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ความสําคัญของงานสารบรรณ
การปฏิบัติ ราชการในปจจุบั น อาจกลาวได วาการเขีย นหนัง สือเปนหั วใจสําคั ญของการปฏิบัติ
ราชการ เพราะงานสวนใหญจะเกี่ยวกับหนังสือ และปญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกี่ยวกับหนังสือ โดยเฉพาะการเขียน
หนังสือ เชน ไมรูวาจะเขียนอย างไร เขียนแลวใชไมไดต องแกไข ซึ่งสรางความหงุดหงิ ดใหกับผู เขีย น และอาจ
สรางความไมพอใจใหกับหัวหนางานเนื่องจากทําใหงานลาชา ดังนั้น การเขียนหนังสือจึงมีความสําคัญและจํา เปน
คอนขางมากสําหรับ ผูที่ เปนขาราชการ พนักงาน ในงานบริ หารและธุร การซึ่ งงานที่มีหน าที่ ความรับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับ งานสารบรรณ และไดมองเห็นถึ งความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานด านงานสาร
บรรณขึ้นมาเพื่อเปนองคความรูสําหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาบริ การเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด หนองบัวลําภู และหนวยงานอื่น ใชเปนแนวทางสําหรับรางโต ตอบหนังสือได งายขึ้น ดังนั้น ใน
การเขียนหนังสือราชการ จะตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ เปนเบื้องตนกอนคือ
ระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีดังนี้
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติม
3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
4. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
5. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
6. หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ
ระเบียบ มี ๒ ประเภท
1. ระเบียบที่ถือปฏิบัติโดยเครงครัด
2. ระเบียบที่ตองปฏิบัติตาม เครงครัดนอยกวา
แนวทางในการเขียนหนังสือราชการ สิ่งที่พึงปฏิบัติ คือ
1. ยึดถือตามระเบียบ
2. ยึดหลักปฏิบัติตามองคกร(วัฒนธรรมของแตละองคกร)
3. ยึดหลักนโยบายขององค กรเชน กรณีการเรียงหนังสือเสนอผูบังคับบัญชา ใหจัดเรียงหนังสือ
สําเนาคูฉบับขึ้นกอนตามดวยฉบับจริง

ความหมายของงานสารบรรณ
ความหมายของงานสารบรรณ ตามระเบียบขอ 6 หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงงานที่
เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเริ่มตั้ง แตขบวนการเริ่มแรก จนถึงขั้นทําลายเอกสาร ทั้งนี้เพื่อที่จะไมใหมีการเก็บ
เอกสารที่ไมจําเปนไวในสวนราชการตอไป
ความสําคัญของงานสารบรรณ
1. เปนเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่นๆ ของหนวยงาน
2. เปนเครื่องมือที่ใชในการอางอิง
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3. เปนเครื่องมือที่ชวยในการบริหารราชการ
4. เปนหลักฐานราชการที่มีคุณคา
5. เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร
6. เปนเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่นๆ ของหนวยงาน
7. เปนเครื่องมือที่ใชในการอางอิง
8. เปนเครื่องมือที่ชวยในการบริหารราชการ
9. เปนหลักฐานราชการที่มีคุณคา
10. เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร
.

ความหมายของหนังสือราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
1. หนังสือสวนราชการมีไปถึงสวนราชการ
2. หนังสือสวนราชการมีไปถึงหนวยงานที่มิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีไปถึงสวนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
6. ขอมูลขาวสาร หรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ชนิดของหนังสือราชการ
หนังสือราชการ มี 6 ชนิดคือ
1. หนัง สือภายนอกคือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีการ ใชติดตอระหวางสวนราชการ หรือ
สวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก ใชกระดาษครุฑ
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีการนอยกวาหนังสือภายนอก ใชติดตอ
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ
3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับ
กรมขึ้ นไป โดยให หัวหน าส วนระดั บกอง หรื อผู ที่ได รั บมอบหมายเป นผู รั บผิ ดชอบและลงชื่ อย อกํ ากั บตรา ใช
กระดาษครุฑ
หนังสื อประทับตรา ใชไดทั้งระหวางส วนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ดังนี้
1. การขอรายละเอียดเพิ่ม
2. การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การตอบรับทราบ ที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน
4. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลว
5. การเตือนเรื่องที่คาง
6. เรื่องหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนด โดยทําเปนคําสั่ง
4. หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด คือ
4.1 คํา สั่ง คือ บรรดาขอ ความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติ โดยชอบดว ยกฎหมายใช
กระดาษครุฑ
4.2 ระเบีย บ คือ บรรดาขอความที่ผู มีอํานาจหนาที่ไดวางไว เพื่อเปน หลั กปฏิบั ติงานเป น
ประจําใชกระดาษครุฑ
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4.3 ขอ บังคับ คือ บรรดาขอ ความที่ผูมีอํา นาจหนาที่กํา หนดใหใช โดยอาศัย อํา นาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําไดใชกระดาษครุฑ
5. หนังสือประชาสัมพันธมี3 ชนิด คือ
5.1 ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนวทาง
ปฏิบัติใชกระดาษครุฑ
5.2 แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลง เพื่อทําความเขาใจในกิจการของ
ทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษครุฑ
5.3 ขาว คือบรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการมี 4 ชนิด คือ
6.1 หนั งสื อรั บรองคือ หนั งสื อที่ สว นราชการออกใหเ พื่อ รับรองแก บุค คล นิติ บุค คล หรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไป ใชกระดาษครุฑ
6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และ
มติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน
6.3 บัน ทึก คือ ขอความซึ่งผู ใต บังคับบัญ ชาเสนอตอผูบังคับ บัญ ชา หรือผูบั งคั บบั ญชาสั่ ง
การแกผูใตบังคับ บัญชา หรือข อความที่ เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดั บกรมติด ตอกั น
ในการปฏิบัติราชการ ใชกระดาษบันทึกขอความ
6.4 หนั ง สื อ อื่ น คื อ หนั ง สื อ หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ าหน าที่ เพื่อเปนหลัก ฐานในทางราชการ ซึ่ งรวมถึ ง ภาพถาย ฟล ม แถบบัน ทึก เสี ยง แถบบั นทึกภาพ หรื อ
หนังสือของบุคคลภายนอกที่เจาหนาที่รับเขาทะเบียนหนังสือราชการ แลวมีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม
จะกําหนดขึ้นใช ตามความเหมาะสม เวน แตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่
แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง เปนตน
หนังสือติดตอราชการประกอบดวย
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา
4. บัน ทึกเสนอ คือหนั งสื อติ ด ต อภายในหน ว ยงาน ผู ใดลงนามก็ ได ไมใช ก ระดาษบั น ทึ ก
ขอความก็ได เปนทางการหรือไมก็ได และเขียนดวยลายมือหรือพิมพก็ไดเชนกัน
ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ
หนังสื อที่ตองปฏิบั ติใหเ ร็ว กว าปกติ เป นหนัง สือที่ตองจัด สง และดําเนิ นการทางสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
 ดวนที่สุด
 ดวนมาก
 ดวน

เปนหนังสือที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น
เปนหนังสือที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติโดยเร็ว
เปนหนังสือที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได

ใหระบุ ชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเ ล็กกว าตัวพิมพโปง 32พอยท ให เห็นได ชัด
บนหนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไวในแบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 และแบบที่ 15 ทายระเบียบ โดยให
ระบุคําวา ดวนที่สุด ดวนมาก หรือดวน ตามชั้นความเร็วของหนังสือราชการ
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ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ให ระบุคําวา ดวนภายใน แลวลง
วัน เดือน ป และกํา หนดเวลาที่ต องการใหหนั งสือนั้น ไปถึ งผูรับ กับใหเ จาหนาที่สงถึงผูรั บซึ่งระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด

การรับหนังสือ
การรั บ หนั ง สื อ คื อ การรั บ หนั ง สื อ จากส ว นราชการ หน ว ยงานเอกชนและบุ ค คลซึ่ ง มาจาก
ภายนอกและภายใน หนังสือที่รับไวนั้นเรียกวา “หนังสือรับ” การรับหนังสือมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสื อเพื่ อดํา เนิ นการกอนหลัง และใหผูเปดซอง
ตรวจเอกสารหากไมถูกตอ งใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสือ เพื่อดําเนินการให
ถูกตองหรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐานแลวจึงดําเนินการเรื่องนั้นตอไป
2. ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่มุมบนดานขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
แบบตรารับหนังสือ
(ชื่อสวนราชการ)
เลขที่รับ............................................
วันที่..................................................
เวลา................................................
ผูรับ.................................................
2.๑เลขรับใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน
2.๒วันที่ใหลงวันเดือนปที่รับหนังสือ
2.๓เวลาใหลงเวลาที่รับหนังสือ
2.4 ผูรับ ใหลงชื่อผูรับหนังสือ
3.ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
3.๑ทะเบียนหนังสือรับวันที่เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน
3.๒เลขทะเบียนรั บให ลงเลขลําดั บของทะเบีย นหนั งสือรับ เรีย งลําดับติ ดตอกัน ไปตลอดป
ปฏิทินเลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
3.๓ที่ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา
3.๔ลงวันที่ใหลงวันเดือนปของหนังสือที่รับเขามา
3.๕จากใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง
3.๖ถึงใหลงตําแหนงของผู ที่หนั งสื อนั้นมี ถึงหรือชื่อ สว นราชการหรือชื่อบุ คคลในกรณี ที่ไมมี
ตําแหนง
3.๗เรื่องใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
3.๘การปฏิบัติใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
3.๙หมายเหตุใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
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4. จัดแยกหนั งสื อที่ล งทะเบี ย นรั บ แล ว สงให ส ว นราชการที่เ กี่ย วของดํ าเนิน การโดยให ล งชื่ อ
หนวยงานที่รับหนังสือนั้นในชองการปฏิบัติถามีชื่อบุคคลหรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับหนังสือใหลงชื่อหรือ
ตําแหนงไวดวย
การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะสง
โดยใชสมุดสงหนังสือตามขอ๔๘หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อและวันเดือนปที่รับหนังสือไวเปนหลักฐานในทะเบียน
รับหนังสือก็ได
การดําเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไมใหเปนไปตามที่หัวหนาสวน
ราชการกําหนด
ถา หนั งสื อรั บนั้ นจะตองดํ าเนิน เรื่ องในหนว ยงานนั้น เองจนถึง ขั้น ได ตอบหนั งสื อไปแลว ให
ลงทะเบียนวาไดสงออกไปโดยหนังสือที่เทาใดวันเดือนปใด
5.การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกันเมื่อผูรับไดรับหนังสือจากหนวยงานสารบรรณกลาง
แลวใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม
กระบวนการของหนังสือเขา
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การสงหนังสือ
หนังสือสงคือหนังสือที่สงออกไปภายนอกใหปฏิบัติตามที่กําหนดไว ดังนี้
ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่จะสงไปดวยใหครบถวน แลวสงเรื่อง
ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก
เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเรื่องแลวใหปฏิบัติดังนี้
๑.ลงทะเบียนสงหนังสือในทะเบียนหนังสือสงโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑.๑ทะเบียนหนังสือสงวันที่เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนป ที่ลงทะเบียน
๑.๒เลขทะเบียนสง ใหลงเลขลํ าดับของทะเบียนหนังสือสงเรี ยงลําดับ ติดตอกันไปตลอดป
ปฏิทิน
๑.๓ที่ใหลงรหั สตั วพยัญ ชนะและเลขประจํา ของส วนราชการเจ าของเรื่ องในหนั งสื อที่จะ
สงออกถาไมมีที่ดังกลาวชองนี้จะวาง
๑.๔ลงวันที่ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นออก
๑.๕จากใหล งตําแหน งเจ าของหนั งสือหรือชื่ อส ว นราชการหรื อชื่ อบุคคลในกรณีที่ไมมี
ตําแหนง
๑.๖ถึงใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม
มีตําแหนง
๑.๗เรื่องใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
๑.๘การปฏิบัติใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
๑.๙หมายเหตุใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
๒.ลงเลขที่แ ละวันเดือนป ในหนังสื อที่จ ะสงออกทั้ง ในตน ฉบับและสําเนาคูฉบับใหต รงกับเลข
ทะเบียนสงและวันเดือนปในทะเบียนหนังสือสง
3.กอนบรรจุซองใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบรอยของหนังสื อ
ตลอดจนสิ่งที่สงไปดวยอีกครั้งหนึ่งแลวปดผนึก
หนังสือที่ไมมีความสําคัญมากนักอาจสงไปโดยวิธีพับยึดติดดวยแถบกาวกาวเย็บดวยลวดหรือ
วิธีอื่นแทนการบรรจุซอง
4.การจาหนาซองใหถูกตองเรียบรอยตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ
สํ า หรั บ หนั ง สื อ ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ใ ห เ ร็ ว กว า ปกติ เป น หนั ง สื อ ที่ ต อ งจั ด ส ง และดํ า เนิ น การทาง
สารบรรณดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท คือ
 ดวนที่สุด
 ดวนมาก
 ดวน
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ใหระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง 32 พอยท สูง ½ ซม. ให
เห็นไดชัดบนหนังสือและซองตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยงานสารบรรณ โดยใหระบุคําวา ดวนที่สุด ดวน
มาก หรือ ดวน แลวแตกรณี
5.การสงหนังสือโดยทางไปรษณียใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสาร
แหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้
 ใหส วนราชการที่จัดส งหนังสือทางไปรษณีย ระบุชื่อสว นราชการ หรื อ หน วยงานและ
สถานที่ตั้งไวบริเวณมุมบนซายดานจาหนาระดับตีนครุฑและเหนือเลขที่หนังสือ
 ระบุชื่อตําแหนงของผูรับพรอมที่อยูหรือสังกัดและรหัสไปรษณียที่ บริเ วณกลางของด าน
จาหนา
 ในกรณีที่เ ปน การจัด สง โดยมีขอ ตกลงกั บการสื่ อสารแห งประเทศไทยขอชํ าระคา ฝาก
สงเปนรายเดือน ใหมีรายละเอียดบนดานจาหนาซองเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ระบุขอความ “ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบอนุญาตที่/ชื่อที่ทําการฝากสง” ใน
กรอบสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอน ขนาด 2 x 4ซม. ที่มุมขวาดานจาหนา
2. ให เว นพื้ นที่ว างใตร หัส ไปรษณี ยถึ งขอบล างของซอง 20 มม. ตลอดแนวและเวน
พื้นที่วางริมซองดานขวา-ซาย ระดับใตเลขที่หนังสือ 20 มม. ตลอดแนวดวย
การสงหนังสือซึ่งมิใชเปนการสงโดยทางไปรษณียเมื่อสงหนังสือใหผูรับแลวผูสงตองใหผูรับลง
ชื่อรับในสมุดสงหนังสือหรือใบรับแลวแตกรณีถาเปนใบรับใหนําใบรับนั้นมาผนึกติดไวที่สําเนาคูฉบับ
6.หนังสือที่ไดลงทะเบียนสงในกรณีที่เปนการตอบหนังสือซึ่งรับเขามาใหลงทะเบียนวาหนังสือ
นั้นไดตอบตามหนังสือรับที่เทาใดวันเดือนปใด
7.สมุดสงหนังสือใหจัดทําตามแบบงานสารบรรณ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
7.๑เลขทะเบียนใหลงเลขทะเบียนหนังสือสง
7.๒จากใหลงตําแหนงหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลที่เปนเจาของหนังสือ
7.๓ถึงใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมี
ตําแหนง
7.๔หนวยรับใหลงชื่อสวนราชการที่รับหนังสือ
7.๕ผูรับใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได
7.๖วันและเวลาใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปและเวลาที่รับหนังสือ
7.๗หมายเหตุใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
8.ใบรับหนังสือใหจัดทําตามแบบงานสารบรรณโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
8.1ที่ใหลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น
8.๒ถึงใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมี
ตําแหนง
8.๓เรื่องใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
8.๔รับวันที่ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปที่รับหนังสือ
8.๕เวลาใหผูรับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ
8.๖ผูรับใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได
9. การสงหนังสือลับ การบรรจุซอง
9.1 เอกสารชั้นลับที่สุด และชั้นลับมาก จะตองบรรจุซอง หรือ หอทึบแสง เชน ใสซองสี
น้ํา ตาล เอกสารดังกลาวตอ งบรรจุ อยู ในซองหรื อซองชั้นในพรอมดว ยใบเอกสารลับตามแบบที่ กํา หนดไวใน
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ระเบีย บ แต ใบรั บเอกสารลั บไม ตอ งกํ าหนดชั้ น ความลั บ ให ร ะบุ เ พีย งที่ เ อกสาร วั น เดื อ น ป จํ านวนและ
หมายเลขฉบับของเอกสารที่ใชเปนหลักฐานเทานั้น หามเขียนชื่อเรื่องไวในใบรับเอกสารลับ ใบรับเอกสารลับนี้
จะตองสงคืนสวนราชการผูสงเอกสารลับโดยเร็วที่สุด
บนซองหรือซองชั้น ในให จาหน าโดยลงเลขที่เ อกสาร ชื่อหรื อตํา แหนงผูรั บและสว น
ราชการผูสงพรอมทั้งทํา เครื่องหมาย “ลับที่สุด ” หรื อ “ลั บมาก” ทั้งดานหนา และดานหลั ง สว นซองหรื อหอ
ชั้นนอกนั้นหามทําเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ
9.2 เอกสารชั้ นลับ จะตองบรรจุซองหรือหอสองชั้นอยางมั่นคง ซองหรือหอชั้ นนอกตอง
ทึบแสง หากตองการใบรับเอกสารลับก็ใหบรรจุใบรับนั้นไวในซองดานในรวมกับเอกสารดวย
กระบวนการหนังสือออก

9

กระบวนการหนังสือรับและสงออก
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การเก็บรักษายืมและทําลายหนังสือ
การเก็บรักษา
การเก็บหนังสือแบงออกเป นการเก็บ ระหวางปฏิบัติการเก็บ เมื่อปฏิบัติเสร็ จแลว และการเก็บ ไว
เพื่อใชในการตรวจสอบ
๑. การเก็บระหวางปฏิบัติคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จ ใหอยูในความรับผิ ดชอบของ
เจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
๒. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลวคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไรที่
จะตองปฏิบัติตอไปอีกใหเจาหนาที่ของเจาของเรื่องปฏิบัติดังนี้
2.๑จั ดทําบัญชี หนั งสื อส งเก็บ ตามระเบี ยบงานสารบรรณอย างน อยให มีต นฉบับ และ
สําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเรื่องและหนวยเก็บเก็บไวอยางละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
2.๑.๑ลําดับที่ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ
2.๑.๒ที่ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
2.๑.๓ลงวันที่ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ
2.๑.๔เรื่องใหลงชื่ อเรื่ องของหนังสือแตละฉบับในกรณีที่ไม มีชื่อเรื่องใหลงสรุ ปเรื่อง
ยอ
2.๑.๕อายุการเก็บหนังสือใหลงวันเดือนปที่จะเก็บถึงในกรณีใหเก็บไวตลอดไปใหล ง
คําวาหามทําลาย
2.๑.๖หมายเหตุใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
2.๒ส งหนังสือและเรื่องปฏิบั ติทั้งปวงที่เกี่ยวของกับหนั งสื อนั้นพรอมทั้ งบัญชี หนัง สือสง
เก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้นๆกําหนด
3.เมื่อไดรับเรื่องจากเจาของเรื่องแลวใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังนี้
3.๑ประทับตรากําหนดเก็บ หนังสื อไว ที่มุม ลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของหนังสือ
ฉบับนั้นและลงลายมือชื่อยอกํากับตรา
3.๑.๑หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไปใหประทับตราคําวาหามทําลายดวยหมึกสีแดง
3.๑.๒หนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลาใหประทับตราคําวาเก็บถึง พ.ศ. .... ดวยหมึกสี
น้ําเงินและลงเลขของปพุทธศักราชที่ใหเก็บถึง
3.๒ลงทะเบียนหนั งสื อเก็บ ไว เ ป น หลั กฐานตามแบบระเบี ย บงานสารบรรณโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้
3.๒.๑ลําดับที่ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ
3.๒.๒วันเก็บใหลงวันเดือนปที่นําหนังสือนั้นเขาทะเบียนเก็บ
3.๒.๓เลขทะเบียนรับใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
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3.๒.๔ที่ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
3.๒.๕เรื่องใหลงชื่ อเรื่ องของหนังสือแตละฉบับในกรณีที่ไม มีชื่อเรื่องใหลงสรุ ปเรื่อง
ยอ
3.๒.๖รหัสแฟมใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
3.๒.๗กําหนดเวลาเก็บ ให ล งระยะเวลาการเก็บ ตามที่กําหนดในตรากําหนดเก็บ
หนังสือ
3.๒.๘หมายเหตุใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
4.การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบั ติเสร็จเรีย บรอยแลวแตจํา เปน
จะต องใชใ นการตรวจสอบเปนประจํา ไมส ะดวกในการสง ไปเก็บยังหนวยเก็บ ของสวนราชการให เจาของเรื่อง
เก็บเปนเอกเทศโดยแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรับผิดชอบก็ไดเมื่อหมดความจําเปนที่จะตองใชในการตรวจสอบแลวให
จัดสงหนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบโดยอนุโลม
5.อายุการเก็บหนังสือโดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา๑๐ปเวนแตหนังสือดังตอไปนี้
5.๑หนังสื อที่ตองสงวนเปนความลั บให ปฏิบั ติตามกฎหมายหรือระเบียบวาด วยการรั กษา
ความปลอดภัยแหงชาติ
5.๒หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดีสํา นวนของศาลหรื อของพนักงานสอบสวน หรือ
หนังสืออื่นใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลวการเก็บใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น
5.๓หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีสถิติ หลักฐานหรือเรื่อง
ที่ตองใชสําหรับศึกษาคนควาหรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกันใหเก็บไวเปนหลักฐานทางราชการตลอดไปหรือ
ตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรกําหนด
5.๔หนัง สือที่ไ ดปฏิบั ติงานเสร็จ สิ้นแลว และเปน คูสํ าเนาที่มีตน เรื่องจะคนไดจ ากที่อื่นให
เก็บไวไมนอยกวา๕ป
5.๕หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญและเปนเรื่องที่เ กิดขึ้นเปนประจํา
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา๑ป
ในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกั บการเงิ นซึ่งมิใช เปน เอกสารสิ ทธิห ากเห็นว าไมมีความจําเป นตองเก็บ
ไวถึง๑๐ปใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทําลายได
6.ทุกป ปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุ ครบ๒๕ปนับจากวันที่ไดจั ดทําขึ้น ที่เก็บไว
ณ สวนราชการใดพรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ๒๕ปใหกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรภายในวันที่
๓๑มกราคมของปถัดไปเวนแตหนังสือดังตอไปนี้
6.๑หนังสื อที่ตองสงวนเปนความลั บให ปฏิบั ติตามกฎหมายหรือระเบียบวาด วยการรั กษา
ความปลอดภัยแหงชาติ
6.๒หนังสือที่มีกฎหมายขอบั งคับ หรือระเบี ยบที่ออกใชเปน การทั่วไปกํ าหนดไวเป นอย าง
อื่น
6.๓หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้นใหจัดทําบัญชีหนังสือ
ครบ๒๕ปที่ขอเก็บเองสงมอบใหกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร
7.บัญชีสงมอบหนังสือครบ๒๕ปและบัญชีหนังสือครบ๒๕ปที่ขอเก็บเองอยางนอยใหมีตนฉบับ
และสําเนาคูฉบับ เพื่อใหสว นราชการผูมอบและกองจดหมายเหตุแหง ชาติกรมศิล ปากรผูรับมอบยึด ถือไวเป น
หลักฐานฝายละฉบับ
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7.๑บั ญ ชี ส ง มอบหนั ง สื อ ครบ๒๕ป ใ ห จั ด ทํ า ตามแบบที่ ๒ ๑ท า ยระเบี ย บ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้
7.๑.๑ชื่อบัญชีส งมอบหนังสื อครบ๒๙ป ป ระจํ าปให ลงตั ว เลขของป พุท ธศักราชที่
จัดทําบัญชี
7.๑.๒กระทรวงทบวงกรมกองใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
7.๑.๓วันที่ใหลงวันเดือนปที่จัดทําบัญชี
7.๑.๔แผนที่ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
7.๑.๕ลําดับที่ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่สงมอบ
7.๑.๖รหัสแฟมใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
7.๑.๗ที่ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
7.๑.๘ลงวันที่ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ
7.๑.๙เลขทะเบียนรับใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
7.๑.๑๐เรื่องใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่อง
ยอ
7.๑.๑๑หมายเหตุใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
7.๑.๑๒ลงชื่อผูมอบใหผูมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัวบรรจง
พรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ
7.๑.๑๓ลงชื่อผูรั บมอบใหผูรับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตั ว
บรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ
7.๒บั ญชีหนั งสื อครบ๒๕ปที่ขอเก็ บเองใหจั ดทําตามแบบระเบี ยบ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้
7.๒.๑ชื่อบัญชีหนังสือครบ๒๕ปที่ขอเก็บเองประจําปใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่
จัดทําบัญชี
7.๒.๒กระทรวงทบวงกรมกองใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
7.๒.๓วันที่ใหลงวันเดือนปที่จัดทําบัญชี
7.๒.๔แผนที่ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
7.๒.๕ลําดับที่ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง
7.๒.๖รหัสแฟมใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
7.๒.๗ที่ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
7.๒.๘ลงวันที่ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ
7.๒.๙เรื่องใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
7.๒.๑๐หมายเหตุใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
8.หนังสื อที่ ยังไม ถึง กํา หนดทําลายซึ่งสว นราชการเห็ นว าเป นหนั งสือที่มีความสําคัญ และ
ประสงคจะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรเก็บไวใหปฏิบัติดังนี้
8.๑จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบระเบียบอยางนอยใหมีตนฉบับ และสําเนาคูฉบับโดย
กรอกรายละเอียดดังนี้
8.๑.๑ชื่อบัญชีฝากหนังสือประจําปใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
8.๑.๒กระทรวงทบวงกรมกองใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
8.๑.๓วันที่ใหลงวันเดือนปที่จัดทําบัญชี
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8.๑.๔แผนที่ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
8.๑.๕ลําดับที่ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
8.๑.๖รหัสแฟมใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
8.๑.๗ที่ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
8.๑.๘ลงวันที่ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ
8.๑.๙เลขทะเบียนรับใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
8.๑.๑๐เรื่องใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่อง
ยอ
8.๑.๑๑หมายเหตุใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
8.๑.๑๒ลงชื่อผูฝากใหผูฝากลงลายมือชื่ อและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัวบรรจง
พรอมทั้งลงตําแหนงของผูฝาก
8.๑.๑๓ลงชื่ อผู รับ ฝากใหผู รับ ฝากลงลายมือชื่อและวงเล็ บชื่ อและนามสกุล ดว ยตั ว
บรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับฝาก
8.๒สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือที่จะฝากใหกองจดหมาย
เหตุแหงชาติกรมศิลปากร
8.๓เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลวใหล ง
นามในบัญชีฝากหนังสือแลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน
หนังสือที่ ฝากเก็บ ไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรใหถือ วาเปนหนังสือของสว น
ราชการผูฝากหากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืนใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวใหชัดแจง
เมื่อถึงกําหนดการทําลายแลวใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
9.การรักษาหนังสือใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุกโอกาส
หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิมหากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารุดเสียหายจน
ไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมไดใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวในทะเบียนเก็บดวย
ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสาร
สิทธิก็ใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน
การยืม
1.การยืมหนังสือที่สงเก็บแลวใหปฏิบัติดังนี้
1.๑ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด
1.๒ผู ยืมจะต องมอบหลักฐานการยืมให เจาหนาที่เก็บแลวลงชื่อรับ เรื่องที่ยืมไวในบัตรยืม
หนังสื อและให เจ าหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลํ าดับวันเดือนปไวเ พื่อติดตามทวงถามสว นบัตรยืม
หนังสือนั้นใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป
1.๓การยืม หนั งสื อระหว างส ว นราชการผู ยื มและผู อนุ ญาตให ยื มต องเป น หั ว หน าส ว น
ราชการระดับกองขึ้นไปหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
1.๔การยืมหนัง สือภายในสว นราชการเดีย วกั นผูยื มและผู อนุญาตให ยืมตองเป นหัว หน า
สวนราชการระดับแผนกขึ้นไปหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
2.บัตรยืมหนังสือใหจัดทําตามแบบทายระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
2.๑รายการใหลงชื่อเรื่องหนังสือที่ขอยืมไปพรอมดวยรหัสของหนังสือนั้น
2.๒ผูยืมใหลงชื่อบุคคลตําแหนงหรือสวนราชการที่ยืมหนังสือนั้น
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2.๓ผูรั บใหผูรับหนั งสือนั้นลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อ กํากับ พรอมดวยตําแหน งในบรรทัด
ถัดไป
2.๔วันยืมใหลงวันเดือนปที่ยืมหนังสือนั้น
2.๕กําหนดสงคืนใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นคืน
2.๖ผูสงคืนใหผูสงคืนลงลายมือชื่อ
2.๗วันสงคืนใหลงวันเดือนปที่สงหนังสือคืน
3.การยืมหนังสือที่ปฏิบั ติยังไมเสร็ จหรือหนังสื อที่เ ก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบใหถือปฏิบั ติ
โดยอนุโลม
4.การให บุคคลภายนอกยืมหนั งสื อจะกระทํ ามิได เ วน แตจ ะใหดู ห รือคัด ลอกหนั งสื อ ทั้งนี้
จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไปหรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน
การทําลาย
1.ภายใน๖๐วัน หลัง จากวั นสิ้น ปปฏิ ทินใหเจ าหนา ที่ผูรั บผิด ชอบในการเก็ บหนั งสือ สํา รวจ
หนังสื อที่ครบกําหนดอายุการเก็บ ในปนั้ นไม วา จะเปนหนัง สือที่เก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุ
แหงชาติกรมศิลปากรแลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการทําลายหนังสือ
บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบระเบียบอยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับโดย
กรอกรายละเอียดดังนี้
1.๑ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลายประจําปใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
1.๒กระทรวงทบวงกรมกองใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
1.๓วันที่ใหลงวันเดือนปที่จัดทําบัญชี
1.๔แผนที่ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
1.๕ลําดับที่ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
1.๖รหัสแฟมใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
1.๗ที่ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
1.๘ลงวันที่ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ
1.๙เลขทะเบียนรับใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
1.๑๐เรื่องใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
1.๑๑การพิจารณาใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก
1.๑๒หมายเหตุใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
2.ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวยประธาน
กรรมการและกรรมการอีกอยางนอยสองคนโดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ๓หรือเทียบเทาขึ้นไป
ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาที่ประธาน
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมากถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็น
แยงไว
3.คณะกรรมการทําลายหนังสือมีหนาที่ดังนี้
3.๑พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
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3.๒ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวา หนังสื อฉบั บใดไม ควรทําลายและควรจะขยาย
เวลาการเก็บ ไวใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็ บไวถึง เมื่อใดในชองการพิ จารณาของบั ญชีหนังสือขอ
ทําลายแลว ใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนัง สือโดยให ประธานกรรมการทําลายหนัง สือลง
ลายมือชื่อกํากับการแกไข
3.๓ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว า หนั ง สื อ เรื่ อ งใดควรให ทํ า ลายให ก รอก
เครื่องหมายกากบาท (× ) ลงในชองการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอทําลาย
3.๔เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี)
ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการ
3.๕ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่ งผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลวโดยการเผา หรือวิธีอื่น
ใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องไดและเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติทราบ
4.เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานแลวใหพิจารณาสั่งการดังนี้
4.๑ถาเห็นวาหนัง สือเรื่องใดยังไม ควรทําลายใหสั่งการใหเก็บหนังสื อนั้นไวจนถึ งเวลาการ
ทําลายงวดตอไป
4.๒ถาเห็นวา หนังสื อเรื่องใดควรทําลายให สงบัญ ชีหนัง สือขอทํ าลายให กองจดหมายเหตุ
แห งชาติ กรมศิล ปากรพิจ ารณากอนเว น แต ห นั งสื อประเภทที่ ส ว นราชการนั้ น ได ขอทําความตกลงกับ กรม
ศิลปากรแลวไมตองสงไปใหพิจารณา
5.ใหกองจดหมายเหตุแหง ชาติกรมศิล ปากรพิจารณารายการในบัญ ชีห นัง สือขอทําลายแลว
แจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือทําลายทราบดังนี้
5.๑ถากองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรเห็นชอบดวยใหแจงใหสวนราชการนั้น
ดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรไม แจงใหทราบอย างใด ภายใน
กําหนดเวลา๖๐วันนับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรใหถือวากอง
จดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรไดใหความเห็นชอบแลวและใหสวนราชการทําลายหนังสือได
5.๒ถากองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรเห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาการ
เก็บไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไปใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบและใหสวนราชการนั้นๆ ทําการแกไขตามที่
กองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรแจงมาหากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิล ปากรเห็นควรให
สงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรก็ใหสวนราชการนั้นๆ ปฏิบัติตาม
เพื่อประโยชนในการนี้กองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรจะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบ
หนังสือของสวนราชการนั้นก็ได

หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการ
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ศึกษาและจดจํารูปแบบของหนังสือราชการ (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ) ใหถูกตองและแมนยํา
2. เขาใจในโครงสรางของหนังสือราชการแตละชนิด เชน หนังสือภายนอก หนังสือภายในหนังสือ
ประทับตรา เปนตน
3. จับประเด็นของเรื่องที่จะราง
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4. บอกความประสงคใหชัดเจน เพื่อใหผูรับสามารถพิจารณาไดอยางรวดเร็ว
5. กรณีมีความประสงคหลายขอ ใหแยกเปนขอ ๆ
6. กรณีจําเป นจะต องอา งตั วบทกฎหมาย หรือตั วอยางให ระบุ ให ชัดเจน เพื่อ ใหผูรับค นหามา
ตรวจสอบไดสะดวก
7. ใชถอยคํากะทัดรัด ไดใจความ
8. ใชถอยคําเปนภาษาราชการ
9. การใชถอยคําปฏิเสธ ใหใชภาษาที่นุมนวล รื่นหู
10. หลีกเลี่ยงถอยคําที่เปนคําซ้ําซอน คําฟุมเฟอย
11. การใชอักขระวิธี ตัวสะกด ตัวการันต และวรรคตอนใหถูกตอง
12. ใชคําราชาศัพทใหถูกตอง
13. ระมัดระวังในการใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน
14. หลีกเลี่ยงการใชคําที่เปนภาษาตางประเทศใหมากที่สุด
15. ไมใชคําที่ใชในโฆษณา
16. อานและตรวจทานความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการที่ดี
หลัก 5c นั้น คิดคนเพื่อการจดจําที่งายขึ้น ไดแก
1. ถูกตอง(Correct)
2. ชัดเจน(Clear)
3. รัดกุม(Confirm)
4. กะทัดรัด Concise (Concise)
5. การโนมนําสูจุดประสงค(Convince)
ทั้งนี้ แตละหลักมีความหมายและรายละเอียดดังนี้
1. ถูกตอง ไดแก
1.1 ถูกแบบแบบหนังสือติดตอราชการมี 3 แบบ คือ
 แบบ “หนังสือภายนอก” ที่ลงชื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป
 แบบ “หนังสือภายใน” สําหรับใชติดตอภายในกระทรวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน
 แบบ “หนังสือประทับตรา” แทนการลงชื่อ
ทั้งนี้ ตองใชแบบใดแบบหนึ่งใหถูกตองตามควรแกกรณี รวมทั้งจัดโครงสรางของหนังสือ
พรอมทั้งเขียน “เรื่อง”“คําขึ้นตน”“คําลงทาย”และรายละเอียดอื่น ๆ ใหถูกแบบ ถูกระเบียบดวย
1.2 ถูกเนื้อหาการเขียนหนังสือราชการ จะตองเขียนใหถูกตองในเนื้อหาของเรื่อง
ซึ่งโครงสรางของหนังสือราชการประกอบดวย 4 สวน คือ
 สวนที่ 1 หัวหนังสือ
 สวนที่ 2 เหตุที่มีหนังสือไป
 สวนที่ 3 จุดประสงคที่มีหนังสือไป
 สวนที่ 4 ทายหนังสือ
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การเขียนหนั งสื อติ ด ต อราชการให ถูกต องในเนื้ อหาใดนั้ น ถาเป น เรื่ องยากๆ จํ าเป น
จะตองเตรียมการ กอนลงมือเขียน ดังนี้

 ศึกษาเรื่อง
การศึกษาเรื่องตองใชทั้ง ตา หู หัว ใจ และมือ กลาวคือ

ตา 

ตองอานเรื่อง

หู



ตองสดับตรับฟงวาเรื่องนี้เกี่ยวของกับใคร อยางไร
เคยมีเรื่องทํานองนี้ หรือเกี่ยวของมาอยางไรบาง และ
ดําเนินการอยางไร มีปญหาอะไรหรือไม

หัว



ตองคิด ตองใชสมอง คิดถึงเนื้อหาสาระที่เปนแกนแท
ของเรื่องนั้น และแนวทางที่จะเขียน

ใจ



ตองตั้งใจศึกษาเรื่องใหเขาใจ ทําจิตวาง วางใจเปน
กลางปราศจากอคติทั้งปวง

มือ 

ตองคนควาหาเรื่องที่เกี่ยวของ ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
และตัวอยางเรื่องที่เคยทํากันมาแลว รวมทั้งหา
ตัวอยางรางหนังสือดี ๆ มาเปนแบบดวย

 จับประเด็นของเรื่อง
การจับ ประเด็นของเรื่อง หมายถึง จั บจุดสํ าคัญของเรื่องที่จ ะมีหนังสื อไปว าเปน
เรื่องอะไร มีจุดประสงคอยางไรเพื่อจะไดนําไปพิจารณาในเขียนเรื่อง เนื้อความ จุดประสงค ของหนังสือที่มีไป
ใหถูกตอง
 ยอเรื่อง
การยอเรื่อ ง คือ การสรุ ปสาระสํา คัญ ของเรื่องโดยสั งเขปเพีย งสั้น ๆ แตส มบูร ณ
และชัดเจนเพื่อประโยชนในการเขียนเนื้อความที่อางถึงเรื่องเดิม
เทคนิคในการยอเรื่องควรดําเนินการดังนี้
(1) ศึกษาเรื่องใหเขาใจโดยละเอียด
(2) จับประเด็นสําคัญของเรื่อง
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(3) ประมวลสาระสําคัญ หรือจุดสําคัญที่จะตองนํามาใชเปนเหตุและผลเชื่อมโยง
กันของเรื่องที่จะรางหนังสือนั้น
(4) ลําดับขั้นตอนของเรื่องใหเขาใจงาย
(5) ยอเรื่องใหสั้นที่สุด แตไดความสมบูร ณและชัดเจนอางและแนบรายละเอียด
ประกอบ
การลําดับขั้นตอนของเรื่อง ไดแก
1) การลําดับเรื่องที่เคยติดตอระหวางกันมากอน
2) การลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น
3) การลําดับเนื้อหาสาระที่จะกลาวถึงกอนหลัง
4) การลําดับจุดประสงคของหนังสือ
การยอเรื่องใหสั้น คือ ยอเอาแตใจความที่เปนสาระสําคัญ โดยไมเอา
รายละเอียด แตตองไดความสมบูรณและชัดเจน ทั้งนี้ เทาที่จะนําไปเขียนเนื้อความที่อางถึงเรื่องเดิม และที่จะ
กลาวถึงการดําเนินการตอมา รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น
การอางถึงและแนบรายละเอียด เชนอางวา
“ตามหนังสือที่อางถึง”
“ตามที่ไดเรียนใหทราบทางโทรศัพทแลว”
“ความละเอียดแจงแลวนั้น”
“รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่แนบมานี้”

สรุ ปการที่จะเขีย นหนังสือติ ดตอราชการใหถูก ตองในเนื้อหาเปนอย างดีได นั้น
จําเปนที่จะตองเตรียมการกอนเขียน ซึ่งอาจจะตอง
ศึกษาเรื่อง
 จับประเด็นของเรื่อง
ยอเรื่อง
ทั้งนี้ พึงกระทํ าการดั งกลา วตามความจํา เป น สุดแตว าเรื่องนั้น จะยากหรื องาย
เพียงใด
1.3 ถูกหลักภาษาราชการ
หลักภาษาราชการที่ควรระวัง มี 2 เรื่อง คือ
 รูปประโยค เมื่อรางหนังสือแลวตองแยกประโยคออก ตรวจสอบไวยากรณ
ดูทีละประโยควาถูกรูปประโยคหรือไม มีคํากริยาในแตละประโยคหรือไม คําแตงประธาน – กริยา –กรรม อยู
ถูกที่หรือไม อานไดความหรือไม สวนคําประธานและกรรมอาจละไวในฐานที่เขาใจก็ได
 ความสัมพันธทางไวยากรณ อาจแยกพิจารณาไดเปน 5 ประการ คือ
(1) ความสัมพันธระหวางประโยคกับประโยค
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(2) ความสัมพันธระหวางประธาน – กริยา – กรรม
(3) ความสัมพันธระหวางคําที่แยกครอมขอความ
(4) ความสัมพันธระหวางคํารวมกับคําแยก
(5) ความสัมพันธระหวางคําหลักกับคําขยาย
1.4 ถูกความนิยม
ความนิยมในที่นี้ หมายถึง ความนิยมที่ใชกันโดยทั่วไปในวงราชการ และความนิยม
เฉพาะผูลงนามในหนังสือ ซึ่งเปนความนิยมในเรื่องดังตอไปนี้
 ความนิยมในสรรพนาม ความนิยมโดยทั่วไปสําหรับหนังสือภายนอก หรือ
หนังสือติดตอในนามสวนราชการจะไมใชคําสรรพนาม วา “ขาพเจา” หรือ “ผม” แตจะนิยมใชชื่อสวน
ราชการ เชน “กรมสงเสริมสหกรณ”“สํานักงาน ก.พ.” หรือไมก็ละไวในฐานที่เขาใจโดยไมระบุชื่อ
สวนราชการเลยก็มี
 ความนิยมในถอยคําสํานวน มีความนิยมโดยทั่วไป ดังนี้
(1) หนังสือราชการนิยมใชภาษาราชการ
(2) การเชื่อ มคํา หรื อประโยค ดว ยคํา บุพบท หรือ คํา สันธาน ซึ่ งมี ความหมาย
อยางเดียวกัน ไมนิยมใชคําซ้ํากัน เพราะจะไมไพเราะหรืออาจทําใหเขาใจสับสนได จึงนิยมใชคําใหแตกตางกัน
เชน “ที่ – ซึ่ง - อัน” เปนคําที่ใชแทนกันไดทั้ง 3 คํา “และ – กับ – รวมทั้ง – ตลอดจน” ทั้ง 4 คํานี้ ใช
แทนกันได
(3) การเชื่อมคํ าประธาน หรื อกริย า หรือกรรมหลาย ๆ คําเขาดวยกัน ด วยคํา
“และ”“หรือ” ไมนิยมใสคําเชื่อมทุกคํา แตนิยมใสคําเชื่อม คําสุดทายคําเดียว
(4) ใชกริยา “บัญญัติ” สําหรับพระราชบัญญัติ ใชกริยา “กําหนด” สําหรับ
กฎระเบียบ
(5) ใช “ฝาฝน” สําหรับขอหาม ใช “ไมปฏิบัติตาม” สําหรับขอปฏิบัติ
(6) คําที่ใชแทนกันได และแทนกันไมได

และหรือ

กับ 

(ติดตอ เทากัน ดวยกัน)

แก 

(สําหรับ)

แด 

(สําหรับ ถวาย อุทิศ เพื่อ)

ตอ 

(กระทําตอฝายเดียว ตาม)

และ 

(ทั้งหมด)

หรือ 

(อยางไหนก็ได)



(ทั้งหมดก็ได, อยางเดียวก็ได)

(7) คําเบา - คําหนักแนน
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จะ – จัก
จะ
 (ธรรมดา – ใชในกรณีทั่วไป)
จัก
 (หนักแนน – ใชในคําขู คําสั่ง คํากําชับ)
ควร – พึง – ยอม – ตอง – ให
ควร  (บังคับทางจิตใจ)
พึง
 (บังคับทางสังคม)
ยอม  (บังคับเปนทางการ แตไมเด็ดขาด
ใหใชดุลยพินิจได)
ตอง  (บังคับเปนทางการโดยเด็ดขาด)
ให
 (บังคับเปนทางการโดยเด็ดขาด)
(8) คําบังคับ – คําขอรอง
ไมนิยมใช “คําบังคับ” ในหนังสือที่มีถึงบุคคล หรือผูดํารงตําแหนง
ที่ไมไดอยูในบังคับบัญชา แตนิยมใช “คําขอรอง”หรือ “ขอความรวมมือ” เชน
คําบังคับ
คําขอรอง
ขอใหสง

 โปรดสง

ขอใหไปติดตอ

 โปรดไปติดตอ

 ขอใหนําเสนอตอไปดวย

 โปรดนําเสนอตอไป

(9) คําทําลาย - คําเสริมสราง
ไมนิยมใชคําทําลาย แตนิยมใชคําเสริมสราง
คําทําลาย

คําเสริมสราง

 ไมตั้งใจศึกษาจึงสอบตก

ถาตั้งใจศึกษาก็คงสอบได

 โครงการที่เสนอใชไมได

โครงการที่เสนอเปนโครงการที่ดี
แตยังไมเหมาะสมที่จะดําเนินการขณะนี้

 ทานเขาใจผิด

 ความเขาใจของทานยังคลาดเคลื่อน

(10) หางเสียง การลงทายประโยค นิยมใสคํา “หางเสียง” ใหลงลื่นและ
รื่นหูเชน การเติมคําวา “ดวย” ไวขางทายประโยค “จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไปดวย จัก
ขอบคุณยิ่ง”
(11) สํานวนตามสมัยนิยม เชน
“ ไดผลเปนที่พอใจระดับหนึ่ง ”
“ ทําเปนระบบครบวงจร ”
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“ ทําตามขั้นตอน ”
 ความนิยมในวรรคตอน
(1) แบงประโยค วรรค และตอนใหถูกตอง
(2) ให แ ต ล ะประโยค แต ล ะวรรค แต ล ะตอนเป น เอกภาพ กล า วคื อ แต ล ะ
ประโยค กลาวถึง สิ่งสําคัญ สิ่งเดียว แตละวรรคแตละตอน กลาวถึง สิ่งสํา คัญ สิ่งเดียว ถา มีหลายสิ่งที่จะต อง
กลาวถึงควรแยกเปนคนละประโยค คนละวรรค คนละตอนแลวแตกรณี
 ความนิยมในรูปแบบ รูปแบบในหนังสือติดตอราชการ มี 3 รูปแบบ คือ
(1) หนังสือภายนอก
(2) หนังสือภายใน
(3) หนังสือประทับตรา
2. ชัดเจน
คําวา “ชัดเจน” ในที่นี้หมายถึง การเขียนใหเขาใจงาย พิจารณางาย และอานงาย จึงตอง
เขียนให
2.1 ชัดเจนในเนื้อความ
ตองเขีย นใหเนื้อความกระจา งชัด ไมค ลุมเครือ ไมทํ าใหผู อาน อานดว ยความลําบากใน
การแปลความหมาย ถอยคํา หรือขอความ
2.2 ชัดเจนในจุดประสงค
หนังสือทุกฉบับจะมีจุดประสงควา จะใหผูรับ หรือผูอานทําอะไร เชน


เพื่อทราบ



เพื่ออนุมัติ



เพื่อใหเขาใจ



เพื่อใหความรวมมือ



เพื่อพิจารณา



เพื่อถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ มี จุดประสงคอยางไร ตองเขียนใหชัด เจนวา ตองการใหผูรั บหนังสื อทําอะไร และ
ถามีจุดประสงคหลายประการ ก็ตองระบุใหครบทุกประการ
2.3 กระจาง
(1)การเขียนหนังสือ ควรแบงเปนตอน ๆ ยอหนาเสียบาง โดยทั่วไปหนังสือยอหนาหนึ่ง
ไมควรเกิน 10 บรรทัด
(2) ไมควรเขียนหนั งสื อโดยใช ป ระธานร ว มหรื อ กริ ย าร ว ม หรื อใช อ นุ ป ระโยคแต ง
เพราะจะอานยากและสับสน ควรแยกเปนประโยคเอกเทศเสียบาง
(3)ในกรณีที่ใชคํากริยารวม โดยมีประธานหลาย ๆ คํา ถาเกรงวาจะสับสน หรือไมกระจาง
ก็อาจใชคําวา “ก็ด”ี เติมทายคําประธานทุกคํา เพื่อใหชัดเจนขึ้นได
(4)ในประโยคซอนที่ใช คําประธานรวม และแยกกริยาควรเว นวรรคแยกคํากริยาใหเห็น
ประโยคตาง ๆ ชัดเจน
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(5)ประโยคหรือวลีที่ใชประกอบประโยค ที่กลาวกอนหลาย ๆ ประโยค ควรเวนวรรคให
เห็นชัดวาประกอบทุกประโยค
(6)เมื่อเปลี่ยนเรื่อ ง หรือเปลี่ย นกระบวนการ และมี ขอ ความในแตละเรื่อ ง หรือแตละ
กระบวนการยาว ควรยอหนาขึ้นวรรคใหม เชน เปลี่ยนจาก อารัมภบทมาเปนการ พิจารณา หรือ ความเห็น ก็
ก็ยอหนา
ยอหนาขึ้นวรรคใหมเสียทีหนึ่ง เปลี่ยนจากพิจารณาหรือความเห็นมาเปน มติ หรือ ขอตกลงใจ
ขึ้นวรรคใหมเสียทีหนึ่ง เปลี่ยนจากมติ จากขอตกลงใจ มาเปน จุดประสงค (คําสั่ง คําขอ คําซักซอมฯลฯ)
ก็ยอหนาขึ้นวรรคใหมเสียทีหนึ่ง
(7)ถากริยาของประโยคมีหลาย ๆ คํา คือใหประธานทําอะไรหลาย ๆ อยาง หรือมีกรรม
หรือคําประกอบกรรมของกริยาเดียวกันหลาย ๆ คํา ซึ่งเมื่อเขีย นเปนรา งยาวดูทึบเปน พืด และอา นยาก ควร
แยกการกระทําหรือกรรมนั้นออกเปนขอ ๆ ใหกระจาง
3. รัดกุม
หนังสือราชการที่ดี ตองมีลักษณะรัดกุม ไมมีชองโหว และตองไมเขียนยืนยันในสิ่งที่ยังยืนยัน
ไมได ทั้งนี้ ถาเปนกรณีที่ไมอาจยืนยันไดแนนอนวากรณีจะเปนเชนนั้นเสมอไป ก็ไมควรใชคํายืนยัน ใหเปน
การผูกมัด แตควรใชคําแบงรับ แบงสู เชน ในการตอบขอหารือ ที่เราเห็นวา โดยทั่วไปกรณีจะเปนอยางนั้น แต
อาจมีกรณีพิเศษที่อาจไมเปนอยางนั้นก็ได เชนนี้ควรเติมคําวา“โดยปกติ” ลงไปในคําตอบนั้น เปนตน
โครงสรางของหนังสือราชการ มี ๔ สวน คือ
 สวนที่ ๑ หัวหนังสือ
 สวนที่ ๒ เหตุที่มีหนังสือไป
 สวนที่ ๓ จุดประสงคที่มีหนังสือไป
 สวนที่ ๔ ทายหนังสือ
สวนที่ ๑ สวนหัวหนังสือประกอบดวย
 ที่
 สวนราชการ
 วัน เดือน ป
 เรื่อง
 เรียน
 อางถึง
 สิ่งที่สงมาดวย
 การเขียนชื่อเรื่อง ตองเขียนใหบรรลุจุดมุงหมาย ๒ ประการ
- ใหพอรูใจความที่ยอสั้นที่สุดของหนังสือ
- ใหสะดวกแกการเก็บคนอางอิง
โดยมีเทคนิคในการเขียนชื่อเรื่อง ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ ขึ้นตนดวยคํากิริยา เชน
แจง
ขอให

อนุมัติ
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ตอบขอหารือ

ขอเชิญ

ขอหารือ

สง

ชี้แจง

แบบที่ ๒ ขึ้นตนดวยคํานาม
 กรณีที่เปนหนังสือราชการตอเนื่อง

ยกเวน

อนุญาต

ใหใชชื่อเรื่องของหนังสือฉบับเดิม

การตอบ

ใชวิธีเปลี่ยนเปนคํานาม โดยเติม “การ” ขางหนา
หรือ

การตอบ
“ปฏิเสธ”

ตัวอยางØ ขอความอนุเคราะหชวยเหลือคาใชจายในการสัมมนา
เปลี่ยนเปนØ การขอความชวยเหลือคาใชจายในการสัมมนา
 เรื่องที่ไมพึงประสงค
กรณีที่เปนเรื่องที่กระทบจิตใจผูอาน ใหใช เปนประโยคที่เปนคํานาม

ตัวอยาง

Ø การชําระหนี้เงินกูเพื่อซื้อบานพักอาศัย (กรณีทวงหนี้คางชําระ)
Ø การแตงกายของขาราชการสตรี (กรณีตําหนิวาแตงกายไมเหมาะสม)

 การเขียนคําขึ้นตน โดยปกติบุคคลทั่วไป จะใชคําขึ้นตนวา “เรียน”
 ยกเวน
กราบทูล

ใชกับ สมเด็จพระสังฆราช
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 นมัสการ

ใชกับ สมเด็จพระราชาคณะ/ พระภิกษุ

 กราบเรียน ใชกับ บุ ค คล ๑๔ ท า น ได แ ก ประธานองคมนตรี
นายกรัฐ มนตรี, ประธานวุฒิ สภา, รั ฐบุรุ ษ, ประธานสภาผู แทนราษฎร, ประธานศาลฎีก า, ประธานรัฐ สภา,
ประธานศาลปกครองสูง สุด , ประธานศาลรัฐ ธรรมนูญ, ประธานกรรมการเลือกตั้ง, ประธาน ปปช.,ประธาน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน, ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
นอกจากที่กลาวมาแลว ยังมีคําขึ้นตน “ถึง” ซึ่งจะใชกับหนังสือประทับตรา แลวตามดวย ชื่อ
สวนราชการ เชน ถึง จังหวัดนนทบุรี
 การเขียนอางถึง
Ø อางถึงเฉพาะหนังสือที่ไดรับ
Ø ลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ
Ø เลขที่หนังสือ วัน เดือน ป
 การเขียนสิ่งที่ สงมาดวยสิ่งที่ส งมาด ว ย ใช กับ หนังสือภายนอก เทานั้ น และตองระบุ
จํานวนที่ชัดเจนดวย
ตัวอยาง สิ่งที่สงมาดวย ๑. โครงการสัมมนา จํานวน ๕ ชุด (๑๕ แผน)
๒. แบบตอบรับการเขารวมสัมมนา จํานวน ๑๐ ชุด (๑๐ แผน)
สําหรับหนังสือภายใน หรือบันทึก จะใช เอกสารแนบ
สวนที่ ๒ สวนเหตุที่มีหนังสือไป ประกอบดวย
Ø เหตุจากผูมีหนังสือไป (เหตุเกิดจากเรา) เชน การขอความอนุเคราะหหนวยงานอื่น
Ø เหตุจากบุคคลภายนอก เชน มีคนรองเรียนมายังหนวยงานเรา ซึ่งเราอาจจะตองทํา
หนังสือถึงหนวยงานอื่นเพื่อขอความเห็น
Ø เหตุจากเหตุการณที่ปรากฏขึ้น เชน เสาไฟฟาที่กรมฯ ลม เราจึงตองทําหนังสือถึงการ
ไฟฟานครหลวง
Ø เหตุจากผูรับหนังสือ (หนวยงานอื่นมีหนังสือถึงเรา แลวเราตอบกลับ
การเขียนคําขึ้นตนของหนังสือ
1. หากเปนเรื่องที่เคยติดตอกันมากอน หรือหนังสือที่มีการรับรูหรือสงถึงกันแลว โดยจะตอง
ดูถึงเรื่องเดิม วาเคยเปนมาอยางไร ปกติใหขึ้นตนดวยคําวา “ตาม ...” ตามที่ .......” ลงทายดวยคําวา “นั้น”
สําหรับคํา วา “อนุ สนธิ” สวนใหญจะใชเกี่ย วกับ คํา สั่ง ซึ่งลงทายดวยคํา วา “นั้น” เชนกัน การลงทาย กรณี
หนังสือที่มีการรับรูหรือสงถึงกันแลว

25
 ความละเอียดแจงแลว นั้น



ใชกับหนังสือชนิดใดก็ได

 รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย



ใชกับหนังสือภายนอก

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ



ใชกับบันทึกขอความ

2. หากเปนเรื่องที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งไมเคยมีการติดตอกันมากอน จะตองเขียนความประสงค
หรือความมุงหมาย โดยมีเหตุผลอยางชัดเจน ปกติใหขึ้นตนดวยคําวา “ดวย..” หรือ “ เนื่องจาก ”
สวนที่ ๓ สวนจุดประสงคที่มีหนังสือไป ประกอบดวย
1. ใหแ จงจุดประสงค ที่มีหนัง สือไป เชน การขอความรว มมือ การขอความเห็น การขอ
ความชวยเหลือ
2. ถามีจุดประสงคหลายขอ ใหเขียนแยกออกเปนขอ ๆ ใหชัดเจน
ปกติจะขึ้นตนดวย คําวา “จึง ... และตอทายดวยขอความที่ไดระบุใหปฏิบัติตาม หรือ รองขอ
ตามขอความที่ไดระบุไวใน สวนที่ ๓ ใหชัดเจน
ตัวอยางจุดประสงค
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปดวย
จะขอบคุณยิ่ง
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห/ ใหความรวมมือดวย
จะขอบคุณยิ่ง
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสหกรณจังหวัดทราบดวย
คําแจง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 จึงขอแจงใหทราบลวงหนา
คําซักซอม
 จึงขอเรียนซักซอมความเขาใจมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป
คําชี้แจง
 จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ
คํายืนยัน
 จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ
 จึงเรียนยืนยันขอตกลงดังกลาวมา ณ ที่นี้
คําสั่ง
 จึงเรียนมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป
 จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการตอไป
คําเตือน
 จึงเรียนเตือนมาเพื่อโปรดดําเนินการเรื่องนี้ใหเสร็จโดยดวนดวย
คําหารือ
 จึงเรียนหารือวา.........................................
คําขอรอง
 จึงเรียนขอความกรุณามาเพื่อโปรดชวยคาใชจายในการนี้
ตามสมควร
 ใชถอยคําสํานวนใหเหมาะสมกับผูรับหนังสือ
คําขอ

ผูบริหาร



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอไดโปรด
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ผูใตบังคับบัญชา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอให

สวนที่ ๔ สวนทาย
หนังสือภายในและหนังสือประทับตรา ไมมี “คําลงทาย”
 คําลงทายของหนังสือภายนอก ใชตามฐานะของผูรับหนังสือ
การเขียนคําลงทาย
ตัวอยาง
ผูดํารงตําแหนงสูงพิเศษ 14 ตําแหนง
บุคคลทั่วไป
สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระราชาคณะ
พระทั่วไป
ภาษาหนังสือราชการ
ใคร
ไหน
แบบไหน
อะไร
ไดไหม
อยางไร
ทําไม
เดี๋ยวนี้
ในเรื่องนี้
เรื่องนั้น
ไมดี
เหมือนกัน
ยังไมไดทําเลย
เสร็จแลว

-

ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
ควรมิควรแลวแตจะโปรด
ขอนมัสการดวยความเคารพอยางสูง
ขอนมัสการดวยความเคารพ

ผูใด
ที่ใด
แบบใด
อันใด สิ่งใด
ไดหรือไม
เชนใด ประการใด
เพราะอะไร เหตุใด
บัดนี้ ขณะนี้
ในการนี้ ในกรณีนี้
กรณีดังกลาว
มิชอบ ไมควร
เชนเดียวกัน
ยังไมไดดําเนินการแตอยางใด
แลวเสร็จ เรียบรอยแลว

การเขียนใหถูกตองตามความนิยม
สรรพนาม
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ความนิยมในสรรพนามการใชสรรพนามแทนผูมีหนังสือไป เนื่องจากผูลงนามในหนังสือ
ราชการ เปนการ ลงนามในฐานะเปนตัวแทนของสวนราชการ จึงนิยมใชชื่อสวนราชการเปนสรรพนามแทนผูลง
นามในหนังสือไป จะไมนิยมใชขาพเจา กระผม

ตัวอยางกรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา
ถอยคําสํานวน
สํานวนความนิยมในถอยคํา ใหใชภาษาราชการ ไมใชภาษาพูด
ตัวอยาง พรอมนี้ไดแจงไปทางจังหวัดแลวเหมือนกัน ใชคําวา ทั้งนี้ไดแจงใหจังหวัดทราบดวยแลว
ไมมีขอเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม
ใชคําวา ไมมีขอเท็จจริงอันใดเพิ่มเติม
เวลาผานมานานแลว
ใชคําวา เวลาลวงเลยมานานแลว
ยังไมรับแจงผลการพิจารณาเลย ใชคําวา ยังไมรับแจงผลการพิจารณาแตประการใด
ไมรูมากอนวาตองการขอมูล ใชคําวา ไมทราบวาประสงคจะขอรับขอมูล
คําเสริมสราง
คําทําลาย
ไมตั้งใจศึกษาจึงสอบตก
โครงการที่เสนอใชไมได
ทานเขาใจผิด
คําบังคับ

ถาตั้งใจศึกษาก็คงสอบได
โครงการที่เสนอเปนโครงการที่ดีแตยัง
ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการขณะนี้
ความเขาใจของทานยังคลาดเคลื่อน
คําขอรอง

ขอใหสง
โปรดสง
ขอใหไปติดตอ
โปรดไปติดตอ
ขอใหนําเสนอตอไปดวย
โปรดนําเสนอตอไป
 การเชื่อมคําหรือประโยคไมนิยมใชคําเชื่อมซ้ํา
และ กับ รวมทั้ง ตลอดจน
การจัดระเบียบพนักงาน รวมทั้งและการกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ใหตราเปน พระราชกฤษฎีกา
จะถือวาผูใดกระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ได ก็ตอเมื่อผูนั้นมีหนาที่ราชการ
และไดกระทําการหรือละเวนกระทําการตามหนาที่นั้นโดยมิชอบ กับและจะตองมีเจตนาที่จะใหตนเองหรือผูอื่น
ไดรับประโยชนอันมิชอบ
ที่ ซึ่ง อัน
คนที่เปนพลเมืองของประเทศใด ซึ่งที่ทําการอันที่เปนการบอนทําลายความมั่นคง
ของประเทศนั้นควรไดรับการประณามวาเปนผูทรยศตอประเทศชาติ

28
จัก จะ
จัก เปน คําชวยกริยา บอกกาลภายหนา แสดงเจตจํานง เชน จักกิน จักนอน
จะ เปน คําชวยกริยา บอกอนาคต เชน จะไป จะนอน จะขอบคุณมาก
วรรคตอน
การแบงวรรคตอนผิด ทําใหความหมายเปลี่ยน
ตัวอยาง ยานี้ดี กินแลวแข็ง แรงไมมี โรคภัยเบียดเบียน
ยานี้ดี กินแลวแข็งแรง ไมมีโรคภัยเบียดเบียน
หามขาราชการสตรีนุงกางเกง ในเวลาปฏิบัติราชการ
หามขาราชการสตรีนุงกางเกงใน เวลาปฏิบัติราชการ
การเขียนหนังสือตักเตือน ตําหนิ
 เขียนเปลี่ยนเข็ม
ตองใชคําเสริมสรางในการเขียน
เขียนเบนเปา
 เขียนแสดงความเสียใจ
ตัวอยาง
เพราะลูกขี้เกียจจึงสอบตก(คําทําลาย)
 ถาลูกขยันมากกวานี้ลูกจะสอบไมตก (คําเสริมสราง)
การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธ
- ตอบปฏิเสธการให โดยการขอบคุณอางเหตุผลที่ไมรับ ขอโอกาสอื่นหรือขออยางอื่น
- ตอบปฏิเสธคําขอที่ไมใชขอตามกฎหมายตอบใหสุภาพนุมนวลอางเหตุผลที่ขัดของ ขอ
อภัยที่ไมอาจอนุญาตไดแสดงน้ําใจที่จะใหความรวมมือในโอกาสหนา หากไมมีปญหาขัดของอางเหตุผลขัดของ
สําคัญขออภัยแสดงน้ําใจ
การเขียนหนังสือขอรอง
อางเหตุผลความจําเปนขอใหพิจารณาหรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ขอใหนําเสนอ ขอใหพิจารณา ขอใหอนุญาต ขอเชิญใหมางาน ขอใหจายหนี้
การเขียนหนังสือขอความรวมมือ
มีถึงผูที่มีหนาที่อยางเดียวกัน เกี่ยวของกันเพื่อขอใหเขารวมมือดําเนินการ
บอกความจําเปนหรือความตองการของเราขอความรวมมือเขา ตั้งความหวังวาจะไดรับความรวมมือ
การเขียนหนังสือขอความชวยเหลือ
มีถึงสมาคม มูลนิธิ บริษัทหางรานเอกชน หรือบุคคลภายนอกซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของกัน
ขอใหมาบรรยาย ขอใหชวยเหลือทางการเงิน ขอใหทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหบอกความจําเปนหรือความตองการของ
เรา ยกยองคุณธรรมของเขา ชี้ผลอันนาภูมิใจที่จะไดรับ หากไดชวยเรา ขอความกรุณาชวยเหลือจากเขา ตั้ง
ความหวังวา จะไดรับความกรุณาชว ยเหลือ และขอบคุณ การเขีย นหนัง สือราชการนั้นถา ผูรางมีหลักเกณฑ
ดังกลาวขางตนประกอบกับมีการวิเคราะหและใชดุ ลยพินิจก็สามารถที่จะรางหนังสือไดดีโ ดยไมยากอยางที่คิ ด
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แตตองมีการฝ กฝนบ อยๆพรอมทั้ งศึกษาเรื่องต างๆโดยใช ทั้งตาปากหูหั วใจและมือทุกทานก็สามารถที่จะรา ง
หนัง สือไดเสร็จอยางรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังบงบอกถึงศักยภาพของผูรางหนังสืออีกดวย และการ
รางหนังสืออาจขึ้นอยูกับแนวทางการปฏิบัติของแตละหนวยงานนอกจากนี้ ในการสงหนังสือราชการแตละครั้ง
ผูสงสาร ที่ดีควรคํ านึงถึงกฎขั้นพื้นฐานดวย คือ ความเปนจริงของหนั งสือ มีประโยชน เป นที่พึงประสงค
และมีความเหมาะสม (เวลา โอกาส สถานที่ บุคคล)

การใชภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือเปนทั้งศาสตรและศิลป
ในดานศาสตรคือหลักการที่ชัดเจนตองเรียนรูใหแมนยําในศิลปคือการใชวิธีการเขียนที่นุมนวลทํา
ใหบรรลุจุดประสงคโดยเฉพาะการใชภาษา
การใชภาษาใหดีนั้นเปนสามัญสํานึกโดยอาศัยประสบการณการอานมาประกอบคืออานมากเขียน
มากก็จะทําใหเขียนไดและเขียนดีขึ้นเรื่อยๆการใชภ าษาในการเขียนควรคํานึ งถึงการใช คํา ประโยคและยอ
หนาดังนี้
๑. การใชคํา
คําทุกคําในหนังสือราชการและหนังสือโตตอบลวนมีความหมายสําคัญดั งนั้นจึ งควรคํานึงถึง
การใชคําบางประเภทดังนี้
๑.๑การสะกดคําพจนานุกรมในคอมพิว เตอร (โปรดแกรมดิกชั นนารี ) ก็มี แตไมสามารถ
ตรวจสอบได ทุกคํา เชนชื่อเฉพาะหรือชื่อบุ คคลการถอดคํา ภาษาไทยตางประเทศจะต องใช ใหถูก ตองตามที่
ราชบัณฑิตยสถานกําหนดไว
๑.๒การใชคําเชื่ อมเชน ที่ซึ่งอันและแตหรือเพราะฉะนั้นจึงฯลฯควรเลือกใชใหถูกตองและไม
ใชมากเกินไปเพราะจะทําใหประโยคยาวซับซอนเขาใจยากคําเขียนคําเดียวกันไมควรใชซ้ําๆในประโยคเดียวกัน
๑.๓การใชคําใหเหมาะสม
๑) คําสรรพนามควรใชผมกระผมดิ ฉันไมใชขาพเจา ควรใชชื่อหนว ยงานในกรณีที่
มิใชเรื่องเฉพาะบุคคลและไมควรใชคําวา “หนวยงานของทาน” เพราะบุคคลยอมมิใชเจาของหนวยงานควรใช
ชื่อหนวยงานเทานั้น
๒) คําบุรพบทไดแกกับแกแตตอมักใชผิดคือใชคําวากับแทนแกเชนสงเอกสารใหกับ
คณะกรรมาธิการควรใชใหแกและใชคําวาแดสําหรับผูที่สูงกวาเชนถวายแดอุทิศแดเปนตน
๓) เชนไดแกอาทิในการยกตัวอยางมักใชกันสับสนที่ถูกตองคือ
คําวา“เชน” ใชเมื่อสิ่งที่กลาวถึงจํานวนมากไมสามารถนับจํานวนไดชัดเจนจึงยกขึ้น
มาเปนตัวอยางพอสังเขปและไมตองมีคํา “เปนตน” ตอทายและไมตองใสคํา“และ” กอนตัวอยางสุดทายดัง
ประโยคตอไปนี้
สัตว๔เทามีหลายชนิดเชนชางมาวัวควาย
คําวา“ไดแก” ใชเมื่อสิ่งที่กลาวถึงมีจํานวนชัดเจน (ไมจําเปนตองมีการเรียงลําดับไว)
และหากนํามาแสดงไมครบใหใสคําทายดวยเพื่อแสดงวายังมีประการอื่นๆอีกดังตัวอยาง
โรงเรียนที่เขารวมรายการแขงขันตอบปญหาประชาธิปไตย๕แหงไดแกโรงเรียน
สวนกุหลาบ, โรงเรียนเตรียมอุดม, โรงเรียนเทพศิรินทร เปนตน
คําวา“อาทิ” โดยนัยแปลวา “ตน” ซึ่งมีความหมายคลายกับ “ไดแก” ......เปนตน
ใชเมื่อสิ่งที่กลาวถึงมีจํานวนและการเรียงลําดับชัดเจนและยกเฉพาะขอตนเพื่อกันสับสน“อาทิ” ยกมาเฉพาะที่
สําคัญหรือลําดับตนๆไมตองใชไปยาลใหญเพราะที่สําคัญมีเพียงเทานั้นดังตัวอยางตอไปนี้
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เบญจศีลมี๕ขออาทิหามฆาสัตวไมใชคํา “อาทิเชน”
๔) จะจักใคร
จะใชไดทั่วไปเปนภาษาราชการที่ใชไดเชนจะเปนพระคุณยิ่งจักขอบคุณยิ่ง
จักบางคนนิยมใช “จักขอบคุณยิ่ง” ความหมายของคําคอนขางหนักมี
ความหมายคลายตองซึ่งไมนุมนวลไมสละสลวย
ใครเสียงไมสูไพเราะและมีความหมายวาอยากหรือตองการเชน
“ใครขอเชิญทานไปเปนวิทยากร” ไมชัดเจนวาตองการเชิญแลวจะเชิญจริงๆหรือไมหากตัดคําวาใครออกก็สื่อ
ความหมายไดชัดเจน
ไป - มามักใชสลับกันในการใชคํานี้ควรคํานึงถึงผูรับหนังสือเปนสําคัญควร
ใช “จึงขอเชิญทานไปเปนวิทยากร” เพราะผูรับหนังสือยอมคิดวาตนเดินทางไปหรือสํานักงาน...ขอสงผูแทน
มารวมประชุม” เพราะผูรับหนังสือซึ่งเปนผูจัดประชุมยอมคิดวาจะมีผูมารวมประชุม
๒. การใชประโยค
ประโยคในหนังสือราชการและหนังสือโตตอบทั่วไปควรมีลักษณะสําคัญดังนี้
๒.๑ประโยคสั้นไมใชคําเชื่อมมากควรใชประโยคเดียวมากกวาประโยคความซอนหรือประโยค
ความรวมความยาวของแตละประโยคไมควรเกิน๑บรรทัดไมใชคําฟุมเฟอยซ้ําซากที่ทําใหประโยคยาวโดยใชเหตุ
๒.๒ประโยคบอกเลาแมเปนคําถามก็สามารถดัดแปลงไดเชนขอหารือวาสมควรปฏิบัติประการ
ใดไมควรใชประโยคคําถามโดยตรงวาทําไดไหม
๒.๓ประโยคชั ดเจนมีค วามหมายเดีย วไมค ลุม เครืออ านแล วเขา ใจทัน ทีโ ดยไม ตอ งอ านทวน
หรือตีความ
๒.๔ประโยคสละสลวยแมภาษาราชการจะเน นความชัดเจนตรงไปตรงมาแตก็ค วรมีความ
สุภาพสละสลวยนาอานและนาปฏิบัติผูอานไมรู สึกทางลบควรใชประโยคที่สุภาพเชนจึงขอความรวมมือมายัง
สํานัก....... โปรดจัดเจาหนาที่...... จะขอบคุณยิ่ง
๓. การเขียนยอหนา
ความหมายและประเภทของยอหนายอหนาหมายถึงขอความตั้งแต๑บรรทัดขึ้นไปที่มีใจความ
สมบูรณ
ลักษณะของยอหนาที่ดี
- มีใจความสําคัญเพียงเรื่องเดียว
- มีการเชื่อมโยงกันเปนเหตุเปนผลกัน
- มีการเนนย้ําสาระสําคัญใหเดนชัด
การพิมพยอหนาแรกของหนังสือราชการ
- ถาหนังสือนั้นมีการอางถึงหนังสือที่ติดตอกันใหพิมพดังนี้
ตามหนังสือที่อางถึง//สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี....(ใหเคาะ๒ครั้ง)
- ถาหนังสือนั้นยังไมเคยติดตอกันมากอนสวนมากจะขึ้นตน ..ดวย.. เนื่องดวยหรือเนื่องจากให
พิมพดังนี้
ดวยสํานั กเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี แจงวาที่ประชุม .............. หรือเนื่องจากไดมีพระราช
กฤษฎีกา....... (จะไมเวนวรรค)
- หนังสือที่ตองขึ้นตนดวยตามที่ใหพิมพดังนี้...
ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ..
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๔. หลักการยอหนาและเวนวรรค
๔.๑หลักการยอหนาควรยอหนาในกรณีที่สิ้นสุ ดเนื้อความถายังไมสิ้น สุดเนื้อความแตยอหนา
ยาวมากควรยอหนาเมื่อสิ้นสุดประโยคในหนังสือราชการยอหนาหนึ่งไมควรเกิน๘บรรทัดหรืออาจถึง๑๒บรรทัด
ก็ได
๔.๒หลักการเวน วรรคตามระเบีย บสารบรรณกําหนดวรรคไว๒ ชนิ ดคือวรรค๑ตัว อักษรและ
วรรค๒ตัวอักษรแตในการพิมพดวยคอมพิวเตอรการวรรค๑เคาะจะเล็กเกินไปฉะนั้น
วรรคเล็กอาจใช๒เคาะสวนวรรคใหญอาจใช๓เคาะก็ได
วรรคเล็กใชวรรคระหวางคําใชกอนและหลังคําบางคํา
วรรคใหญใชวรรคระหวางขอความที่ยังไมจบแตยาวมากหรือประโยคที่จบสมบูรณแลวการใช
วรรคตอนไมถูกตองก็อาจทําใหเขาใจความหมายคลาดเคลื่อนไปไดการตัดคําเมื่อสิ้นสุดบรรทัดตองพิจารณาตัด
อยางรอบคอบคําที่ตัดแลวความหมายเปลี่ยนก็ไมควรตัดเชนยกตัวอยางมากนักการ - ศึกษาฯลฯในการตัดคํา
ตองใสยัติภังค -) เสมอการพิมพหนังสือราชการไมจําเปนตองกั้นหลังใหตรงกันการกั้นหลังมักทําใหวรรคตอน
ผิดพลาดเสมอ

การรางและการตรวจแกรางหนังสือ
การรางหนังสือคือการเรียบเรียงขอความขั้นตนตามเรื่องที่จะแจงความประสงคไปยังผูรับหรือผู
ตองทราบหนังสือนั้นกอนที่ใชจัดทําเปนตนฉบับ
เหตุ ที่ตองรางหนังสื อเพื่อใหมีการตรวจแกใหเหมาะสมถูกตองตามระเบียบแบบแผนกอนเวนแต
หนังสือที่เปนงานประจําปกติอาจไมตองเสนอรางตรวจแกก็ได
หลัก การร างหนั งสือผูร างจะตองรู และเข าใจใหแ จมแจ งแยกประเด็ นที่เป นเหตุ ผลและความมุง
หมายที่จะทําหนังสือนั้นโดยตั้งหัวขอเรื่องที่จะรางวา
- อะไรเมื่อไรที่ไหนใครทําไมอยางไรเปนขอๆไว
- ใหขึ้นตนเริ่มใจความที่เ ปนเหตุกอนตอไปจึงเปนขอความที่เปนความประสงคและขอตกลง
ถามีหลายขอใหแยกเปนขอๆเพื่อใหชัดเจนและเขาใจงาย
- ความใดอางถึงตัวบทกฎหมายกฎขอบังคับระเบียบคําสั่งหรือเรื่องตัวอยางพยายามระบุให
ชัดเจนเพื่อฝายผูรับหนังสือจะคนหามาตรวจสอบไดสะดวก
- การรางควรใชถอยคําสั้นแตเขาใจงายพยายามใชคําธรรมดาที่ไมมีความหมายไดหลายทาง
- สํานวนที่ไมเหมาะสมสําหรับใชเปนสํานวนหนังสือไมควรใช
- ระวังอักขรวิธีตัวสะกดการันตและวรรคตอนใหถูกตอง
- ตองระลึกถึงผูที่จะรับหนังสือวาเขาใจถูกตองตามความประสงคที่มีหนังสือไป
- ผูรางตองพิจ ารณาดวยวาหนังสือที่รางนั้น ควรจะมีถึงใครบา งหรือควรจะทํ าสําเนาใหใคร
ทราบบางประสานงานกับหนวยงานใดบันทึกไวในรางดวย
- การอางถึงเรื่องที่จะรางนี้ตองพิจารณาวาผูรับหนังสือทราบมากอนหรือไมถาทราบมากอน
แลวความตอนใดที่เปนเหตุก็ยอลงไดหรืออางชื่อเรื่องก็พอ
- การรางหนังสือใหใชถอยคําสุภาพและสมกับฐานะของผูรับ
- ถารางหนังสือที่เปนการปฏิเสธคําขอควรแจงเหตุผลในการที่ตองปฏิเสธใหผูขอเขาใจ
การรางหนังสือที่มีลักษณะเปนการสั่งการ
- ตองมีขอความอันเปนเหตุและผลเชนเดียวกัน
- การใชคําตองใหรัดกุมอยาเปดชองใหตีความไดหลายนัยซึ่งอาจทําใหเกิดการเขาใจผิด
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- การใชถอยคําที่ผูรับคําสั่งสามารถปฏิบัติได
- กอนรางควรพิจารณาคนหาวามีบทกฎหมายใหอํานาจสั่งการไวแลวประการใด
- คําสั่งตองไมขัดกับกฎหมายระเบียบขอบังคับถาขัดกับคําสั่งเกาตองยกเลิกคําสั่งเกา
เสียกอน
การรางหนังสือประชาสัมพันธ
- ตองรางตามแบบที่กําหนดไว
- ขอความตองสมเหตุสมผลเพื่อใหผูอานนึกคิดคลอยตามเจตนาที่ตองการ
- อยาใหมีขอขัดแยงกันในฉบับนั้นหรือขัดแยงกับฉบับกอนเวนแตเปนการแถลงแก
- ใชถอยคําสุภาพ
สิ่งที่ผูรางหนังสือควรปฏิบัติ
- ผูรางควรเขียนใหชัดเจนอานงายเพื่อความสะดวกในการตรวจแกรางกอนพิมพ
- เพื่อการประหยัดใชกระดาษที่พิ มพแลวหนาหนึ่งและไมใชนําอีกหนาหนึ่งมาเปนกระดาษ
รางหนังสือได
- เมื่อรางเสร็จใหเสนอตัวรางและเรื่องประกอบที่สมบูรณขึ้นไปใหผูบังคับบัญชาตรวจรางและ
พิจารณาสั่งพิมพ
- เมื่อพิมพหนังสือฉบับนั้นและตรวจถูกตองแลวไมจําเปนตองเก็บรักษากระดาษรางไวเวนแต
เรื่องสําคัญที่ผูบังคับบัญชาแกไขควรเก็บไวประกอบเรื่อง
เทคนิคการตรวจรางหนังสือ
ผูตรวจรางหนังสือเปนผูกลั่นกรองงานโดยใชความรูความสามารถและวิจารณญาณอยางลึกซึ้ง
เปนผูรับผิดชอบอยางเต็มที่ในผลงานนั้นควรมีคุณสมบัติดังนี้
๑) มีความรูในงานสารบรรณรูระเบียบงานสารบรรณทุกขั้นตอนเปนอยางดี
๒) มีความรูเรื่องหนังสือราชการหรือหนังสือโตตอบ
๓) มีความรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องผูตรวจตองสามารถวิเคราะหความถูกตองเหมาะสม
ของเนื้อหาการอางอิงขอมูลหรือขอกฎหมายการเสนอความคิดเห็นหรือขอพิจารณาเปนตน
๔) มีความรูความสามารถทางภาษาการสะกดคําการใชคําประโยคและการเรียบเรียงขอความ
ใหถูกตองชัดเจนและเขาใจงายรูจักใชวรรคเล็กวรรคใหญการตัดคําระหวางบรรทัดตลอดจนการยอหนาอยา ง
เหมาะสม
๕) มีความคิดวิจารณญาณและความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
เรื่องและผลที่จะเกิดขึ้นมีความคิดสรางสรรคในการเสนอความคิดเห็นไมยึดติดวิธีเขียนแบบเดิมที่เขียนตามกัน
มา
๖) มีความรอบคอบและรับผิดชอบตองเปนชางสังเกตและรอบคอบทุกดาน
๗) มีเหตุผลที่อธิบายไดสามารถอธิบายแกผูพิมพไดการอธิบายจะทําใหผูรางและผูพิมพพัฒนา
ความรูและปฏิบัติงานไดรวดเร็วขึ้น
๘) มีความเห็นอกเห็นใจไมควรแกรางทั้งหมดหรือขีดฆาทั้งหนาไมค วรขีดฆาทับคําเดิมแตใ ช
การวงรอบคําผิดแลวแกไขไวขางบนคํานั้นหรือโยงออกมาเขียนแกในที่วางการแกไขควรเขียนชัดเจนใหอานงาย
วิธีตรวจแกและเครื่องหมายในการตรวจแกหนังสือมีวิธีดังนี้
๑) ตรวจรูปแบบวาถูกตองตามมาตรฐานของระเบียบงานสารบรรณหรือไมดังนั้นผูตรวจตอง
แมนยําในรูปแบบของหนังสือ
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๒) ตรวจเนื้อหาพิจารณาเนื้อหาสาระทั้ง ในหนังสือที่อางถึงหนังสือที่เขียนไปตรวจการตั้งชื่อ
เรื่ องการสรุปย อในย อหนาแรกการเสนอเนื้ อหาในสว นเนื้อ ความการลํ าดับความตลอดจนการลงทายที่แสดง
ความประสงคของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่สงมาดวย
๓) ตรวจภาษาขอบกพรองสวนใหญดานภาษาเชนสะกดผิดวรรคตอนผิดประโยคยาวเกินไป
เปนตน
๔) เครื่องหมายในการตรวจแกร างมีระบบที่เปน สากลใชไดในตรวจสอบการเขียนหรือการ
พิมพทั่วไปผูตรวจกับผูรางและผูพิมพตองรูจักเครื่องหมายที่ใชในการตรวจแกนี้ตรงกัน

การเสนอหนังสือตอผูบังคับบัญชา
การเสนอหนังสือคือการนําหนังสือที่ดําเนินการชั้นเจาหนาที่เสร็จแลวเสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาบันทึกสั่งการทราบและลงชื่อ
การเสนอหนังสื อใหเสนอไปตามสายการปฏิ บัติงานตามลําดั บชั้นผูบังคั บบัญชาโดยปกติการ
เสนอหนังสือตองใสแฟมหรือซองเรียงตามลําดับโดยแยกตามลักษณะความสําคัญของเรื่องแตใหจัดลําดับเรื่องที่
ตองพิจ ารณากอ นไว ขางหน าเรื่องที่ไ ดรั บมากอ นต องเสนอเพื่อ ให ได รับการปฏิบั ติใ หเ สร็จ กอ นในกรณีที่ สว น
ราชการมีหนังสือราชการมากควรแยกเปนประเภทและแฟมหรือซองหากสวนราชการใดมีหนังสือราชการนอย
อาจใชแฟมเดียวก็ได
การจัดหนังสือเสนอใหจัดใหสะดวกในการพิจารณาโดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาใหพรอม
และตองจัดใหเปนระเบียบเพื่อใหพลิกดูไดทันทีผูรวบรวมเรื่องเสนอควรมีบันทึกยอไววาหนัง สือในแฟมมีเรื่อง
อะไรบางเมื่อรั บแฟม คืน จะได ตรวจสอบวา เรื่ องใดได รับ การพิจารณาสั่งการหรือ ลงชื่อเรื่องใดถูกนําออกจาก
แฟมไปเพื่อเอาไวพิจารณา
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชานําเรื่องออกจากแฟมไปพิจารณาจะตองเขียนบันทึกสอดไวในแฟมแทนที่
เรื่องที่นําออกไปดวย
การเสนอหนังสื อเรื่ องสํ าคัญ ซึ่งมีรายละเอีย ดจะตอ งพิจ ารณามากผูทํ าเรื่องอาจขอนําเรื่องเสนอ
ดวยตนเองก็ไดทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาสอบถามเหตุผลบางประการประกอบการพิจารณาเมื่อไดรับ
อนุมัติแลวก็นําเรื่องไปเสนอดวยตนเอง
ลักษณะการจัดเรียงหนังสือเสนอ
๑) ใหเรียงลําดับขึ้นมาโดยเมื่อมีการบันทึกขึ้นมาใหมใหเรียงซอนไวขางหนาเปนลําดับ
๒) เมื่อเรื่องไปถึงผูบังคับบัญชาผูบังคับบัญชาจะเห็นบันทึกของผูบันทึกหลังสุดกอน
๓) เพื่อความสะดวกแกผู บังคับ บัญชาในการพิจารณาความเห็นที่ผานขึ้น มาตามลําดับจะให
หมายเลข๑, ๒, ๓โดยเขียนตัวเลขอยูภายในวงกลมกํากับเรื่องที่เสนอขึ้นมาตามลําดับก็ได
๔) เรื่องที่เสนอมีหลายแผนเพื่อ ใหเกิดความเรียบรอยและปองกันการสูญหายใหเย็บหรือยึด
ติดกันใหเรียบรอยที่มุมบนดานซายมือถาเย็บใหเย็บดานซายขนานกับสันหนังสือ
ในกรณีที่ผูบังคับบัญ ชาสั่งการในเรื่ องที่เสนอแลวเรื่องตองยอนกลับผา นลงมาตามลํา ดับ
สายงานเชนเดียวกันผู ผานเรื่อ งตอ งลงชื่ อย อและวั นที่ เดือน พ.ศ. กํา กับยกเว นเรื่ องที่เ รง ดวนจะต อง
ดําเนินการปฏิบัติในทันทีใหสงเรื่องนั้นตรงไปยังผูปฏิบัติและใหเปนหนาที่ของหนวยปฏิบัติที่จะตองเสนอให
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นไดทราบการสั่งการนั้นๆดวย

การทําสําเนา
สําเนาคือ เอกสารที่จั ดทําขึ้นเหมือนกับ ตน ฉบั บไม วาจะทําจากต นฉบับ สําเนาคูฉบั บหรือจาก
สําเนาอีกชั้นหนึ่ง
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การทําสําเนาอาจทําไดหลายวิธีดังนี้
๑. วิธีคัดหรือลอกจากตนฉบับคําตอคําใหถูกตองกับตนฉบับเดิม
๒. วิธีถอดหรือจัดทําพรอมตนฉบับเชนพิมพตนฉบับพรอมสําเนาดวยการใชกระดาษ
คารบอน
๓. วิธีถายจากตนฉบับเชนการถายดวยเครื่องถายเอกสาร
๔. วิธีอัด สําเนาดวยการทําใหห มึกที่ กระดาษไขต น ฉบับติดที่กระดาษสําเนาสําเนาแบ ง
ออกเปน๒ประเภทคือ
๑. “สําเนาคูฉบับ” เปนสําเนาที่จัดทําพรอมกับตนฉบับและเหมือนตนฉบับผูลงลายมือชื่อใน
ตนฉบับจะลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอไวและใหผู รางผูพิมพ ผู ทานและผูตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อ
ยอไวที่ขา งทายขอบลางของหนังสือถ าเปนหนั งสือภายนอกซึ่งปจ จุบันพิม พด วยเครื่องคอมพิวเตอร การทํา
สํา เนาวิ ธีนี้ คือ ให ตัด ครุ ฑออกแล วจึ งสั่ งพิ มพ สํา เนาเปน๒ฉบั บสํ าหรับ สํา เนา๒ฉบั บนี้ กํา หนดใหมี ขั้น ตอนของ
ผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อดังนี้
………………….................………พิมพ
…………………...................……ราง
…………………………….....………ทาน
…………………………………….....ตรวจ
๒. “สําเนา” เปนสําเนาที่สวนราชการหรือเจาหนาที่จัดทําขึ้นสําเนานี้อาจทําขึ้นดวยการถาย
คัดคัดสําเนาหรือดวยวิธีอื่นใดสําเนาชนิดนี้โดยปกติตองมีการรับรอง
การรับรองสํ าเนาใหมีคํา รับรองวา “สํา เนาถู กตอง” และใหเจาหน าที่ตั้ งแตระดับ๒หรื อ
เทียบเทาขึ้น ไปซึ่ง เปนเจาของเรื่องที่ทําสําเนานั้นลงลายมือชื่อรับรองพร อมทั้ง ลงชื่อตัวบรรจงตําแหนง และวัน
เดือนปที่รับรองและโดยปกติใหมีคําวา “สําเนา” ไวที่กึ่งกลางหนาเหนือบรรทัดแรกของสําเนาหนังสือดวย

การพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร
การพิมพหนังสือราชการภาษาไทย การจัด ทํากระดาษตราครุฑและกระดาษบั นทึกขอความ
โดยใชโปรแกรม Microsoft Word ใหจัดทําใหถูกตองตามแบบของกระดาษตราครุฑ (แบบที่ 28) และแบบ
ของกระดาษบันทึกขอความ (แบบที่ 29) ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
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รูปที่ 1 แบบของกระดาษตราครุฑ (แบบที่ 28)
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รูปที่ 2 แบบของกระดาษบันทึกขอความ (แบบที่ 29)
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1. การตั้งคาในโปรแกรมการพิมพ
1.1 การตั้งระยะขอบหนากระดาษ
- ขอบซาย 3 เซนติเมตร ขอบขวา 2 เซนติเมตร
- ขอบบน 2.5 เซนติเมตร ขอบลางประมาณ 2 เซนติเมตร ตามรูปที่ 3

รูปที่ 3
1.2 การตั้งระยะบรรทัด ใหใชคาระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เทา หรือ Single ตามรูปที่ 4

รูปที่ 4
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1.3 การกั้นคาไมบรรทัดระยะการพิมพ อยูระหวาง 0 – 16 เซนติเมตร (หนากระดาษ เอ 4 เมื่อตั้งระยะ
ขอบซาย 3 เซนติเมตร ขอบขวา 2 เซนติ เมตร จะเหลือพื้นที่สํา หรั บการพิมพ มีความกวาง 16 เซนติเ มตร)
ตามรูปที่ 5

รูปที่ 5
2. ขนาดตราครุฑ
2.1 ตราครุฑสูง 3 เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษตราครุฑการวางตราครุฑใหวางหางจาก
ขอบกระดาษบนประมาณ 2.5 เซนติเมตร (ชิดขอบบน)
2.2 ตราครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษบันทึกขอความ การวางตราครุฑ ใหวางหาง
จากขอบกระดาษบนประมาณ 2.5 เซนติเมตร (ชิดขอบบนดานซาย) ตามรูปที่ 6

รูปที่ 6

39
3. การพิมพหนังสือภายนอก
3.1 ใชรูปแบบตัวพิมพไทยสารบรรณ (ฟอนต TH SarabunIT9) ขนาด 16 พอยท
3.2 การพิมพ “ที่” และ “สวนราชการเจาของหนังสือ” ใหพิมพตรงกับแนวเทาของตราครุฑ
3.3 การพิมพชื่อเดือน ใหตัวอักษรตัวแรกอยูตรงกับแนวเทาขวาของตราครุฑ
3.4 การพิมพเรื่อง คําขึ้นตน อางถึง สิ่งที่สงมาดวย ใหมีระยะบรรทัดระหวางกันเทากับระยะบรรทัดปกติ
และเพิ่มคากอนหนาอีก 6 พอยท (1 Enter + Before 6 pt)
3.5 การยอหนาขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรุป ใหมี ระยะยอหนาตามคาไมบรรทัด
ระยะการพิมพ เทากับ 2.5 เซนติเมตร
3.6 การพิมพคําลงทาย ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกอยูตรงกับแนวกึ่งกลางของตราครุฑ และหางจากบรรทัด
สุดทายของภาคสรุปเทากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคากอนหนาอีก 12 พอยท (1 Enter + Before 12 pt)
3.7 การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนัง สือ (ชื่อ สกุล) และตํา แหนง เวน ระยะบรรทัดการพิมพ 3 บรรทัด
(4 Enter)ให ถือคําลงทายเป นหลัก โดยใหอยูกึ่งกลางซึ่งกัน และกัน ในกรณีที่ตองพิมพตําแหน ง 2 บรรทัด
ระหวางบรรทัดใหใชระยะ 1 Enter
3.8 ระยะระหว างตําแหนง กับส วนราชการเจาของเรื่อง ใหเ วนบรรทัดการพิมพ 3 บรรทัด(4 Enter)
จากตําแหนงเจาของหนังสือ หรือใหพิจ ารณาตามความเหมาะสมของพื้น ที่ที่เหลื ออยูในหน ากระดาษนั้น โดย
สามารถเลือกใชระยะบรรทัด 1 Enter หรือ 1 Enter + Before 6 ptหรือ 2 Enter ไดตามความเหมาะสม
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2.5 ซม.

แบบหนังสือภายนอก
สูง 3ซม.

สวนราชการเจาของหนังสือ

ทีศ่ ธ๐518.0114/

(1 Enter)
ที่ตั้ง และรหัสไปรษณีย
(1 Enter + Before 6 pt)
(1 Enter + Before 6 pt)

เดือน ป

เรื่อง ...........................................................................
(1 Enter + Before 6 pt)

เรียน .........................................................................
(1 Enter + Before 6 pt)

อางถึง ......................................................................... (ถามี)
(1 Enter + Before 6 pt)

สิ่งที่สงมาดวย ............................................................. (ถามี)

3ซม.

(1 Enter + Before 6 pt)

ภาคเหตุ....................................................................................................................................
(1 เทา หรือ Single)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 2ซม.
ภาคความประสงค..................................................................................................................
(1 เทา หรือ Single)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...............................................................................
(1 Enter + Before 6 pt)
(ยอหนา 2.5 ซม.)

ภาคสรุป.............................................................................................................................
(1 เทา หรือ Single)
..............................................................................................................................................................
(1 Enter + Before 12pt)

ขอแสดงความนับถือ

(4Enter )

(ผูชวยศาสตราจารยอดุลย ไทรเล็กทิม)
รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลําภู
(4Enter )

สวนราชการเจาของเรื่อง
โทร.๐ 4231 4291
โทรสาร๐ 42314290
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ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (ถามี)
สําเนาสง (ถามี)

หมายเหตุ
1 Enter = 1 เทา หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเปนอาจปรับ
ระยะเปน 1.05 ptหรือ 1.1 ptไดตามความเหมาะสม โดยให
คํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเปนสําคัญ

2 ซม.

4. การพิมพหนังสือภายใน
4.1 ใชรูปแบบตัวพิมพไทยสารบรรณ (ฟอนต TH SarabunIT9) ขนาด 16 พอยท
4.2 การพิมพสวนหัวของแบบบันทึกขอความ
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4.2.1 คําว า “บัน ทึกข อความ” พิมพด ว ยอักษรตั ว หนา ขนาด 24 พอยท และปรั บ คาระยะ
บรรทัดจาก 1 เทา เปนคาแนนอน (Exactly) 35 พอยท
4.2.2 คําวา “สวนราชการ วันที่ เรื่อง” พิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยท
4.2.3 การพิ มพ คํา วา “วัน ที่” ใหพิ มพ ตรงกั บตั วอั กษร“ข” และให พิม พตั วอั กษรตั วแรกของชื่ อ
เดือน ตรงกับแนวหลังของตัวอักษร “ม” ของคําวา “บันทึกขอความ” (ดูแบบฟอรมประกอบ)
4.2.4 ใชจุดไขปลาแสดงเสนบรรทัดที่เปนชองวางหลังคํา สวนราชการ ที่ วันที่ และ เรื่อง
4.3 การพิมพคําขึ้นตน ใหมีระยะบรรทัดหางจากเรื่องเทากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มคากอนหนาอีก 6
พอยท(1 Enter + Before 6 pt)
4.4 การยอหนาขอความ ใหมีระยะยอหนาตามคาไมบรรทัดระยะการพิมพ เทากับ 2.5 เซนติเมตร
4.5 การพิมพชื่อเต็มในวงเล็บ (ชื่อ สกุล) ใหพิมพอยูในแนวกึ่งกลางกระดาษ เวนระยะบรรทัดการพิมพ 3
บรรทัดปกติ (4 Enter) จากบรรทัดสุดทายของขอความ และการพิมพตําแหนง ใหพิมพอยูกึ่งกลางซึ่งกันและ
กัน ในกรณีที่ตองพิมพตําแหนง 2 บรรทัด ระหวางบรรทัดใหใชระยะ 1 Enter
4.6 จํานวนบรรทัดในแตละหนาใหเปนไปตามความเหมาะสมกับจํานวนขอความ

2.5 ซม.
สูง 1.5ซม.
คาแนนอน (Exactly) 35 pt)

บันทึกขอความ

แบบหนังสือภายใน
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สวนราชการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลําภู โทร. 7170, 7171
เดือน ป
ที่ ศธ ๐๕๑๘.๐๑๑๔/
วันที่
เรื่อง สงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 Enter + Before 6 pt)

เรียน รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน

ภาคเหตุ....................................................................................................................................
(1 เทา หรือ Single)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 2ซม.
ภาคความประสงค..................................................................................................................
(1 เทา หรือ Single)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...............................................................................
(1 Enter + Before 6 pt)
(ยอหนา 2.5 ซม.)

3ซม.

ภาคสรุป.............................................................................................................................
(1 เทา หรือ Single)
..............................................................................................................................................................
(4Enter )

(ผูชวยศาสตราจารยอดุลย ไทรเล็กทิม)
รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลําภู

5. การพิมพคําสั่ง / ประกาศ

หมายเหตุ
1 Enter = 1 เทา หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเปนอาจปรับ
ระยะเป
2 ซม.น 1.05 ptหรือ 1.1 ptไดตามความเหมาะสม โดยให
คํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเปนสําคัญ
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5.1 ใชรูปแบบตัวพิมพไทยสารบรรณ (ฟอนต TH SarabunIT9) ขนาด 16 พอยท
5.2 ระหวางตัวครุฑกับขอความใหใชระยะบรรทัด (1 Enter+Before 6 pt) หรือปรับใหดูวาสวยงามไม
ชิดหรือหางจนเกินไป
5.3 หัวเรื่องใหใชคากึ่งกลางสําหรับการจัด ใหใชเสนขีดระหวางหัวเรื่อง (คําสั่ง/ประกาศ)เสนที่ขีดระยะ
พอประมาณ
5.4 ระหวางเสนขั้นกับภาคเหตุ ใหใชระยะบรรทัด (1 Enter+Before 12 pt)
5.5 การพิมพขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค ระยะการพิมพเทากับ 2.5 เซนติเมตร และเพิ่มคา
กอนหนาอีก 6 พอยท (1 Enter+Before 6 pt)
5.6 การพิมพยอหนากอนยอหนาสุดทาย (ทั้งนี้ตั้งแต..../จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน)ระยะการพิมพยอ
หนาเทากับ 2.5 เซนติเมตร และเพิ่มคากอนหนาอีก 6 พอยท(1 Enter+Before 6 pt)
5.7 การพิมพยอหนาสุดทาย (สั่ง ณ วันที่ ..../ ประกาศ ณ วันที่ ...)ใหตั้งคายอหนาเทากับ 4 เซนติเมตร
และเพิ่มคากอนหนาอีก 12 พอยท (1 Enter+Before 12 pt)
5.8 การพิมพคําลงทาย ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการพิมพหนังสือภายนอก

2.5 ซม.

แบบหนังสือคําสั่ง
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สูง 3ซม.

คําสั่งมหาวิทยาลัยวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู
ที่................/2555
เรื่อง ...........................................................................................
-----------------------------------------

( 1 Enter+Before 12 pt

ภาคเหตุ....................................................................................................................................
(1 เทา หรือ Single)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 2ซม.
............................................................................................................................................................................
(1 Enter + Before 6 pt)
............................................................................................................................................................................
(ยอหนา 2.5 ซม.)

3ซม.

ภาคความประสงค..................................................................................................................
(1 เทา หรือ Single)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...............................................................................
(1 Enter + Before 6 pt)
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
(1 Enter + Before 12pt)

สั่ง ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2555

(4Enter )

(ผูชวยศาสตราจารยอดุลย ไทรเล็กทิม)
รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลําภู

หมายเหตุ
1 Enter = 1 เทา หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเปนอาจปรับ
ระยะเป
2 ซม.น 1.05 ptหรือ 1.1 ptไดตามความเหมาะสม โดยให
คํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเปนสําคัญ
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2.5 ซม.

แบบหนังสือประกาศ
สูง 3ซม.

ประกาศมหาวิทยาลัยวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลําภู
เรื่อง ...........................................................................................
-----------------------------------------

( 1 Enter+Before 12 pt

ภาคเหตุ....................................................................................................................................
(1 เทา หรือ Single)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 2ซม.
............................................................................................................................................................................
(1 Enter + Before 6 pt)
............................................................................................................................................................................
(ยอหนา 2.5 ซม.)

3ซม.

ภาคความประสงค..................................................................................................................
(1 เทา หรือ Single)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...............................................................................
(1 Enter + Before 6 pt)
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
(1 Enter + Before 12pt)

สั่ง ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2555

(4Enter )

(ผูชวยศาสตราจารยอดุลย ไทรเล็กทิม)
รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลําภู

หมายเหตุ
1 Enter = 1 เทา หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเปนอาจปรับ
ระยะเปน 1.05 ptหรือ 1.1 ptไดตามความเหมาะสม โดยให
คํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเปนสําคัญ
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2 ซม.

