
ที่หนังสือนั้นมีถึง
๙.๑.๗ เรื่อง ใหลงเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
๙.๑.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติของหนังสือฉบับนั้น
๙.๑.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใดที่ควรบันทึกไวเพื่อชวยความจํา
(แบบทะเบียนหนังสือรับ ดูแบบที่ ๓ ในผนวก ๓ หนา ๑๒๕)
เมื่อเจาหนาที่ทะเบียนหนังสือรับไดลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว ใหมอบใหผูรับผิดชอบงานสารบรรณ
ของหนวย เพื่อพิจารณาแยกหนังสือตอไป
ผูรับผิดชอบงานสารบรรณของหนวย เมื่อไดรับหนังสือ ใหตรวจเอกสารอีกครั้งวาเอกสารนั้นหรือ
สิ่งที่สงมาดวยถูกตองครบถวนหรือไม แลวพิจารณาวา หนังสือ หรือเอกสารนั้นอยูในหนาที่ของสวนราชการใด
ก็ใหบันทึกสงสวนราชการที่เกี่ยวของนั้นดําเนินการ โดยลงชื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.กํากับไว เรื่องใดที่ผูบังคับบัญชา
จะตองลงชื่อรับทราบหรือพิจารณาสั่งการ ก็ใหบันทึกนําเรียนเพื่อทราบ หรือสั่งการตอไป
หนังสือทุกฉบับ เมื่อผูรับผิดชอบงานสารบรรณของหนวยไดบันทึก หรือผูบังคับบัญชาไดบันทึก
สั่งการแลว ใหสงกลับไปยังหนาที่รับสง เพื่อบันทึกการปฏิบัติในชอง ทะเบียนหนังสือรับ หรือทะเบียนหนังสือสง
แลวแตกรณี แลวสงใหหนาที่สงดําเนินการสงไปยังหนวยตามบันทึกหรือสั่งการนั้นตอไป

- ๑๐๗ ในกรณีหนังสือรับเขามาดําเนินการ และไดดําเนินการจนถึงขั้นตอบรับในหนวยนั้นเอง จะตองบันทึก
การตอบรับในทะเบียนหนังสือรับในชองการปฏิบัติ วาไดตอบตามหนังสือที่เทาใด ลงวันที่ เดือน พ.ศ.ใด ดวย
การปฏิบัติตามยอหนานี้ จะเปนการโอนที่หนังสือฉบับหลังที่ตอบไปรวมกับฉบับแรกที่รับเขามา
๙.๒ การใชทะเบียนหนังสือสง ใหใชเฉพาะหนังสือตนเรื่องหรือหนังสือตอบรับที่สงออก
จากหนวยเทานั้น โดยกอนสง ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่สงไปดวยใหถูกตองครบถวน
และใหกรอกรายละเอียดดังนี้
๙.๒.๑ ทะเบียนหนังสือสง ชองวันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.ที่ลงทะเบียน
กรณีที่ใชไมหมดแผนในหนึ่งวัน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ๙.๑.๑
๙.๒.๒ เลขทะเบียนสง ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือสงเรียงลําดับกันไป
ตลอดปปฏิทิน เมื่อกรอกรายการเสร็จใหเอาเลขทะเบียนสงไปลงไวในหัวขอที่ซึ่งลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจํา
ของเจาของเรื่องที่หลังทับ ทั้งตนฉบับและสําเนาคูฉบับ
๙.๒.๓ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง
ในหนังสือที่จะสงออก ถาไมมีใหวางไว
๙.๒.๔ ลงวันที่ ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.ของหนังสือที่สง
๙.๒.๕ จาก ใหลงตําแหนง หรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง
ที่เปนเจาของหนังสือ
๙.๒.๖ ถึง ใหลงตําแหนง หรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคล ในกรณีที่ไมมีตําแหนง
ที่หนังสือนั้นมีถึง
๙.๒.๗ เรื่อง ใหลงเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
๙.๒.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
๙.๒.๙ หมายเหตุ ใหเขียนขอความอื่นใดที่ควรบันทึกไวชวยความจํา ในกรณีตอบ
หนังสือที่รับเขามา ใหลงในชองการปฏิบัติของทะเบียนหนังสือสงดวยวา ไดรับตามหนังสือรับ เลขรับเทาใด เมื่อวันที่
เดือน พ.ศ.ใด (แบบทะเบียนหนังสือสง ดูแบบที่ ๔ ในผนวก ๔ หนา ๑๒๕)
ขอ ๑๐ หนาที่สง
เมื่อเจาหนาที่สงไดรับหนังสือที่ไดบันทึกการปฏิบัติในชองการปฏิบัติของทะเบียนหนังสือรับ
หรือทะเบียนหนังสือสงแลวแตกรณีแลว ใหกรอกรายการในสมุดสงหนังสือหรือใบรับหนังสือแลวแตกรณี เพื่อนําไป
สงใหสวนราชการตามบันทึกหรือสั่งการตอไป
๑๐.๑ สมุดสงหนังสือใหกรอกรายละเอียด ดังนี้
๑๐.๑.๑ เลขทะเบียน ใหลงเลขทะเบียนของหนังสือที่จะสง
๑๐.๑.๒ จาก ใหลงตําแหนง หรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคลที่เปนเจาของหนังสือ
๑๐.๑.๓ ถึง ใหลงตําแหนงหรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง
ที่หนังสือนั้นมีถึง

- ๑๐๘ -

ใหวางไว)

๑๐.๑.๔ หนวยรับ ใหลงชื่อสวนราชการที่รับหนังสือ
๑๐.๑.๕ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได (ขณะกรอกรายการ

๑๐.๑.๖ วันและเวลา ใหผูรับลงวันที่ เดือน พ.ศ.และเวลาที่รับหนังสือ
๑๐.๑.๗ หมายเหตุ ใหลงขอความอื่นใด (ถามี) ที่ควรบันทึกเพื่อชวยความจํา
การลงทะเบียนหนังสือ จะตองแยกลงทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือสง
แลวแตกรณี ดังนั้น สมุดสงหนังสือจะตองแยกเปน ๒ เลม คือ สมุดสงหนังสือรับ (เขา) และสมุดสง-หนังสือสง
(ออก) ดวย (แบบสมุดสงหนังสือ ดูแบบที่ ๕ ในผนวก ๕ หนา ๑๒๖)
๑๐.๒ ในกรณีที่ไมสะดวกที่จะสงโดยใชสมุดสงหนังสือ ใหสงโดยใชใบรับหนังสือ โดยกรอก
รายละเอียด ดังนี้
๑๐.๒.๑ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือฉบับที่จะสงนั้น
๑๐.๒.๒ ถึง ใหลงตําแหนง หรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง
ที่หนังสือนั้นมีถึง
๑๐.๒.๓ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่อง ใหลงสรุป
เรื่องยอ
๑๐.๒.๔ รับวันที่ ใหผูรับลงวันที่ เดือน พ.ศ.ที่รับหนังสือ
๑๐.๒.๕ เวลา ใหผูรับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ
๑๐.๒.๖ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได
การสงหนังสื อโดยใชใบรับ หนังสื อ เจาหนาที่ส งจะต องกรอกรายการในสมุ ด
สงหนังสือดวย โดยลงในชองผูรับวา “ใบรับ” สําหรับใบรับใหนําไปเย็บติดไวกับสําเนาคูฉบับ (แบบใบรับหนังสือ
ดูแบบที่ ๖ ในผนวก ๖ หนา ๑๒๖)
หมายเหตุ หากมีหนังสือที่จะสงไปหลายรายการในสวนของ ทอ.ไดใชใบรับหนังสือ
ที่ ทอ.กําหนดขึ้น (แบบที่ ๗ ในผนวก ๗ หนา ๑๒๗)

- ๑๐๙ -

บทที่ ๔
การเก็บ การรักษา การยืม และการทําลายหนังสือ
ขอ ๑๑ การเก็บหนังสือ
การเก็บหนังสือ แบงออกเปน ๓ ตอน คือ การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว
และการเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
๑๑.๑ การเก็บระหวางปฏิบัติ
การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จ การเก็บระหวาง
ปฏิบัตินี้ ใหอยูในความรับผิดชอบของเจาของเรื่อง แตเจาหนาที่ผูรับเรื่องไวปฏิบัติจะตองรับผิดชอบดวย โดยให
กําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานดวย
๑๑.๒ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวไมมี
อะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหแยกการปฏิบัติดังนี้
๑๑.๒.๑ ใหเจาหนาที่ของสวนราชการเจาของเรื่อง ปฏิบัติดังนี้
๑๑.๒.๑.๑ จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ โดยใหมีสําเนาคูฉบับอยางนอย
๑ ฉบับ เพื่อหนวยเจาของเรื่องและหนวยเก็บ เก็บไวหนวยละ ๑ ฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑๑.๒.๑.๑(๑) ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
ที่สงเก็บ
๑๑.๒.๑.๑(๒) ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๑๑.๒.๑.๑(๓) ลงวันที่ ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ. ของหนังสือ
แตละฉบับ
๑๑.๒.๑.๑(๔) เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือที่เก็บแตละ
ฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
๑๑.๒.๑.๑(๕) อายุการเก็บหนังสือ ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.
ที่จะเก็บถึง ในกรณีที่ใหเก็บไวตลอดไป ใหลงคําวา “หามทําลาย”
๑๑.๒.๑.๑(๖) หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
๑๑.๒.๑.๒ สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวของกับหนังสือเก็บ
นั้น พรอมทั้งบัญชีหนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้น ๆ กําหนด ผานหนาที่รับสง เพื่อจะไดบันทึก
การเก็บในชองการปฏิบัติของบัตรตรวจคน ทะเบียนหนังสือรับ (เขา) ทะเบียนหนังสือสง (ออก) และสมุดสงหนังสือ
ในชองหนวยรับรับตอไป (แบบบัญชีหนังสือสงเก็บ แบบที่ ๘ ในผนวก ๘ หนา ๑๒๗)
๑๑.๒.๒ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ ดําเนิน การเมื่อไดรับ เรื่องจาก
สวนราชการเจาของเรื่อง พรอมบัญชีหนังสือสงเก็บตามขอ ๑๑.๒.๑.๒ ปฏิบัติดังนี้
๑๑.๒.๒.๑ ประทับตรากําหนดเก็บไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษ
แผนแรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อยอกํากับตรา หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับ คําวา
“หามทําลาย” ดวยหมึกสีแดง และหนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลาใหประทับตราคําวา “เก็บถึง พ.ศ.....” ดวย
หมึกสีน้ําเงิน โดยลงเลขของ พ.ศ.ที่จะเก็บถึง

- ๑๑๐ รายละเอียดดังนี้
เขาทะเบียนเก็บ

๑๑.๒.๒.๒ ลงทะเบี ย นหนั ง สื อ เก็ บ ไว เ ป น หลั ก ฐาน และให ก รอก
๑๑.๒.๒.๒(๑) ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือเก็บ
๑๑.๒.๒.๒(๒) วันเก็บ ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.ที่นําหนังสือ

๑๑.๒.๒.๒(๓) เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของ
หนังสือแตละฉบับ ถาเปนกรณีเก็บหนังสือสง (ออก) ใหวางไว
๑๑.๒.๒.๒(๔) ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๑๑.๒.๒.๒(๕) เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ
ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
๑๑.๒.๒.๒(๖) รหัสแฟม ใหลงรหัสหนังสือ (กลุมหนังสือ)
และเลขเรื่อง (หมวดหมู) ของบัตรตรวจคนในการจัดแฟม เชน ปค ๑๑.๑
๑๑.๒.๒.๒(๗) กําหนดเวลาเก็บ ใหลงระยะเวลาการเก็บ
หนังสือ เชน “หามทําลาย” หรือ “เก็บถึง พ.ศ...” ตามขอ ๑๑.๒.๒.๑ แลวแตกรณี
๑๑.๒.๒.๒(๘) หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใดที่เปนการ
ชวยความจํา (ถามี)
(แบบทะเบียนหนังสือสงเก็บ แบบที่ ๙ ในผนวก ๙ หนา ๑๒๘)
๑๑.๒.๒.๒(๙) เมื่อกรอกรายการตาง ๆ ในทะเบียนหนังสือ
เก็บเสร็จแลว ใหนําหนังสือที่เก็บเขาแฟมตามรหัสหนังสือและเรื่องตอไป
๑๑.๒.๒.๒(๑๐) เมื่อไดแยกหนังสือเขาเก็บในแฟมตามรหัส
หนังสือและเรื่องแลว ใหเขียนขอความที่สันปกแฟมทุกแฟม โดยใหมีขอความตอไปนี้เรียงซอนกันตามลําดับ
รหัส.…………………..........
เรื่อง..........…………………
พ.ศ...........…………………
แฟมที่..........………………
ในกรณีที่เก็บหนังสือรหัสและเรื่องในแฟมเดียวกันไมพอ ใหแยกเก็บแฟม ๑,๒, ...
๑๑.๓ การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว
แตจําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา หากจะสงเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการจะทําใหไมสะดวก
ในการตรวจสอบ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศได โดยแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรับผิดชอบ สําหรับการเก็บไวเพื่อใช
ในการตรวจสอบ จะเก็บตามรหัสหนังสือและเรื่อง หรือจะเก็บแยกเปนประเภทเรื่องของหนังสือ เชน การลา
คารักษาพยาบาล เปนตน ก็ได และเมื่อหมดความจําเปนที่จะใชในการตรวจสอบแลว ใหสงไปเก็บยังหนวยเก็บ
ของสวนราชการ และใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๑.๒.๑ โดยอนุโลม
ขอ ๑๒ การรักษาหนังสือ
การรักษาหนังสือ ใหเจาหนาที่ที่เก็บระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพที่ใชราชการ
ไดทุกโอกาสถาชํารุดหรือสูญหายใหปฏิบัติดังนี้

- ๑๑๑ ๑๒.๑ กรณีหนังสือชํารุดเสียหาย ใหรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม ถาชํารุดเกินกวา
ที่จะซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ และใหหมายเหตุไวในทะเบียนหนังสือเก็บดวย
๑๒.๒ กรณีหนังสือสูญหาย ใหหาสําเนามาแทน ถาหนังสือที่สูญหาย เปนเอกสารสิทธิ
ตามกฎหมาย หรือหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิ ใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวนดวย
ขอ ๑๓ อายุการเก็บหนังสือ
อายุการเก็บหนังสือโดยปกติแลว ใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้
๑๓.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
๑๓.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาล หรือของพนักงานสอบสวน
หรือหนังสืออื่นใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บก็ใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น
๑๓.๓ หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขา และมีคุณคาตอการศึกษาคนควา
วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร กําหนด
๑๓.๔ หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่อื่น
ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป
๑๓.๕ หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจํา
เมื่อไดดําเนินการเสร็จแลวใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป
๑๓.๖ หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทาง
การเงินที่ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน รวมถึงหนังสือ
หรือเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปนในการใชเปน
หลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน เพราะไดมีหนังสือหรือเอกสารอื่น
ที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
แลวไมมีปญหา และไมมีความจําเปนตองใชประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใด ๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป
หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง ๑๐ ป หรือ ๕ ปแลวแต
กรณี ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
การเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส นอกจากการเก็บไวในระบบสารบรรณอิเ ล็กทรอนิกส
อันเปนผลจากที่ไดมีการรับหรือการสงหนังสือนั้น ใหมีการสํารองขอมูล (Backup) หนังสืออิเล็กทรอนิกสไวอีกแหง
เปนอยางนอยดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่หัวหนาสวนราชการกําหนด
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เก็บรักษาไวในการสํารองขอมูล และที่สงใหสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร ใหอยูในรูปแบบมาตรฐาน เชน PDF ความละเอียดไมนอยกวา ๑๕๐ dpi และใหนํา
หลักเกณฑการตั้งชื่อไฟลมาใชบังคับโดยอนุโลม
หนังสืออิเล็กทรอนิกสไมมีอายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวตลอดไป เวนแตกรณี
มีความจําเปนตองเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ หรือมีเหตุผลความจําเปน
อื่นใด หัวหนาสวนราชการจะมีคําสั่งใหทําลายหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มิใชเอกสารจดหมายเหตุตามกฎหมายวาดวย
จดหมายเหตุแหงชาติ ที่เก็บมาเปนเวลาเกินกวา ๑๐ ป แลวก็ได โดยในการทําลายใหใชวิธีลบออกจากระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส และใหลบหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เก็บไวเปนเวลานานที่สุดยอนขึ้นมา และใหรวมถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เก็บรักษาไวในการสํารองขอมูลของสวนราชการดวยโดยอนุโลม โดยหัวหนาสวนราชการ
จะมีคําสั่งใหทําลายไดเฉพาะหนังสือที่เก็บมาเปนเวลาเกินกวา ๒๐ ป ซึ่งไดมีการสงใหสํานักหอจุดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร

- ๑๑๒ เมื่อหัวหนาสวนราชการมีคําสั่งใหทําลายหนังสืออิเล็กทรอนิกสแลว ใหปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ หมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๑๔ การสงหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ป ให สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ทุกปปฏิทิน ใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันที่ไดจัดทําขึ้นที่เก็บไว
ณ สวนราชการใด ๆ พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้
๑๔.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
๑๔.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไป กําหนดไวเปน
อยางอื่น
๑๔.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้น ใหจัดทําบัญชี
หนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ขอ ๑๕ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง อยางนอยใหมี
ตนฉบับและสําเนาคูฉบับ เพื่อใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรผูรับมอบ
ยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ
๑๕.๑ ชื่อบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้
๑๕.๑.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป... ใหลงเลขของ พ.ศ.ที่จัดทําบัญชี
๑๕.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๑๕.๑.๓ วันที่ ใหลงวันที่ เดือน ปที่จัดทําบัญชี
๑๕.๑.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๑๕.๑.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่สงมอบ
๑๕.๑.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
๑๕.๑.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๑๕.๑.๘ ลงวันที่ ใหลงวันที่ เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
๑๕.๑.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
๑๕.๑.๑๐ เรื่อ ง ใหล งชื่อ เรื่อ งของหนัง สือ แตล ะฉบับ ในกรณีที่ไ มมีชื่อ เรื่อ ง
ใหลงสรุปเรื่องยอ
๑๕.๑.๑๑ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
๑๕.๑.๑๒ ลงชื่อ ผูม อบ ใหผูม อบลงลายมือ ชื่อ และวงเล็บ ชื่อ และนามสกุล
ดวยตัวบรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ
๑๕.๑.๑๓ ลงชื่อผูรับมอบ ใหผูรับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อตัวและนามสกุล
ดวยตัวบรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ (แบบบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ดูแบบที่ ๑๐ ในผนวก ๑๐
หนา ๑๒๘)
๑๕.๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้
๑๕.๒.๑ ชื่อบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง ประจําป... ใหลงเลข พ.ศ.
ที่จัดทําบัญชี
๑๕.๒.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๑๕.๒.๓ วันที่ ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.ที่จัดทําบัญชี

- ๑๑๓ ๑๕.๒.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๑๕.๒.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง

ใหลงสรุปเรื่องยอ

๑๕.๒.๖
๑๕.๒.๗
๑๕.๒.๘
๑๕.๒.๙

รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
ลงวันที่ ใหลงวันที่ เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
เรื่อ ง ใหล งชื่อ เรื่อ งของหนัง สือ แตล ะฉบับ ในกรณีที่ไ มมีชื่อ เรื่อ ง

๑๕.๒.๑๐ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) (แบบบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป
ที่ขอเก็บเอง ดูแบบที่ ๑๑ ในผนวก ๑๑ หนา ๑๒๙)

ขอ ๑๖ หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลาย
หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลาย ซึ่งสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือที่มีความสําคัญและ
ประสงคจะให สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บไว ใหปฏิบัติดังนี้
๑๖.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือ โดยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ และกรอกรายการดังนี้
๑๖.๑.๑ บัญชีฝากหนังสือ ประจําป... ใหลงเลขของ พ.ศ.ที่จัดทําบัญชี
๑๖.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๑๖.๑.๓ วันที่ ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.ที่จัดทําบัญชี
๑๖.๑.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๑๖.๑.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
๑๖.๑.๖ รหัสแฟม ใหลงรหัสของแฟมเก็บหนังสือ เชน ปค ๑๐.๑
๑๖.๑.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๑๖.๑.๘ ลงวันที่ ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.ของหนังสือแตละฉบับ
๑๖.๑.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
๑๖.๑.๑๐ เรื่อง ใหล งชื่อเรื่อ งของหนัง สือแตล ะฉบับ ในกรณีที่ไ มมีชื่อ เรื่อ ง
ใหลงสรุปเรื่องยอ
๑๖.๑.๑๑ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
๑๖.๑.๑๒ ลงชื่อผูฝาก ใหผูฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและชื่อสกุลดวยตัวบรรจง
พรอมทั้งลงตําแหนงของผูฝาก
๑๖.๑.๑๓ ลงชื่อผูรับฝาก ใหผูรับฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและชื่อสกุล
ดวยตัวบรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับฝาก
(แบบบัญชีฝากหนังสือ ดูแบบที่ ๑๒ ในผนวก ๑๒ หนา ๑๒๙)
๑๖.๒ ส ง ต น ฉบั บ และสํา เนาคู ฉ บั บ บั ญ ชี ฝ ากหนั ง สื อ พร อ มกั บ หนั ง สื อ ที่ จ ะฝากให
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
๑๖.๓ เมื่อสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลว
ใหลงชื่อในบัญชีฝากหนังสือทั้งตนฉบับและสําเนาคูฉบับ แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน
หนังสือที่ฝากเก็บไวที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวาเปนหนังสือ
ของสวนราชการผูฝาก หากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืน ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไว
ใหชัดเจน

- ๑๑๔ ขอ ๑๗ การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว
การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ผูยืมและเจาหนาที่เก็บจะตองปฏิบัติดังนี้
๑๗.๑ ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมไปนั้น จะนําไปใชในราชการใด โดยทําเปน
หลักฐานและมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ เมื่อไดรับอนุญาตใหยืมแลว ลงชื่อรับเรื่องในบัตรยืม สําหรับ
บัตรยืมใหเจาหนาที่เก็บเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป
๑๗.๒ เจาหนาที่เก็บตองรวบรวมหลักฐานการยืม ตามขอ ๑๗.๑ แลวเรียงลําดับวันที่
เดือน พ.ศ.ของวันกําหนดสงคืนไว เพื่อติดตามทวงถามตอไป
๑๗.๓ การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืม ตองเปน หัว หนา
สวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
๑๗.๔ การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืม ตองเปนหัวหนา
สวนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๘ การกรอกรายการในบัตรยืม
เมื่อผูอนุญาตใหยืมตามขอ ๑๗.๓ และ ๑๗.๔ อนุญาตใหยืมไดแลว เจาหนาที่เก็บจะตอง
รวบรวมหลักฐานการยืมตามขอ ๑๗.๑ ไว สําหรับบัตรยืม ใหกรอกรายการ ดังนี้
๑๘.๑ รายการ ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือที่ขอยืม พรอมดวยรหัสของหนังสือฉบับนั้น
๑๘.๒ ผูยืม ใหลงชื่อบุคคล ตําแหนง หรือสวนราชการที่ยืมหนังสือฉบับนั้น
๑๘.๓ ผูรับ ใหผูรับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อและเขียนชื่อตัวชื่อสกุลใหอานออกไวในวงเล็บ
พรอมกับลงตําแหนงในบรรทัดถัดไป ถาจะลงหมายเลขโทรศัพทดวยก็ได
๑๘.๔ วันยืม ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.ที่ยืมหนังสือนั้น
๑๘.๕ กําหนดสงคืน ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.ที่จะสงคืนหนังสือนั้น
๑๘.๖ วันสงคืน ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.ที่สงหนังสือนั้นคืน
(แบบบัตรยืม ดูแบบที่ ๑๓ ในผนวก ๑๓ หนา ๑๓๐)
ขอ ๑๙ การยืมหนังสือที่ยังปฏิบัติไมเสร็จ หรือหนังสือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
ใหปฏิบัติตามขอ ๑๗ โดยอนุโลม ในกรณีที่ไมมีความจําเปน ไมใหมีการยืมหนังสือที่เก็บไว
เพื่อใชในการตรวจสอบ ควรใหสําเนาหรือถายเอกสารให
ขอ ๒๐ การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการ
การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการ กระทํามิได เวนแต จะใหดูหรือคัดลอก ทั้งนี้จะตอง
ไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน
ขอ ๒๑ การทําลายหนังสือราชการ
ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจ
หนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเอง หรือที่ฝากเก็บไวที่สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีขอทําลาย เสนอตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
๒๑.๑ บัญชีหนังสือขอทําลาย ใหจัดทําอยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ
๒๑.๒ บัญชีหนังสือขอทําลาย ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้
๒๑.๒.๑ บัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป… ใหลงตัวเลขของพ.ศ. ที่จัดทําบัญชี
๒๑.๒.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๒๑.๒.๓ วันที่ ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.ที่จัดทําบัญชี

- ๑๑๕ -

ใหลงสรุปเรื่องยอ

๒๑.๒.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๒๑.๒.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
๒๑.๒.๖ รหัสแฟม ใหลงรหัสของแฟมเก็บหนังสือ
๒๑.๒.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๒๑.๒.๘ ลงวันที่ ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ.ของหนังสือแตละฉบับ
๒๑.๒.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
๒๑.๒.๑๐ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตล ะฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่อง

๒๑.๒.๑๑ การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก
๒๑.๒.๑๒ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
(แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย ดูแบบที่ ๑๔ ในผนวก ๑๔ หนา ๑๓๐)
ขอ ๒๒ การแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบดวย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอย ๒ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ขึ้นไป หรือเจาหนาที่ของรัฐอื่นที่เทียบเทา
ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวย ใหบันทึกความเห็นแยงไวในชองการพิจารณา
ตามขอ ๒๑.๒.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย
ขอ ๒๓ หนาที่ของคณะกรรมการทําลายหนังสือ
คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้
๒๓.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
๒๓.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย และควรขยาย
เวลาเก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาเก็บไวถึงเมื่อใด ในชองการพิจารณา ตามขอ ๒๑.๒.๑๑ ของบัญชี
หนังสือขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บของหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือ โดยใหประธานกรรมการทําลาย
หนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแกไข
๒๓.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีความเห็นวา หนังสือเรื่องใดควรใหทําลาย
ใหกรอกเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในชองการพิจารณา ตามขอ ๒๑.๒.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย
๒๓.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี)
ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาสั่งการตามขอ ๒๔
๒๓.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือวิธี
อื่นใด ที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลว ใหบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติทราบ (ขั้นตอนนี้ จะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลว)
ขอ ๒๔ การพิจารณาสั่งการของหัวหนาสวนราชการระดับกรม
เมื่ อหั ว หน า ส ว นราชการระดับ กรมไดรับ รายงานของคณะกรรมการทํา ลายหนัง สือ
ตามขอ ๒๓.๔ แลว ใหพิจารณาสั่งการ ดังนี้
๒๔.๑ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหสั่งการใหเก็บหนังสือนั้นไวจ นถึง
เวลาทําลายในงวดตอไป

- ๑๑๖ ๒๔.๒ ถ า เห็ น ว า หนัง สือ เรื่อ งใดควรทํา ลาย ใหสง บัญ ชีห นัง สือ ขอทํา ลายใหสํา นัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้นไดขอทําความตกลง
กับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลว ไมตองสงไปใหพิจารณา
๒๔.๓ เมื่อสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดแจงผลการพิจารณาหนังสือ
ตามขอ ๒๔.๒ มาใหทราบแลว ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมสั่งการใหคณะกรรมการทําลายหนังสือดําเนินการ
ทําลายตามขอ ๒๓.๕ ตอไป
ขอ ๒๕ การปฏิบัติของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตอสวนราชการตาง ๆ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หลังจากไดพิจารณารายการในบัญชีหนังสือ
ขอทําลายแลว ใหแจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือขอทําลายทราบ ดังนี้
๒๕.๑ ถาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการนั้น
ดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบ ภายในกําหนด
๖๐ วัน นับ แตวัน ที่สว นราชการนั้น ไดสง เรื่อ งให ใหถือ วา สํา นัก หอจดหมายเหตุแ หง ชาติ กรมศิล ปากร
ไดใหความเห็นชอบแลว ใหสวนราชการนั้นทําลายหนังสือได
๒๕.๒ ถาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวา หนังสือฉบับใดควรจะ
ขยายเวลาเก็บไวอีก หรือใหเก็บไวตลอดไป จะแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนั้นแกไขตามที่
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใดที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม
เพื่อประโยชนในการนี้ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะสงเจาหนาที่
มารวมตรวจสอบหนังสือของสวนราชการนั้นก็ได
เอกสารอางอิง
ระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔

- ๑๑๗ -

สรุปสายทางเดินหนังสือและการปฏิบัติกรณีที่เปนหนังสือรับ (เขา)
(บทที่ ๓ การรับและสงหนังสือ)
จนท.นําสง
สวนราชการ
บุคคล

สง

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

หนาที่รับ

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ไปรษณีย

บันทึกชองการปฏิบัติ

บันทึกชองการปฏิบัติ

หนาที่รับ

หนาที่บัตรตรวจคน

หนาที่ทะเบียนหนังสือรับ

- ตรวจจาหนา
- เปดผนึก
- ตรวจความถูกตอง
- ลงชื่อรับ
- ประทับตรารับ
- ลงวันที่ เดือน พ.ศ.
และเวลารับ
- จัดลําดับความสําคัญ
เรงดวน

ยกเลิกการใช
บัตรตรวจคน ตามอนุมัติ
ผบ.ทอ.เมื่อ ๕ เม.ย.๕๔
ทายหนังสือ สบ.ทอ.
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๗๖๙
ลง ๒๙ มี.ค.๕๔
(ดูรายละเอียดในเลม ๒)

- ลงทะเบียนหนังสือรับ
- เขียนเลขทะเบียน
- หนังสือรับในชองเลขรับ
ในตรารับ

หนาที่สง
สวนราชการ
ที่เกี่ยวของ
บุคคล

ผูรับผิดชอบงานสารบรรณของหนวย
- ตรวจเอกสารอีกครั้ง
- บันทึกแยกเรื่องให นกข. หรือ
- บันทึกนําเรียน ผบช.ทราบหรือสั่งการ

ตอไป

หมายเหตุ การรับหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin) และทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ใหดูวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.วาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖ (ในเลม ๒)

- ๑๑๘ -

สรุปสายทางเดินหนังสือและการปฏิบัติกรณีที่เปนหนังสือสง (ออก)
(บทที่ ๓ การรับและสงหนังสือ)

สวนราชการเจาของเรื่อง

หนาที่รับ

ตนเรื่อง
ตนฉบับ
สําเนาคูฉบับ
สําเนา

ลงชื่อรับ

บันทึกชองการปฏิบัติ
หนาที่บัตรตรวจคน
ยกเลิกการใชบัตรตรวจคน
ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.
เมื่อ ๕ เม.ย.๕๔
ทายหนังสือ สบ.ทอ.
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๗๖๙
ลง ๒๙ มี.ค.๕๔
(ดูรายละเอียดในเลม ๒)

บันทึกชองการปฏิบัติ
หนาที่ทะเบียนหนังสือสง
- ลงทะเบียนหนังสือสง
- เขียนหรือพิมพ
เลขทะเบียนหนังสือสง
ที่หลังทับในตนฉบับ
และสําเนาคูฉบับ

บันทึกชองการปฏิบัติ
จนท.นําสง
หนาที่สง
- บันทึกการสงใน

สําเนาคูฉบับ
- สงตนฉบับ
- สงตนเรื่องและ
สําเนาคูฉบับกับสําเนา
ใหผูรับผิดชอบ
งานสารบรรณของหนวย

ปณ.
สวนราชการ
บุคคล

ผูรับผิดชอบงานสารบรรณของหนวย
- รับสําเนาเก็บไว
- บันทึกสงตนเรื่องและสําเนาคูฉบับ

คืนเจาของเรื่อง

หมายเหตุ การสงหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin) ใหดูวิธีการปฏิบัติตาม ผนวก ฉ, ช และ ซ
ในระเบียบ ทอ.วาดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๖ (ในเลม ๒)

- ๑๑๙ -

สรุปการเก็บหนังสือราชการ

(บทที่ ๔ การเก็บ การรักษา การยืม และการทําลายหนังสือ)
สวนราชการเจาของเรื่อง
เก็บระหวางปฏิบัติ
เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว
เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบและ
หมดความจําเปนที่ใช

จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ โดยมี
ตนฉบับและสําเนาคูฉบับ

หนวยเก็บที่สวนราชการกําหนด
ผูรับผิดชอบในการเก็บ
ประทับตรากําหนดเก็บ

หามทําลาย ประทับดวยสีแดง
เก็บถึง พ.ศ. ประทับดวยสีน้ําเงิน
ลงชื่อยอกํากับตรา

ลงทะเบียนหนังสือเก็บ (ในทะเบียนหนังสือเก็บจะมีชองรหัสและชองกําหนดเวลาเก็บ)
เก็บหนังสือเขาแฟมตามรหัส
ตรวจสอบหนังสือเก็บ เพื่อ
เสนอรายงานขอทําลาย ในกรณีที่หนังสือถึงกําหนดอายุเก็บ
สงหนังสือประเภท “หามทําลาย” ที่เก็บครบ ๒๐ ป โดยจัดทําบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป
หรือหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง โดยทําเปนบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ขอเก็บเอง
ฝากเก็บ โดยทําเปนบัญชีฝากหนังสือ
โดยมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร

- ๑๒๐ -

สรุปขั้นตอนการทําลายหนังสือราชการ

(บทที่ ๔ การเก็บ การรักษา การยืม และการทําลายหนังสือ)
หนวยเก็บที่สวนราชการกําหนด
ผูรับผิดชอบการเก็บ
- ภายใน ๖๐ วัน หลังวัน
สิ้นปปฏิทินสํารวจหนังสือ
ที่ครบกําหนดอายุการเก็บ
- หนังสือฝากเก็บ
- หนังสือที่เก็บเอง
- จัดทําบัญชีหนังสือ
ขอทําลาย โดยมี
- ตนฉบับ
- สําเนาคูฉบับ

เสนอบัญชีหนังสือที่ขอทําลาย

หัวหนาสวนราชการระดับกรม
- พิจารณาแตงตั้งคณะ
กรรมการทําลายหนังสือ
มีประธานกรรมการ ๑ คน
กรรมการอยางนอย ๒ คน
(ขาราชการชั้นสัญญาบัตร)
– คณะกรรมการทําลาย
หนังสือ
- ประธานฯ ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหเลือก
จากกรรมการที่เขาประชุม
๑ คน เปนประธาน
- มติฯ ใหถือตามเสียง
ขางมาก
- ขัดแยง ใหบันทึก
การขัดแยง

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร
พิจารณา
- เห็นชอบแจงผลให…
- ไมแจงผลภายใน ๖๐ วัน
ถือวาเห็นชอบใหทําลายได
- เรื่องใดไมสมควรทําลาย
หรือขยายเวลาเก็บ
ใหสวนราชการแกไขตามที่
แจงหรือขอใหเก็บไวที่
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
- สง จนท.มารวมในการ
ตรวจสอบหนังสือของ
สวนราชการที่ขอทําลาย
หนังสือนั้นได

เสนอผลการพิจารณาใหผูสั่งตั้ง
คณะกรรมการฯ พิจารณาสั่งการ
ถาเห็นวาควรทําลาย
สงบัญชีหนังสือขอทําลายใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
ทําลายตามความเห็นชอบของสํานักหอจดหมายเหตุฯ
หรือแกไขตามที่สํานักหอจดหมายเหตุฯ แจงมา
เสนอบันทึกการทําลาย
หมายเหตุ ในสวนของ ทอ.ดูแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทําลายหนังสือราชการ ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.
เมื่อ ๑๕ ต.ค.๕๒ ทายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๓๘๖ ลง ๘ ต.ค.๕๒ (ในเลม ๒)

- ๑๒๑ -

บทที่ ๕
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง
ขอ ๒๖ ตราครุฑ
ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ มี ๒ ขนาด คือ
๒๖.๑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร
๒๖.๒ ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร
(แบบตราครุฑ ตามแบบที่ ๑๖ ผนวก ๑๖ หนา ๑๓๒)
ขอ ๒๗ ตราชื่อสวนราชการ
ตราชื่อสวนราชการ มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวงซอนกัน เสน ผาศูน ยกลางวงนอก
๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ลอมครุฑขนาดสูง ๓ เซนติเมตร ระหวางวงนอกและวงใน มีอักษรไทย
ชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรมหรือจังหวัดอยูบนขอบลางของตรา
สวนราชการใดที่มีการติดตอกับตางประเทศ จะใหมีชื่อภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นดวยก็ได
โดยใหอักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา
(แบบตราชื่อสวนราชการ ตามแบบ ๑๕ ผนวก ๑๕ หนา ๑๓๑)
ขอ ๒๘ ตรากําหนดเก็บหนังสือ
ตรากําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บ เพื่อใหทราบกําหนดระยะเวลา
การเก็บหนังสือนั้น มีคําวา “เก็บถึง พ.ศ. ...” หรือคําวา “หามทําลาย” ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพ ๒๔ พอยท
(ขนาดตัวอักษรสูงประมาณ ๐.๘ เซนติเมตร)
ขอ ๒๙ มาตรฐานกระดาษและซอง
๒๙.๑ มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใหใชกระดาษปอนดขาว น้ําหนัก ๖๐ กรัม ตอตารางเมตร
มี ๓ ขนาด คือ
๒๙.๑.๑ ขนาด เอ ๔ หมายความวา ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตร
๒๙.๑.๒ ขนาด เอ ๕ หมายความวา ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร x ๒๑๐ มิลลิเมตร
๒๙.๑.๓ ขนาด เอ ๘ หมายความวา ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร x ๗๔ มิลลิเมตร
๒๙.๒ มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ํา ตาล น้ํา หนัก ๘๐ กรัม
ตอตารางเมตร เวนแต ซองขนาด ซี ๔ ใหใชกระดาษน้ําหนัก ๑๒๐ กรัมตอตารางเมตร มี ๔ ขนาด คือ
๒๙.๒.๑ ขนาด ซี ๔ หมายความวา ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร x ๓๒๔ มิลลิเมตร
๒๙.๒.๒ ขนาด ซี ๕ หมายความวา ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร x ๒๒๙ มิลลิเมตร
๒๙.๒.๓ ขนาด ซี ๖ หมายความวา ขนาด ๑๑๔ มิลลิเมตร x ๑๖๒ มิลลิเมตร
๒๙.๒.๔ ขนาด ดีแอล หมายความวา ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร x ๒๒๐มิลลิเมตร
ขอ ๓๐ กระดาษตราครุฑ ใหใชกระดาษขนาด เอ ๔ พิมพครุฑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร
ดวยหมึกดําหรือทําเปนครุฑดุน ที่กึ่งกลางสวนบนของกระดาษ ตามแบบที่ ๑๗, ๑๘ ในผนวก ๑๗, ๑๘ หนา ๑๓๓
ขอ ๓๑ กระดาษบันทึกขอความ ใหใชกระดาษขนาด เอ ๔ หรือขนาด เอ ๕ พิมพครุฑขนาดตัวครุฑ
สูง ๑.๕ เซนติเมตร ดวยหมึกสีดําที่มุมดานซาย ตามแบบที่ ๑๙ ในผนวก ๑๙ หนา ๑๓๔
ขอ ๓๒ ซองหนังสือ ใหพิมพครุฑขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซาย
ของซอง และมีที่ใชดังนี้

- ๑๒๒ และขยายขาง

๓๒.๑ ขนาด ซี ๔ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไมตองพับ มีชนิดธรรมดา

๓๒.๒ ขนาด ซี ๕ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ พับ ๒
๓๒.๓ ขนาด ซี ๖ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ พับ ๔
๓๒.๔ ขนาด ดีแอล ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๓
สวนราชการใดมีความจําเปนตองใชซองสําหรับสงทางไปรษณียอากาศโดยเฉพาะ อาจใชซองพิเศษ
สําหรับสงทางไปรษณียอากาศและพิมพตราครุฑตามที่กลาวขางตนโดยอนุโลม
ขอ ๓๓ ตรารับหนังสือ ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือ เพื่อลงทะเบียนรับหนังสือ
ตามแบบที่ ๑ ในผนวก ๑ หนา ๑๒๔ มีลักษณะเปนรูปสีเหลี่ยมผืนผา ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร x ๕ เซนติเมตร มีชื่อ
สวนราชการอยูตอนบน บรรทัดตอมาเปน เลขรับ...วันที่...เวลา... เรียงลงมาตามลําดับ
ขอ ๓๔ ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือรับ ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดรับเขาเปนประจําวัน
โดยเรียงลําดับลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ มีขนาด เอ ๔ พิมพสองหนา มี ๒ ชนิด คือ ชนิดเปนเลมและเปนแผน
ตามแบบที่ ๓ ในผนวก ๓ หนา ๑๒๕
ขอ ๓๕ ทะเบียนหนังสือสง ทะเบียนหนังสือสง ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดสงออกเปนประจําวัน
โดยเรียงลําดับลงมาตามเวลาที่ไดสงหนังสือ มีขนาด เอ ๔ พิมพสองหนา มี ๒ ชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน
ตามแบบที่ ๔ ในผนวก ๔ หนา ๑๒๕
ขอ ๓๖ สมุดสงหนังสือและใบรับหนังสือ สมุดสงหนังสือและใบรับหนังสือ ใชสําหรับลงรายละเอียด
เกี่ยวกับการสงหนังสือ โดยใหผูนําสงถือกํากับไปกับหนังสือเพื่อใหผูรับเซ็นรับแลวรับกลับคืนมา
๓๖.๑ สมุดสงหนังสือ เปนสมุดสําหรับใชลงรายการสงหนังสือ (โดยแยกเปนสมุดสงหนังสือ
(สง) และสมุดสงหนังสือ (รับ)) มีขนาด เอ ๕ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๕ ในผนวก ๕ หนา ๑๒๖
๓๖.๒ ใบรับหนังสือ ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําสง โดยใหผูรับเซ็นรับแลวรับกลับ
คืนมา มีขนาด เอ ๘ พิมพหนาเดียว ตามแบบที่ ๖ ในผนวก ๖ หนา ๑๒๖
ขอ ๓๗ บัตรตรวจคน บัตรตรวจคน เปนบัตรกํากับหนังสือแตละรายการเพื่อใหทราบวาหนังสือ
นั้น ๆ ไดมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอยางใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเปนชุดในที่เก็บ
โดยมีกระดาษติดเปนบัตรดรรชนี ซึ่งแบงออกเปนตอน ๆ เพื่อสะดวกแกการตรวจคน มีขนาด เอ ๕ พิมพสองหนา
ตามแบบที่ ๒ ในผนวก ๒ หนา ๑๒๔
ขอ ๓๘ บัญชีหนังสือสงเก็บ บัญชีหนังสือสงเก็บ ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่จะสงเก็บ มีขนาด
เอ ๔ พิมพหนาเดียว ตามแบบที่ ๘ ในผนวก ๘ หนา ๑๒๗
ขอ ๓๙ ทะเบียนหนังสือเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ เปนทะเบียนที่ใชลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาด
เอ ๔ พิมพสองหนา มี ๒ ชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน ตามแบบที่ ๙ ในผนวก ๙ หนา ๑๒๘
ขอ ๔๐ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป เปนบัญชีที่ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ป สงมอบ
เก็บไวที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผน ขนาด เอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๑๐
ในผนวก ๑๐ หนา ๑๒๘
ขอ ๔๑ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ป
ซึ่งสวนราชการนั้นมีความประสงคจะเก็บไวเอง มีลักษณะเปนแผน ขนาด เอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๑๑
ในผนวก ๑๑ หนา ๑๒๙

- ๑๒๓ ขอ ๔๒ บัญชีฝากหนังสือ บัญชีฝากหนังสือ เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่สวนราชการนําฝาก
ไวกับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผน ขนาด เอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๑๒
ในผนวก ๑๒ หนา ๑๒๙
ขอ ๔๓ บัตรยืมหนังสือบัตรยืมหนังสือ ใชสําหรับเปนหลักฐานแทนหนังสือที่ใหยืมไป มีขนาด เอ ๔
พิมพหนาเดียว ตามแบบที่ ๑๓ ในผนวก ๑๓ หนา ๑๓๐
ขอ ๔๔ บัญชีหนังสือขอทําลาย บัญชีหนังสือขอทําลาย เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่ครบกําหนด
เวลาการเก็บ มีลักษณะเปนแผนขนาด เอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๑๔ ในผนวก ๑๔ หนา ๑๓๐

- ๑๒๔ แบบที่ ๑
ผนวก ๑
แบบตรารับ
(ชื่อสวนราชการ)
เลขรับ……………………………….
วันที่…………………………………
เวลา…………………………………

แบบบัตรตรวจคน

แบบที่ ๒
ผนวก ๒

บัตรตรวจคน
เรื่อง........………………………………....................................................................รหัส .………………….....................
เลขทะเบียนรับ
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

ที่
………
………
………
………
………
………
………
………
………
……….

ลงวันที่
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

รายการ
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...

การปฏิบัติ
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

- ๑๒๕ แบบที่ ๓
ผนวก ๓
แบบทะเบียนหนังสือรับ

ทะเบียนหนังสือรับ
เลขทะเบียนรับ

ที่

ลงวันที่ จาก

ถึง

เรื่อง

วันที่……....เดือน……….....พ.ศ..…….
การปฏิบัติ

หมายเหตุ

แบบที่ ๔
ผนวก ๔
ทะเบียนหนังสือสง
เลขทะเบียนสง

ที่

แบบทะเบียนหนังสือสง
ลงวันที่ จาก

ถึง

เรื่อง

วันที่……....เดือน……….....พ.ศ..…….
การปฏิบัติ

หมายเหตุ

- ๑๒๖ แบบที่ ๕
ผนวก ๕
แบบสมุดสงหนังสือ
เลขทะเบียน

จาก

ถึง

หนวยรับ

ผูรับ

วันและเวลา

หมายเหตุ

แบบที่ ๖
ผนวก ๖
แบบใบรับหนังสือ

ที่……………….ถึง…………………
เรื่อง…………………………………
รับวันที่………เวลา……………น.
ผูรับ…………………………………

- ๑๒๗ แบบที่ ๗
ผนวก ๗
แบบใบรับหนังสือที่ ทอ.กําหนดขึ้น
ใบรับหนังสือ
ลําดับ

เลขที่

จาก

ถึง

เรื่อง

หมายเหตุ

(ลงชื่อผูสง)………………………………………….………………….วันที่……………………….เวลา………………………..
(ลงชื่อผูรับ)…………………………………………………………….วันที่……………………….เวลา………………………..

แบบบัญชีหนังสือสงเก็บ
บัญชีหนังสือสงเก็บ
ลําดับที่

ที่

ลงวันที่

เรื่อง

อายุการเก็บหนังสือ

แบบที่ ๘
ผนวก ๘

หมายเหตุ

- ๑๒๘ แบบที่ ๙
ผนวก ๙

แบบทะเบียนหนังสือเก็บ

ทะเบียนหนังสือเก็บ

ลําดับที่ วันเก็บ เลขทะเบียนรับ

ที่

เรื่อง

รหัสแฟม

กําหนด
หมายเหตุ
เวลาเก็บ

แบบบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป
บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป........…….
กระทรวง/ทบวง.......................………..…..……

แบบที่ ๑๐
ผนวก ๑๐

กรม................................………………………………...…วันที่....…………………………………………………..........................
กอง................................……………………….
แผนที่...........................………………..
ขอสงหนังสือครบ ๒๐ ป มาเก็บไวที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติแหงชาติ กรมศิลปากร
ตามรายการขางลางนี้
ลําดับที่

รหัส
แฟม

ที่

ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ

เรื่อง

หมายเหตุ

ลงชื่อผูมอบ..………………..….................................ลงชื่อผูรับมอบ............................…………………
(……………………….......................)
(...................…………………………)
ตําแหนง.…………………………....................
ตําแหนง.......................………………………

- ๑๒๙ แบบที่ ๑๑
ผนวก ๑๑

แบบบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง
บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป
ที่ขอเก็บเอง ประจําป.......…………
กระทรวง/ทบวง.................………………………..
กรม..........................……………………………..
วันที่..............................……………….
กอง..........................……………………………..
แผนที่....……………………………………….
ลําดับที่

รหัสแฟม

ที่

ลงวันที่

เรื่อง

หมายเหตุ

แบบที่ ๑๒
ผนวก ๑๒

แบบบัญชีฝากหนังสือ

บัญชีฝากหนังสือ ประจําป............…….
กระทรวง/ทบวง.................……………..……..
กรม..........................……………………………..
วันที่...............……….………………….
กอง..........................……………………………..
แผนที.่ ...............................……….
ขอฝากหนังสือไวที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติแหงชาติ กรมศิลปากร ตามรายการขางลางนี้
ลําดับที่

รหัส
แฟม

ที่

ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ

เรื่อง

หมายเหตุ

ลงชื่อผูมอบ..……………..……..…............................ลงชื่อผูรับมอบ.....................................……………
(………………………......................)
(...................…………………………)
ตําแหนง.……………………………………….............. ตําแหนง...........................………………………

- ๑๓๐ แบบที่ ๑๓
ผนวก ๑๓

แบบบัตรยืมหนังสือ

บัตรยืมหนังสือ

รายการ

ผูยืม

ผูรับ

วันยืม กําหนดสงคืน

ผูสงคืน

วันสงคืน

แบบที่ ๑๔
ผนวก ๑๔
แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย

บัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป.....………..
กระทรวง/ทบวง.................………………………..
กรม..........................……………………………..
วันที่..............................……………..….
กอง..........................……………………………..
แผนที่.......…………………………………….
ลําดับที่ รหัสแฟม

ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ

เรื่อง

การพิจารณา

หมายเหตุ

- ๑๓๑ แบบที่ ๑๕
ผนวก ๑๕
ตัวอยางตราชื่อสวนราชการ

- ๑๓๒ แบบที่ ๑๖
ผนวก ๑๖
ลักษณะครุฑแบบมาตรฐาน ๒ ขนาด

ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร

ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร

- ๑๓๓ แบบที่ ๑๗
ผนวก ๑๗
กระดาษตราครุฑพิมพดวยหมึกสีดํา

แบบที่ ๑๘
ผนวก ๑๘
กระดาษตราครุฑดุน

- ๑๓๔ -

สวนราชการ
ที่
เรื่อง

บันทึกขอความ
วันที่

แบบที่ ๑๙
ผนวก ๑๙

- ๑๓๕ -

บทที่ ๖
การเขียน การดําเนินการเขียน และการรางหนังสือราชการ
ความมุงหมายในการเขียนหนังสือราชการ
หนังสือราชการเปนเอกสารที่ใชเปนหลักฐานของทางราชการ ฉะนั้นการเขียนหนังสือราชการ
จึงจําเปนตองใชคําหรือขอความอยางมีหลักเกณฑโดยมีความมุงหมายในการเขียน ดังนี้
๑. เพื่อใหการใชคําหรือขอความในการติดตอเปนไปอยางเหมาะสมมีเหตุผลใหผูอานคลอยตาม
๒. เพื่อใหการใชคําหรือขอความที่ใชในการสั่งการ กะทัดรัด ชัดเจนงายตอการปฏิบัติ
๓. เพื่อใหการใชคําหรือขอความที่ใชในการประชาสัมพันธเกิดความนาเลื่อมใส นาเชื่อถือ
๔. เพื่อใหการใชคําหรือขอความในการบันทึก ในการอภิปรายและขอตกลงใจเปนไปอยางมีเหตุผล
๕. เพื่อใหการใชคําหรือขอความในหนังสือราชการ นอกเหนือจากขอ ๑ ถึงขอ ๔ เปนไปอยางเหมาะสม
รัดกุม สามารถอางอิงได
โครงสรางของการเขียนหนังสือราชการ
หนังสือราชการตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ ๑ ซึ่งมีหลายชนิด แตการเขียนหนังสือราชการนั้น
สามารถแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได ๒ ประเภท คือ การเขียนหนังสือราชการประเภทที่ตองยกรางขึ้นใหม
และการเขียนหนังสือราชการประเภทบันทึกตอเนื่อง ซึ่งสรุปโครงสรางในการเขียนดังนี้
๑. การเขียนหนังสือราชการที่ตองยกรางขึ้นใหม การเขียนหนังสือราชการประเภทนี้ จะโดยที่ผูเขียน
ยกรางขึ้นดวยความคิดริเริ่มขึ้นเอง หรือตอบเรื่องที่ไดรับหนังสือประเภทนี้ ไดแก หนังสือภายนอก หนังสือภายใน
หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นประเภทบันทึกติดตอ ซึ่งมี
โครงสรางการเขียนเฉพาะในสวนของขอความดังนี้
๑.๑ สวนที่ ๑ เปนสวนของเหตุ ซึ่งจะเขียนไวในสวนแรกหรือยอหนาแรกของหนังสือ ซึ่งปกติ
จะเขียนเทาที่จําเปน จะประกอบไปดวยหลักการ เหตุผลความจําเปนภารกิจ สถิติ ปริมาณงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
รวมทั้งการเขียนอางในลักษณะตาง ๆ ดวย ถาเปนหนังสือประเภทบันทึกสั่งการหรือบันทึกรายงานจะกําหนด
เปนขอก็ได
คําเริ่มตนแจง “เหตุ” ที่มีหนังสือไป
๑.๑.๑ กรณีที่เปนเรื่องใหมไมเคยติดตอหรือรับรูมากอนระหวางผูมีหนังสือไปกับผูรับ
หนังสือ
ดวย ใชในกรณีที่บอกกลาวเลาเหตุที่มีหนังสือไปโดยเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ
เนื่องจาก ใชในกรณีที่อางเปนเหตุอันหนักแนนที่จําเปนตองมีหนังสือไป เพื่อให
ผูรับดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
๑.๑.๒ ในกรณีที่เคยมีเรื่องติดตอกันหรือรับรูมากอนระหวางผูมีหนังสือไปกับผูรับหนังสือ
ตาม ตอดวยคํานาม
ตามที่ ตอดวยประโยค
ทั้งนี้ตองมีคําวา นั้น อยูทายสวนของเหตุเสมอ

- ๑๓๖ ๑.๒ สวนที่ ๒ เปนสวนของความประสงค เปนสวนที่เขียนเพื่อแสดงเจตนา หรือความประสงค
ของหนังสือนั้น ซึ่งจะตองระบุใหชัดเจน มีเหตุมีผล และหากมีความประสงคหลายประการใหแยกเปนขอ ๆ
๑.๓ สวนที่ ๓ เปนสวนสรุป ซึ่งจะเขียนในสวนทายของเรื่อง เพื่อบอกใหทราบวาใครหรือหนวยใด
จะตองดําเนินการอยางไรตอไป เชน จึงเรียนมาเพื่อ... หรือ จึงเสนอมาเพื่อ... ซึ่งในสวนนี้หากเปนบันทึกสั่งการ
ไมตองมีสวนสรุป
๒. การเขียนหนังสือราชการประเภทบันทึกตอเนื่อง การเขียนหนังสือราชการประเภทนี้ เปนการปฏิบัติ
ตอหนังสือที่ไดรับเขามาเพื่อดําเนินการใหบรรลุผลตามความประสงคของเจาของหนังสือ โดยทั่วไปเปนลักษณะ
ของบันทึกยอเรื่อง (การเขียนสรุป) บันทึกรายงาน บันทึกความเห็น บันทึกสั่งการ และบันทึกติดตอ ซึ่งแบงออกเปน
๒ ลักษณะ คือ
๒.๑ เรื่องที่รับมาดําเนินการไดผานการพิจารณาของหนวยที่เกี่ยวของหลายหนวย เรื่องที่ไมสามารถ
บันทึกในหนังสือที่รับมาดําเนินการได การบันทึกในลักษณะนี้จะตองสรุปขอพิจารณาของหนวยเกี่ยวของเปนขอ ๆ
หากหนวยที่รับเรื่องดําเนินการจะตองตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นจะตองตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ
กอนแลวเสนอแนะผูบังคับบัญชา เพื่อใหสะดวกตอการพิจารณาสั่งการของผูบังคับบัญชา
๒.๒ เรื่องที่รับมาดําเนินการซึ่งสามารถบันทึกตอเนื่องตอจากเรื่องที่ไดรับนั้นได โดยใชขอความ
ที่สั้นตามเนื้อหาของหนังสือที่รับมาดําเนินการนั้น
หลักเกณฑในการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ นอกจากจะตองเปนไปตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนดแลว ในการเขียน
หนังสือราชการจะตองประกอบดวยหลักเกณฑสําคัญ หรือความตองการขั้นมูลฐานในการเขียนหนังสือราชการ
๕ ประการ ดังนี้
๑. ความถูกตอง ความถูกตองในการเขียนหนังสือราชการ เปนสิ่งที่พึงประสงคและจําเปนอยางยิ่ง
กลาวคือ ขอความของหนังสือราชการจะตองถูกตองตามอักขรวิธีถูกตองตามขอเท็จจริง และมีสวนที่แสดงเหตุผล
และความประสงคอยางไมปะปนกัน
๒. ความชั ดเจน หนั งสือราชการนอกจากจะถูกตองตามขอ ๑ แลว ขอความของหนังสือนั้น
จะตองชี้ชัดเปนอยางหนึ่งอยางใดตามที่ตองการเมื่ออานมีความเขาใจงายไมสับสนและไมเลนสํานวน
๓. ความกะทัดรัด ความถูกตอง ความชัดเจน เปนสิ่งที่พึงประสงคในการเขียนหนังสือราชการ
แตถาเขียนยาวหรือสั้นเกินไป อาจทําใหขอความนั้นสับสนหรือขาดสาระได การเขียนหนังสือราชการ จะตอง
ไมสั้นและไมยาวจนเกินไปดวยการเขียนโดยการใชถอยคําที่กระชับรัดกุม หลีกเลี่ยงคํายาวและคํายาก
๔. ความมีเหตุผลนาเลื่อมใสวิธีการเขียนหนังสือราชการจะตองจัดเนื้อเรื่องตามหลักของเหตุผล
ใหเปนไปตามลําดับอยางเหมาะสม คําหรือขอความที่ใชในการเขียนจะตองใหผสมกลมกลืนกัน เพื่อใหผูรับหนังสือ
คลอยตาม
๕. ความเปนมาตรฐานการเขียนหนังสือราชการจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามรูปแบบที่ทางราชการ
กําหนดอยางเครงครัด ทั้งนี้ เพื่อใหรูปแบบของหนังสือราชการโดยสวนรวมเปนมาตรฐานเดียวกัน

- ๑๓๗ การดําเนินการเขียนหนังสือราชการ
๑. ขั้นเตรียมการ
๑.๑ กําหนดความมุงหมาย การเขียนหนังสือราชการไมวาจะเปน หนังสือราชการชนิดใด
จะตองกําหนดความมุงหมายขึ้นกอน ซึ่งความมุงหมายที่กําหนดขึ้นนี้จะดวยความริเริ่มของตนเอง หรือพิจารณา
กําหนดจากเรื่องที่รับมาดําเนินการก็ตาม จะตองรักษาความมุงหมายนี้ไวตลอดเวลาของการเตรียมการและ
ขั้นการเขียน
๑.๒ การรวบรวมเรื่องราว เมื่อไดกําหนดความมุงหมายขึ้นแลว ตอไปใหพิจารณาวาในความ
มุงหมายที่ไดกําหนดไวนั้น มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวของบางแลวจัดรวบรวมไว
๒. ขั้นการเขียน
๒.๑ การวางโครงและลําดับเรื่องราว จากการที่ไดรวบรวมเรื่องราวที่ไดรวบรวมไวในขอ ๑.๒
ภายใตความมุงหมายที่ไดกําหนดขึ้น ในชั้นนี้จะตองพิจารณาวางโครงสรางของเรื่องขึ้นกอนโดยการจัดลําดับเรื่องราว
ที่ไดรวบรวมไวใหสัมพันธกันตามหลักเหตุและผล
๒.๒ การใชภาษาไทยที่เหมาะสม ในขั้นนี้เปนการเขียนขอความตามโครงเรื่องที่ไดกําหนดไว
โดยการใชภาษาไทยที่เหมาะสมกับผูรับตามหลักเกณฑการเขียนหนังสือราชการที่กําหนดไว
การเขียนเอกสารฝายอํานวยการ
เอกสารฝายอํานวยการเปนหนังสือจัดอยูในหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
ประเภทบันทึก ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งเปนรูปแบบหนังสือที่ใช
กระดาษตราครุฑโดยมีรูปแบบกําหนดไวโดยเฉพาะ และไดกําหนดหัวขอในการเขียนไวดวย การเขียนเอกสาร
ฝายอํานวยการ จึงตองเขียนเปนไปตามรูปแบบและหัวขอที่กําหนดไว
การรางหนังสือราชการ
การรางหนังสือราชการ คือ การเตรียมการเพื่อการเขียนหนังสือราชการนั่นเองการที่ตองราง
กอนนั้น ก็เพื่อใหการเขียนและการพิมพหนังสือถูกตองเรียบรอยสมบูรณตามความประสงคและตามความมุงหมาย
ในการรางหนังสือนั้น ในที่นี้จะกลาวเฉพาะการรางหนังสือธรรมดา คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หรือ
บันทึกติดตอ เทานั้น เพราะหนังสือประเภทอื่น จะตองเขียนไปตามรูปแบบ และหัวขอที่กําหนดดังกลาวในบทที่ ๑
ขอพิจารณาในการรางหนังสือก็เพื่อใหหนังสือนั้นถูกตองตามความประสงค ในการรางหนังสือจึงควรพิจารณา
ไปตามลําดับ ดังนี้
๑. หนังสือที่จะรางนั้น เปนหนังสือจากใครถึงใคร เพื่อจะไดทราบวาหนังสือที่รางนั้นเปนหนังสือ
ภายนอก หนังสือภายใน หรือบันทึก โดยพิจารณาจากองคประกอบของหนังสือแตละชนิดเพื่อจะได
๑.๑ วางรูปแบบของหนังสือนั้นไดถูกตอง
๑.๒ กําหนดชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและสวนราชการเจาของเรื่องไดถูกตอง
๑.๓ ขอความที่ใชในหนังสือนั้น เปนคําเต็มหรือคํายอ
๑.๔ ใชคําขึ้นตนและคําลงทาย ตลอดจนสรรพนามไดถูกตองซึ่งการใชคําขึ้นตนและคําลงทาย
ใหคํานึงถึงผูรับเปนเกณฑ

- ๑๓๘ สมมุติพิจารณาไดวา หนังสือที่จะราง เปนหนังสือจากเจากรมสารบรรณทหารอากาศ มีถึง
ผูอํานวยการเขตบางเขน หนังสือที่ราง เขาองคประกอบขอที่วา เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการตางกระทรวง
หนังสือที่จะรางจึงเปนหนังสือภายนอก เมื่อเปนหนังสือภายนอกจะตองใชกระดาษตราครุฑและรูปแบบจะตอง
เปนไปตามรูปแบบของหนังสือภายนอกทุกประการ
๒. อานและพิจารณาเรื่องที่จะรางอยางละเอียด เพื่อพิจารณาวาเรื่องที่รางนั้นจะกําหนดความมุงหมาย
วาอยางไร และเรื่องที่จะรางควรตั้งชื่อใหไดใจความสั้นที่สุดและครอบคลุมขอความนั้นอยางไร เพื่อที่จะได
๒.๑ กําหนดชื่อเรื่องไดอยางถูกตอง การกําหนดชื่อเรื่องนี้จะตองตรงกับขอความของหนังสือ
ที่จะราง โดยใชขอความที่สั้นที่สุด ไดใจความที่สุดเพียงผูรับหนังสือไดอานชื่อเรื่องก็ทราบความประสงคของเรื่อง
ที่สงไปนั้นไดทันทีวา หนังสือที่รับมานั้น ตองการอยางไรมีความประสงคอยางไร
๒.๒ เขียนขอความของหนังสือนั้นใหถูกตองเปนไปตามโครงสรางการเขียนหนังสือราชการที่
กําหนดไว
๓. หนังสือที่จะรางมีอะไรที่จะอางถึงหรือไม เพื่อจะได
๓.๑ ลงขอความในชอง "อางถึง"สําหรับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในที่ใชกระดาษตราครุฑ
ไดถูกตอง หรือถาเปนหนังสือภายใน และบันทึกติดตอที่ใชกระดาษบันทึกขอความ หนังสือประทับตราที่ใชกระดาษ
ตราครุฑ จะไดเขียนไวในยอหนาแรก
๓.๒ นําสิ่งที่อางถึงมาประกอบการรางหนังสือนั้น เพื่อที่จะไดสรุปความของหนังสือที่อางถึงไวใน
ยอหนาแรกของหนังสือภายนอก หรือตอจากขอความที่อางถึงในหนังสือภายในหรือบันทึกติดตอที่ใชกระดาษ
บันทึกขอความ หรือหนังสือประทับตรา ที่ใชกระดาษตราครุฑ
๓.๓ หากพิจารณาไดวา หนวยหรือผูรับหนังสือ ไมมีสิ่งที่อางถึงจะตองสําเนาหนังสือที่อางถึง
แนบไปพรอมกับหนังสือที่สงนั้นไปดวย
๔. หนังสือที่จะรางมีอะไรจะสงไปพรอมกับหนังสือนั้นหรือไม เพื่อจะไดลงในหัวขอสิ่งที่สงมาดวย
ของหนังสือภายนอก หรือหนังสือภายในที่ใชกระดาษตราครุฑ และจะไดเขียนไวในที่ที่เหมาะสมสําหรับหนังสือ
ภายในหรือบันทึกติดตอที่ใชกระดาษบันทึกขอความ หรือในหนังสือประทับตราไดอยางถูกตอง
๕. ผูใดเปนผูลงชื่อในหนังสือนั้น เนื่องจากการลงชื่อในหนังสือราชการอาจจะมีการมอบหมายงาน
ใหแกตําแหนงรอง ๆ ลงไป ฉะนั้น หนังสือที่ออกจากสวนราชการหนึ่งอาจจะมีผูลงชื่อหลายคนก็ได การที่ตองทราบ
กอนวาผูใดเปนผูลงชื่อก็เพื่อจะไดลงคํานําหนานาม ลงชื่อตัวชื่อสกุล ไวในวงเล็บของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน
หรือบันทึกติดตอที่สงไปนอกสังกัดไดอยางถูกตองผูลงชื่อในหนังสือราชการนี้ ตามปกติเปนหนาที่ของหัวหนา
สวนราชการที่เรียกกันวา “เจาของหนังสือโดยตรง” แตอาจจะมีการมอบหมายใหแกตําแหนงรอง ๆ ลงไป
ทําการแทนหรือในกรณีที่หัวหนาสวนราชการวางลงหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ถาทางราชการออก
คําสั่งสั่งให “รักษาราชการ” หรือ “รักษาราชการแทน” ผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูรักษาราชการหรือรักษาราชการแทน
เปนผูลงชื่อ ผูรางจะตองลงใหถูกตองทั้งคํานําหนานาม วงเล็บชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงและอํานาจในการลงชื่อดวย

- ๑๓๙ ๖. หนวยใดเปนหนวยดําเนินเรื่อง เพื่อจะไดลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องไดถูกตอง เชน ในหนังสือ
ภายนอก ถาหนังสือออกในระดับกระทรวง สวนราชการเจาของเรื่องตองลงทั้งกรมและกอง ถาหนังสือออก
ในระดับกรม สวนราชการเจาของเรื่องใหลงเพียงระดับกองซึ่งกําหนดใหลงไวที่มุมลางดานซายของหนังสือและ
หมายเลขโทรศัพทหรือโทรสารไวในบรรทัดถัดลงมาไดถูกตองหรือในหนังสือภายในจะไดกําหนดสวนราชการ
เจาของเรื่องพรอมหมายเลขโทรศัพทไวภายในวงเล็บตอจากสวนราชการเจาของหนังสือไดอยางถูกตอง
คือ
อยูแลว

๗. การรางหนังสือภายในและบันทึกติดตอที่ใชกระดาษบันทึกขอความจะแตกตางจากหนังสือภายนอก
๗.๑ ตอนบนของกระดาษบันทึกขอความ จะเปนแบบพิมพโดยกําหนดชองใหกรอกขอความ

๗.๒ คําขึ้นตน อาจจะใช
๗.๒.๑ เรียน เมื่อหนังสือนั้นมีถึงบุคคลในตําแหนง
๗.๒.๒ เสนอ เมื่อหนังสือนั้นมีถึงสวนราชการ
๗.๒.๓ สงหรือถึง เมื่อหนังสือนั้นเปนบันทึกสั่งการที่มีถึงหนวยหรือผูอยูในบังคับบัญชา
๗.๓ อางถึง ไมไดกําหนดหัวขอไวเปนรูปแบบ ถามีอางถึงจะเขียนไวในยอหนาแรก
๗.๔ สิ่งที่สงมาดวย ไมไดกําหนดหัวขอไวเปนรูปแบบ ถามีสิ่งที่สงไปพรอมกับหนังสือ ใหเขียนไว
ในขอความตามความเหมาะสม
๗.๕ ไมมีคําลงทาย เมื่อหมดขอความแลว จะเปนขอผูลงชื่อ
๘. การรางหนังสือบันทึกที่ใชกระดาษตราครุฑ
๘.๑ บันทึกติดตอ รูปแบบเหมือนหนังสือภายนอกทุกประการคําขึ้นตนและคําลงทาย จะตอง
เปนไปตามตารางคําขึ้นตน คําลงทายและสรรพนาม ที่กําหนดไวขอความใชคํายอได
๘.๒ บันทึกสั่งการ รูปแบบเหมือนหนังสือภายนอกทุกประการขอความใชคํายอได เวนแต
เมื่อหมดขอความที่สั่งการนั้นแลวไมตองมีคําลงทาย
๘.๓ บันทึกรายงาน รูปแบบเหมือนหนังสือภายนอกทุกประการขอความใชคํายอ เวนแต เมื่อหมด
ขอความแลวจะเปนคําลงทาย ซึ่งใชคําวา “ควรมิควรแลวแตจะกรุณา” ซึ่งขอความดังกลาวสํานักนายกรัฐมนตรี
ถือวาเปนสวนหนึ่งของขอความ
๙. การรางหนังสือประทับตรา เปนไปตามรูปแบบที่กําหนดไว
เอกสารอางอิง
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๒. ประมวลขอหารือเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๓. ระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗
๔. หนังสือการเขียนหนังสือติดตอราชการของ นายประวีณ ณ นคร

- ๑๔๐ -

บทที่ ๗
การพิมพ การทําสําเนา การเวนระยะ การยอหนา การเวนบรรทัดและขอปฏิบัติอื่น ๆ
ในการพิมพหนังสือราชการ
การพิมพหนังสือราชการ
ผูพิมพควรมีความระมัดระวังในการพิมพ กลาวคือ พิมพไมตก มีความรูในตัวสะกดการันต ตัวยอ
และควรมีความรูรอบตัวนอกเหนือจากการพิมพหนังสืออีก เชน เขาใจขอความในหนังสือนั้น จัดวรรคตอนไดถูกตอง
เมื่อจําเปน รูหลักภาษา รูแบบหนังสือราชการ ชื่อสวนราชการชื่อและตําแหนงในวงราชการ รูจักและอานลายมือ
ผูรางที่เกี่ยวของไดดี พิจารณาการใชกระดาษวางรูปหนังสือ สามารถจัดลําดับและแบงงานใหเหมาะสม และรูจัก
รักษาเครื่องพิมพดีดใหสะอาดอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ
การพิมพหนังสือราชการภาษาไทย มีหลักเกณฑการพิมพดังนี้
๑. การพิมพหนังสือราชการที่ตองใชกระดาษตราครุฑ ถามีขอความมากกวา ๑ หนาหนาตอไปให
ใชกระดาษไมตองมีตราครุฑ แตใหมีคุณภาพเชนเดียวหรือใกลเคียงกับแผนแรก
๒. การพิมพหัวขอตาง ๆ ใหเปนไปตามแบบหนังสือที่กําหนดไวในระเบียบ
๓. การเวนวรรค
๓.๑ การเวนวรรคโดยทั่วไปเวน ๒ จังหวะเคาะ
๓.๒ การเวนวรรคระหวางหัวขอเรื่องกับเรื่องใหเวน ๒ จังหวะเคาะ
๓.๓ การเวนวรรคในเนื้อหา เรื่องที่พิมพมีเนื้อหาเดียวกันใหเวน ๑ จังหวะเคาะถาเนื้อหาตางกัน
ใหเวน ๒ จังหวะเคาะ
๔. ถาคําสุดทายของบรรทัดมีหลายพยางคไมสามารถพิมพจบคําในบรรทัดเดียวกันไดใหใชเครื่องหมาย
ยัติภังค (-) ระหวางพยางค
๕. การพิมพหนังสือที่มีหลายหนา ตองพิมพเลขหนา โดยใหพิมพตัวเลขหนากระดาษไวระหวาง
เครื่องหมายยัติภังค (-) ที่กึ่งกลางดานบนของกระดาษ หางจากขอบกระดาษดานบนลงมาประมาณ ๓ เซนติเมตร
๖. การพิมพหนังสือที่มีความสําคัญ และมีจํานวนหลายหนา ใหพิมพคําตอเนื่องของขอความที่จะ
ยกไปพิมพหนาใหมไวดานลางทางมุมขวาของหนานั้น ๆ แลวตามดวย... (จุด ๓ จุด) โดยปกติใหเวนระยะหางจาก
บรรทัดสุดทาย ๓ ระยะบรรทัดพิมพ และควรจะตองมีขอความของหนังสือเหลือไปพิมพในหนาสุดทายอยางนอย
๒ บรรทัด กอนพิมพคําลงทาย
๗. การทําสําเนา
๗.๑ สําเนาคือเอกสารที่จัดทําขึ้นเหมือนกับตนฉบับ ไมวาจะทําจากตนฉบับสําเนาคูฉบับ
หรือจากสําเนาอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีมีความจําเปนตองใชเอกสารราชการนั้น ๆ เพิ่มขึ้นและเอกสารเหลานั้นไมได
จัดทําไวหลายฉบับจําเปนตองจัดทําสําเนาขึ้นเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทางราชการ
การทําสําเนาอาจทําไดหลายวิธี ดังนี้

- ๑๔๑ ๗.๑.๑ วิธีคัดหรือลอกออกจากตนฉบับ คําตอคํา ใหถูกตองตรงกับตนฉบับเดิม
๗.๑.๒ วิธีถอดหรือจัดทําพรอมตนฉบับ เชน พิมพตนฉบับพรอมสําเนาดว ยการใช
กระดาษคารบอนหรือทําซ้ํา
๗.๑.๓ วิธีถายจากตนฉบับ เชน การถายดวยเครื่องถายเอกสาร
๗.๑.๔ วิธีอัดสําเนา ดวยการทําใหหมึกที่กระดาษไขตนฉบับติดที่กระดาษสําเนา
๗.๒ สําเนาแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๗.๒.๑ “สํา เนาคูฉ บับ ” เปน สํา เนาที่จัด ทํา พรอ มกับ ตน ฉบับ และเหมือ นตน ฉบับ
ผูลงลายมือชื่อในตนฉบับจะลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอไว และใหผูราง ผูพิมพ และผูตรวจลงลายมือชื่อหรือ
ลายมือชื่อยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ
๗.๒.๒ “สําเนา” เปนสําเนาที่สวนราชการหรือเจาหนาที่จัดทําขึ้นสําเนานี้อาจทําขึ้น
ดวยการถาย คัด อัดสําเนา หรือดวยวิธีอื่นใด สําเนาชนิดนี้โดยปกติตองมีการรับรอง
๘. การรับรองสําเนา ใหมีคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” โดยใหขาราชการพลเรือนหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ขึ้นไป หรือเจาหนาที่ของ
รัฐอื่นที่เทียบเทา หรือพนักงานราชการ (ขาราชการทหารตองเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร) ซึ่งเปนเจาของเรื่อง
ที่ทําสําเนาหนังสือนั้นลงลายมือชื่อรับรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตําแหนง และวัน เดือน ปที่รับรอง ไวที่
ขอบลางของหนังสือ โดยปกติใหมีคําวา “สําเนา” ไวที่กึ่งกลางหนาเหนือบรรทัดแรกของสําเนาหนังสือดวย
ในกรณีที่มีการลงชื่อในกระดาษไข ใหเจาของเรื่องลงลายมือชื่อกํากับในสําเนาคูฉบับไวเปนหลักฐาน

เอกสารอางอิง
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗

- ๑๔๒ การพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร
ใหถือปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๔ ทายหนังสือ สบ.ทอ. ลง ๑๑ ม.ค.๕๔ (ตอ สบ.ทอ.
เลขรับ ๑๐๐๓/๕๓) ที่กําหนดใหทุกสวนราชการของ ทอ.ใชลักษณะอักษร (Font) แบบ THSarabunPSK ขนาด ๑๖
ในการจัดทําหนังสือราชการโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร และใหใชรูปแบบการพิมพ ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนดในคําอธิบายเพิ่มเติมตอจากคําอธิบายการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยเครื่องพิมพดีดในคําอธิบาย ๔
ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พรอมตัวอยางในเลม ๒) ซึ่งกําหนดไวดังนี้
การพิมพหนังสือราชการภาษาไทย การจัดทํากระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกขอความ
โดยใชโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร ใหจัดทําใหถูกตองตามแบบของกระดาษตราครุฑ (แบบที่ ๒๘)
และแบบของกระดาษบันทึกขอความ (แบบที่ ๒๙) ทายระเบียบ โดยเฉพาะสวนหัวของแบบกระดาษบันทึกขอความ
จะตองใชจุดไขปลาแสดงเสนบรรทัดที่เปนชองวางหลังคํา ดังตอไปนี้ สวนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง และไมตองมี
เสนขีดทึบแบงสวนระหวางหัวกระดาษบันทึกขอความกับสวนที่ใชสําหรับการจัดทําขอความ
๑. การตั้งคาในโปรแกรมการพิมพ
๑.๑ การตั้งระยะขอบหนากระดาษ ขอบซาย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ใหใชคาระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เทา หรือ Single
๑.๓ การกั้นคาไมบรรทัดระยะการพิมพ อยูระหวาง ๐ - ๑๖ เซนติเมตร
๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษตราครุฑ และตราครุฑสูง
๑.๕ เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษบันทึกขอความ
๒.๒ การวางตราครุฑ ใหวางหางจากขอบกระดาษบนประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร
๓. การพิมพ
๓.๑ หนังสือภายนอก
๓.๑.๑ การพิมพเรื่อง คําขึ้นตน อางถึง สิ่งที่สงมาดวย ใหมีระยะบรรทัดระหวางกัน
เทากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคากอนหนาอีก ๖ พอยท (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๑.๒ การพิมพขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรุป ใหมีระยะบรรทัด
ระหวางขอความแตละภาคหางเทากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคากอนหนาอีก ๖ พอยท (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๑.๓ การยอหนาขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรุป ใหมีระยะ
ยอหนาตามคาไมบรรทัดระยะการพิมพ เทากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๓.๑.๔ การพิมพคําลงทาย ใหมีระยะบรรทัดหางจากบรรทัดสุดทายภาคสรุปเทากับ
ระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคากอนหนาอีก ๑๒ พอยท (1 Enter + Before 12 pt)
๓.๑.๕ การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือ ใหเวนบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัด (4 Enter)
๓.๑.๖ การพิมพช่ือสวนราชการเจาของเรื่อง ใหเวนบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัด
จากตําแหนงของเจาของหนังสือ (4 Enter)

- ๑๔๓ ๓.๒ หนังสือภายใน
๓.๒.๑ สวนหัวของแบบบันทึกขอความกําหนดขนาดตัวอักษรดังนี้
๓.๒.๑.๑ คําวา “บันทึกขอความ” พิมพดวยอักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท
และปรับคาระยะบรรทัดจาก ๑ เทาเปนคาแนนอน (Exactly) ๓๕ พอยท
๓.๒.๑.๒ คําวา “สวนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง” พิมพดวยอักษรตัวหนาขนาด
๒๐ พอยท
๓.๒.๒ การพิมพคําขึ้นตน ใหมีระยะบรรทัดหางจากเรื่องเทากับระยะบรรทัดปกติ
และเพิ่มคากอนหนาอีก ๖ พอยท (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๒.๓ การพิมพขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค ภาคสรุป และการยอหนาให
ถือปฏิบัติเชนเดียวกับการพิมพหนังสือภายนอก
๓.๒.๔ การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือ ใหเวนระยะบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัด
จากภาคสรุป (4 Enter)
๓.๓ จํานวนบรรทัดในการพิมพหนังสือราชการในแตละหนาใหเปนไปตามความเหมาะสม
กับจํานวนขอความ และความสวยงาม
๓.๔ การพิมพหนังสือราชการแบบอื่นตามที่ระเบียบกําหนดใหถือปฏิบัติตามนัยดังกลาว
ขางตนโดยอนุโลม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบของหนังสือชนิดนั้น
หมายเหตุ : กรณีที่มีความจําเปน สวนราชการอาจปรับการพิมพหนังสือราชการใหแตกตางจากนี้ได
ตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเปนสําคัญ

