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หน.สง.ผอ.สบค.กอ.รมน. 

1 มิ.ย. 63 



หนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐  
เรื่อง  ขออนุมัติแนวทางการจัดท าหนังสือราชการของส่วนราชการ กอ.รมน. 

• ระเบียบกองทัพบกว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีความ
ครอบคลุมงานด้านสารบรรณของข้าราชการทกุประเภท ที่มาปฏิบัติ
ราชการใน กอ.รมน. เป็นกรอบอ้างอิง 

• หลักการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน ก าหนดเป็นแนวทาง
เพ่ิมเติม 



รูปแบบหนังสือราชการ 

1. หนังสือภายนอก 

2. หนังสือภายใน 

3. หนังสือประทับตรา 

4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง, ระเบียบ, ข้อบังคับ) 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ, แถลงการณ,์ ข่าว) 

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น (หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม,  
บันทึก, หนังสืออื่น) 



หนังสือภายนอก 

• ครุฑ  ขนาด 3 ซม. 

• ใช้ค าเต็ม ยกเว้น ในกรณีทีก่ฎหมาย
ระบุค าย่อของค าใดไว้อย่างเป็น
ทางการแล้ว ให้ใช้ค าย่อนัน้ได้ เช่น 
ส านักงาน ก.พ., ส านักงาน ป.ป.ช., 
ผอ.รมน., กอ.รมน., ระเบียบ บ.ท.ช. 

• มีค าขึ้นต้นและลงท้ายท่ีสัมพันธ์กับ
ฐานะผู้รับหนังสือเสมอ 

• อักษร TH Saraban  ขนาด 16 pt. 

www.betaopm.isoc.go.th 



ค าขึ้นต้น 



ค าลงท้าย 



หน่วยรอง 1 ระดับ 

การพิมพ์ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
 

ส ำนักบริหำรงำนบุคคล 
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๕-๖ 
โทรสำร ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๒๐ 



มีความสัมพันธ์กัน 



หนังสือภายใน 

• หนังสือติดต่อราชการภายใน
กระทรวง ทบวง กรม หรือ       
ส่วนราชการเดียวกัน 

• ใช้กระดาษบันทึกข้อความ              
(ครุฑ 1.5 ซม.) 

• ไม่มีค าลงท้าย 

• ใช้ค าย่อทั้งหมด 

www.betaopm.isoc.go.th 





การพิมพ์หนังสือทีม่ีความส าคัญ และมีจ านวนหลายหน้า 



การพิมพ์หนังสือทีม่ีความส าคัญ และมีจ านวนหลายหน้า 

อย่างน้อย 2 บรรทัด 



• กรณีพ้ืนที่ของกระดาษบันทึก
ข้อความมีไม่เพียงพอ ห้ามมิให้
บันทึกในกระดาษด้านหลงั หากต้อง
ใช้กระดาษบันทึกข้อความเพ่ิมขึ้น 
ให้ลงทีแ่ละเรื่องเช่นเดียวกบัต้นเรื่อง
ไว้ทุกแผ่น 

• สามารถใช้กระดาษบันทึกข้อความ
เล็กได้ (ขนาด A5) 

(น าเรียนหนังสือภายในหนว่ยงาน) 

บันทึกต่อเนื่อง 



ค าสั่ง 

• ใช้กระดาษครุฑ (ครุฑ 3 ซม.) 

• ใช้ค าย่อทั้งหมด 

• ค าสั่งทั่วไป  .../๒๕๖๓ 

• ค าสั่ง(เฉพาะ)  .../๖๓  
 เป็นค าสั่งที่ให้ส่วนราชการ หน่วย หรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะปฏิบัติ 

www.betaopm.isoc.go.th 



การออกค าสั่ง กอ.รมน. 

• เลขที่ ค าสั่ง นับ ๑  ณ ปี พ.ศ. 

• ค าสั่ง กอ.รมน. ออกเลขท่ีค าสั่ง ที่ห้อง ๑๐๐ 

• ค าสั่ง สบค.กอ.รมน. ออกเลขที่ค าสั่ง ที่ฝ่ายธุรการ สบค.กอ.รมน. 



ระเบียบ 

• ใช้กระดาษครุฑ (ครุฑ 3 ซม.) 

• ใช้ค าเต็มทั้งหมด 

• ระเบียบแรก ไม่ต้องลงวา่เป็น
ฉบับที่ ๑ ถ้าเป็นระเบียบที่มี 
การแก้ไขเพิ่มเติมจากระเบียบ
เดิม ให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และ  
ถัด ๆ ไปตามล าดับ 

www.betaopm.isoc.go.th 



หนังสือประทับตรา 

• ใช้กระดาษตราครุฑ (ครุฑ 3 ซม.) 

• ใช้ระหว่างส่วนราชการกับส่วน
ราชการ หรือส่วนราชการกับ
บุคคลภายนอก 

• ค าขึ้นต้นมีเพียงค าเดียว คือ “ถึง” 

• ไม่มีหัวข้ออ้างถึงและสิ่งทีส่ง่มาด้วย 

• ไม่มีค าลงท้าย 

www.betaopm.isoc.go.th 



วิทยุราชการ 

• “จาก”  ให้ลงต าแหนง่ของผู้ให้ข่าว 

• “ถึงผู้ปฏิบัติ” ให้ลงต าแหนง่            
ของผู้ปฏิบัติ 

• “ผู้รับทราบ” ให้ลงต าแหนง่       
ของผู้รับทราบ 

ต าแหน่ง  ต าแหน่ง 

(หน่วย  หน่วย) 

หนังสือ สบค.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑/๘๔๒ ลง ๒๘ ก.พ. ๖๑ www.betaopm.isoc.go.th 



การเขียนหนังสือราชการ 
• ประกอบด้วย ๔ ส่วน 

๑. หัวเรื่อง 

๒. เน้ือเรื่อง 

๓. จุดประสงค์ของเรื่อง 

๔. ท้ายเรื่อง 



การเขียนหนังสือราชการ: ส่วนหัวเรื่อง 
• เรื่อง 

– เป็นวลีหรือประโยคสั้น ๆ แต่สื่อให้ได้ถึง
เป้าประสงค์หรือใจความที่สั้นที่สุดของ
หนังสือ เช่น ขออนุมัติ... , ขอเชญิประชุม, 
แจ้งผลการพิจารณา... 

– ควรมีบรรทัดเดียว หากจ าเป็นจริง ๆ        
ไม่ควรยาวเกิน ๒ บรรทัด 

– หากมิใช่หนังสือที่ตั้งเร่ืองขึ้นมาใหม่               
ให้ใช้ชื่อเร่ืองหนังสือเดิม 



การเขียนหนังสือราชการ: ส่วนหัวเรื่อง 
• ค าขึ้นต้น 

– ใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

• ค าลงท้าย : ส่วนท้ายเรื่อง 
– ใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือ 

 

ผู้รับหนังสือ ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย 

นายกรัฐมนตรี 
(ผู้ด ารงต าแหน่งสูงเป็นพิเศษ) 

กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอกทั่วไป 

เรียน ขอแสดงความนับถือ 

พระภิกษุทั่วไป นมัสการ ขอนมัสการด้วยความเคารพ 



การเขียนหนังสือราชการ: ส่วนหัวเรื่อง 
• อ้างถึง 

ประกอบด้วย 

– ชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 

– เลขที่หนังสือ 

– วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ของหนังสือนั้น 

ตัวอย่างการเขียน 

– หนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี         
ที่ นร ๐๙๐๔/๑๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ 

– หนังสือ สปน. ที่ นร ๐๙๐๔/๑๖ ลง ๑๐ ม.ค. ๕๑ 



การเขียนหนังสือราชการ: ส่วนหัวเรื่อง 
• สิ่งที่ส่งมาด้วย 

– เอกสาร สิ่งของที่ส่งไปพร้อมหนังสือ 

 

ตัวอย่างการเขียน 

– ส าเนาหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี         
ที่ นร ๐๙๐๔/๑๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ 

– หนังสือ สปน. ที่ นร ๐๙๐๔/๑๖ ลง ๑๐ ม.ค. ๕๑ 

– บัญชีรายชื่อผู้ขอมีบัตรประจ าตัว 

 



ตัวอย่างการเขียนอ้างถึงและสิ่งทีส่่งมาด้วย 

๑. ค าสั่ง กอ.รมน. ที่ ๓๒๑/๒๕๖๑ ลง ๔ พ.ค. ๖๑ 

๒. ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๓ ลง ๒๑ ม.ค. ๖๓ 

๓. หนังสือ สบค.กอ.รมน. ลับ ด่วนมาก ที่ นร ๕๑๐๑/๑๑ ลง ๖ ก.พ. ๖๒ 

๔. วิทยุราชการ สนย.กอ.รมน. ด่วน ที่ นร ๕๑๐๓/๑๒๗ ลง ๒๑ ม.ค. ๖๓ 

๕. วิทยุราชการทหาร สบ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๑๒/๙ ลง ๒ ม.ค. ๖๒ 

๖. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๗. ประกาศ กอ.รมน. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน 

    ประจ า กอ.รมน. ลง ๒๘ ก.ค. ๖๒ 



การเขียนหนังสือราชการ: ส่วนเน้ือเรื่อง 

• การเขียนค าเริ่มต้นเน้ือเรื่อง  
“ด้วย” หรือ “เนื่องจาก” ใช้ในกรณีเป็นเรื่องใหม่ซึ่งไม่เคยมีการติดต่อหรือ  
รับรู้กันมาก่อน เช่น  

 ด้วย กอ.รมน. ก าหนดทดสอบสมรรถภาพร่างกายก าลงัพลสังกดักองทัพบก 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คร้ังที่ ๑ ในวันที่ ... 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ... 

 สกบ.กอ.รมน. ขออนุมัติบรรจุและออกค าสัง่ให้ก าลังพลปฏิบัติหน้าที่จ านวน 
๓ นาย รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 



การเขียนหนังสือราชการ: ส่วนเน้ือเรื่อง 

• การเขียนค าเริ่มต้นเน้ือเรื่อง  
“ตาม (หนังสือ)” หรือ “ตามที่ (หน่วย)” ใช้ในกรณีเคยมีเรื่องติดต่อหรือรับรู้ 
กันมาก่อน เช่น  

 ตามหนังสือ กอ.รมน. ที่อ้างถึง ขอรับการสนับสนนุสถานที่เพ่ือจัดการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือบรรจุเป็นนายทหารประทวน นั้น 

 ตามท่ี กอ.รมน. ก าหนดทดสอบสมรรถภาพร่างกายก าลังพลสงักัด
กองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คร้ังที่ ๑ ในวนัที่ ... และขอความ
อนุเคราะห์ใช้สถานที่กรมสือ่สารทหารบกเพ่ือท าการทดสอบ รายละเอียดตาม
อ้างถึง นั้น 

  



การเขียนหนังสือราชการ: ส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง 

• บอกความมุ่งหมายทีม่ีหนังสือไปถึง ว่าต้องการให้ผู้รับหนังสือท าอะไร 
– จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ 
– จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
– จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
– จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา และหวงัเป็นอย่างยิง่วา่จะได้รับความ

อนุเคราะห์จากท่านด้วยดีอย่างเสมอมา 
– จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอ

ในข้อ ๔ และลงนามในร่างค าสั่งที่แนบ 
  



การเขียนหนังสือราชการ: ส่วนท้ายเรื่อง 

• ค าลงท้าย ใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามที่ก าหนด 
• หนังสือภายนอก มีค าลงท้าย 
• หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา ไม่มีค าลงท้าย 

 
ผู้รับหนังสือ ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย 

นายกรัฐมนตรี 
(ผู้ด ารงต าแหน่งสูงเปน็พิเศษ) 

กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอกทั่วไป 

เรียน ขอแสดงความนับถือ 

พระภิกษุทั่วไป นมัสการ ขอนมัสการด้วยความเคารพ 



ผนวก 
• เอกสารที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม 

• เรียกขานด้วยตัวพยัญชนะไทยเรียงตามล าดับ ๒๖ ตัว 

 ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ด ต ถ ท น บ ป ผ ฝ พ ฟ ม ย ร ว ส อ ฮ 

 

อนุผนวก 
• เอกสารที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อขยายความผนวก 

• เรียกขานด้วยตัวเลข เช่น อนุผนวก ๑ อนุผนวก ๒ 



การก าหนดตัวเลขส าหรับใช้เป็นหัวข้อ 

๑. 
   ๑.๑ 
        ๑.๑.๑ 
                ๑.๑.๑.๑ 
               ๑.๑.๑.๑ (๑) 
         ๑.๑.๑.๑ (๑.๑) 
                 ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑) 
                ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) 
 

เพิ่มเติม  ระเบยีนกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อนผุนวก ๕ ค าอธบิายการก าหนดตัวเลขส าหรบัใช้
เป็นหัวข้อ 



การพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ 

• กรณีผู้ลงนามมียศ 

 
พล.ท. ......................................... 

       (วิรัตน์  แป้นพงษ์) 

        ผอ.สบค.กอ.รมน. 

• กรณีผู้ลงนามไม่มียศ 

 
............................................. 

(นางศรีวัลลภา  อนันทวรรณ) 

   ผู้ช่วยเลขาธิการ กอ.รมน. 



การระบุค าว่า “พ.ศ.” ในหนังสือราชการ 

ประเภทค าสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ และหนังสือรับรอง 

 สั่ง    ณ    วันท่ี            มกราคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ประกาศ    ณ    วันที่            มกราคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ให้ไว้    ณ    วันที่            มกราคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

         (สั่งxxxxณxxxxวันที่xxxxxxxxxxxxมกราคมxxxxพ.ศ.x๒๕๖๓) 

              

-4- -4- -12- -4- -1- 



การใช้ลักษณะนาม 

• ก าลังพล 

 1. ข้าราชการทหาร/ต ารวจ   = นาย 

 2. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการ      
พลเรือนกลาโหม ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ      = คน
3. ก าลังข้อ 1 และ 2          = คน
4. กลุ่มบุคคลท่ีมีท้ังทหาร ต ารวจ 
นิติบุคคล คนทั่วไป และนักบวช  

         = ราย 

 

• เอกสาร 

 1. จ านวน 1 แผ่น            = ฉบับ 

 2. จ านวนมากกว่า 1 แผ่น  = ชุด 

  



อ้างถึง 1 

อ้างถึง 2 

อ้างถึง 3 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

กรุณาลงนาม 

กรุณาลงนาม 

กรุณาลงนาม 

การติด Index 
-ใช้ Index สีเดียวกัน 
-ติดก่อนหน้าเอกสารที่อ้างถงึ 1 ฉบับ 
-เรียงตามล าดับเอกสาร 

-อ้างอิง 
-สิ่งที่สง่มาด้วย 
-กรุณาลงนาม 

-เรียงล าดับหมายเลข 



ล าดับการตรวจร่างหนังสือ 
หนังสือน าเรียน ลายมือชื่อ หน้าที่ ว/ด/ป 
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(เจ้าของเรื่อง) ร่ำง/ตรวจ ต.ค. ๖๒ 

(เสมียน) พิมพ์/ทำน ต.ค. ๖๒ 

(หน.ฝ่าย) ตรวจ ต.ค. ๖๒ 

พ.อ.         (ผอ.สว่นฯ) ตรวจ ต.ค. ๖๒ 

พ.อ.      (ผช.ผอ.สบค.ฯ(๒)) ตรวจ ต.ค. ๖๒ 

พ.อ.      (ผช.ผอ.สบค.ฯ(๑)) ตรวจ ต.ค. ๖๒ 

พล.ต.   (รอง ผอ.สบค.ฯ(๒)) ตรวจ ต.ค. ๖๒ 

พล.ต.   (รอง ผอ.สบค.ฯ(๑)) ตรวจ ต.ค. ๖๒ 

พล.ท.       (ผอ.สบค.ฯ) ตรวจ ต.ค. ๖๒ 

พล.ท.   (รองเลขาธิการฯ(..)) ตรวจ ต.ค. ๖๒ 

พล.อ.   (เลขาธิการ กอ.รมน.) ตรวจ ต.ค. ๖๒ 

พล.อ.     (ผู้ช่วย ผอ.รมน.) ตรวจ ต.ค. ๖๒ 

พล.อ.      (รอง ผอ.รมน.) ตรวจ ต.ค. ๖๒ 



ตัวอย่างหนังสือราชการที่มีความคลาดเคลือ่น 



รูปแบบผิด 

ระยะผิด 

ขยายเต็มบรรทัด 

ใช้ค าเต็ม 

ไม่เว้นวรรค 

เว้นวรรค 1 เคาะ 

ใช้ค าเต็ม 

ตัวอย่างหนังสือไม่ถกูตอ้ง 

ย่อหน้าไม่ตรงกับ
แนวด่ิงกับหัวข้อ 



การเขียนท่ีอยู่ผิด 

กอ.รมน. 
สวนร่ืนฤดี  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๐๐ 

ส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. 
สวนร่ืนฤดี  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๐๐ 

การเขียนชื่อและที่อยู่ของส่วนราชการที่จัดท าหนังสือ 

หนังสือ สบค.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑/๒๓๒๔ ลง ๒๕ มิ.ย. ๖๑ 

ตัวอย่างหนังสือไม่ถกูตอ้ง 



• การเขียนชื่อเอกสารอ้างถึงหรือสิ่งที่ส่งมาด้วย 
– ไม่เว้นวรรคระหว่างหนังสือกับชื่อเต็มหน่วยงาน  
 “๒. ส าเนาหนังสือส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ...” 
– การขึ้นบรรทดัใหม่ของข้อความที่อยู่ในหัวข้อเดียวกัน อักษรตัวแรกของบรรทัดใหม่         

อยู่ในต าแหน่งตรงกันในแนวดิ่งกับอักษรตัวแรกของบรรทดับนในข้อน้ัน ๆ 
 “๓. ส าเนาหนังสือส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ด่วนที่สุด ที่ นร ๕๑๐๑/๒๓๓๔  
            ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒” 
**อ้างถึง  ไม่อ้างถึง “ส าเนา”เอกสาร** 

ขยายเต็มบรรทัด 

ไม่เว้นวรรค 

ย่อหน้าไม่ตรงกับ
แนวด่ิงกับอักษรแรก 

ตัวอย่างหนังสือไม่ถกูตอ้ง 



  

 ตามที่ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ กอ.รมน. ชี้แจง
ข้อเท็จจริงและ ...  รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น 

 

 ตามอ้างถงึ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ กอ.รมน. ชี้แจง
ข้อเท็จจริงและ ... เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบ านาญพิเศษ นั้น 

เว้นวรรค 1 เคาะ 

ตัวอย่างหนังสือไม่ถกูตอ้ง 



ตัวอย่างหนังสือไม่ถกูตอ้ง 

ระยะผิด 

ระยะผิด 



 

ระยะผิด 

ระยะผิด 

ระยะผิด 

เว้นวรรคผิด 

ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารแนบ / Index 

 จัดระยะให้สวยงาม  



 

 3 จุด 



เอกสารแนบผิด 

ยศผิด 



   

• เว้นวรรคระหว่างวันที่ – เดือน  จ านวน 12 เคาะ 
• การเขียนช่ือเอกสารอ้างถึงหรือสิ่งที่ส่งมาด้วย 

– อ้างถึง  ไม่อ้างถึง “ส าเนา”เอกสาร 
 “อ้างถึง  ค าสั่ง กอ.รมน. ที่ ๙๕๔/๒๕๖๒ ลง ๒๒ พ.ย. ๖๒” 
– ไม่เว้นวรรคระหว่างหนังสือกับชื่อเต็มหน่วยงาน หากใช้ชื่อย่อหน่วยงาน ให้เว้นวรรค 
 “ส าเนาหนังสือกรมการปกครอง”  “หนังสือ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.” 
– หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม  “วิทยุราชการทหาร นสศ ที่ กห ...”  

ตัวอย่างหนังสือไม่ถกูตอ้ง 



   

• การเขียนลักษณะนาม 
1. ข้าราชการทหาร/ต ารวจ  “นาย” 
2. ข้าราชการพลเรือน/ข้าราชการกลาโหมพลเรือน/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง  “คน” 
3. (1) + (2)  “คน” 
4. (1) หรือ (2) หรือ (3) + นติิบุคคล หรือคนทั่วไป หรือพระภิกษุ  “ราย” 

• การใช้เคร่ืองหมายอัญประกาศ (“ ”)  ไม่เว้นวรรคระหว่างเครื่องหมายกับอักษรตัวแรกและตัวสุดท้าย 
 “บก.ควบคุม อส.จชต.” 

• การใช้เคร่ืองหมายยัติภังค์ (-)  ไม่เว้นวรรคระหว่างเครื่องหมายกับอักษรตัวหน้าและตัวหลัง 
 “ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-๕”  

ตัวอย่างหนังสือไม่ถกูตอ้ง 



   

• วิธีการเขียนหรือพิมพ์หัวข้อในเอกสารราชการ 
 ๑. กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ขอนุมัติและออกค าสั่งให้ก าลังพลชั้นสัญญาบัตรและ ...  
 ๒. สบค.กอ.กอ.รมน. พิจารณาแล้วเห็นว่า 
          ๒.๑ ก าลังพลตามข้อ ๑ ... 
          ๒.๒ การออกค าสั่งส าหรับก าลังพล ... 
                ๒.๒.๑ 
                ๒.๒.๒ 
          ๒.๓  

ตัวอย่างหนังสือไม่ถกูตอ้ง 



1. ระหว่างหัวข้อเรื่องกับเรื่อง เว้น 2 เคาะ 
2. ระหว่างยศทหารกับชื่อ เว้น 1 เคาะ 
3. ระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลข เวน้ 1 เคาะ 
4. อ่ืน ๆ 

กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
สง.รองเลขาธิการ กอ.รมน. (๑) 
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจ... 
ใด ๆ 
สรุปได้ ดังนี ้

 
 

ไม่เว้นวรรค 
นางสาวรุจิรา  น.ส.รุจิรา 
นายชัยวัฒน ์
ร.ท.หญิง 
คณะกรรมการฯ 

การเว้นวรรค 

หนังสือ สบค.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑/๒๓๒๔ ลง ๒๕ มิ.ย. ๖๑ 

ตัวอย่างหนังสือไม่ถกูตอ้ง 



ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 
ระดับ นขต.กอ.รมน. 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
ผอ.ส่วน หรือเทียบเท่า 
ลงนามย่อ ก ากับตรา 



ส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. 

ตัวอย่างหนังสือไม่ถกูตอ้ง 



ระยะผิด 



วิทยุราชการ 

 

ระยะผิด 



จุดท้วงติงด้านงานสารบรรณที่พบบ่อย 
• การกล่าวถึงบุคลากรทั้งหมดของ กอ.รมน. (ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  

พนักงานราชการ) -> ก าลงัพล กอ.รมน.  (คน) 
• การเขียนวัน เดือน ปี เวลา 

–  หนังสือภายใน    ๑๒ พ.ย. ๖๑, ๑๓๓๐-๑๕๓๐ 
–  หนังสือภายนอก  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
–  วิทยุราชการ (ที่ออกวิทยุฯ)  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

• สั่งxxxxณxxxxวันทีx่xxxxxxxxxxxพฤศจิกายนxxxxพ.ศ.x๒๕๖๑ 
• ข้อเท็จจริง  ข้อเสนอ 
• (วิทยุราชการ) ผู้รับปฏิบัติ  หน.นขต.กอ.รมน. และ ผอ.ศปป.(๑-๕) กอ.รมน. 
• สง.ผู้บังคับบัญชา กอ.รมน.  : เพ่ิม สง.ผู้ช่วย ผอ.รมน. 
 



• การเรียงเอกสารน าเสนอ : ส าเนาคู่ฉบับ/อ้างถึง/สิ่งที่ส่งมาด้วย/   
ฉบับจริง และ ติด index ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 

• การแนบเอกสารฉบับส าเนา  รับรองส าเนาทุกฉบับ 

• เห็นควรด าเนินการ_ดังนี้, สรุปได้_ดังนี้ 

• การตัดค า การใช้ค าซ้ า ค าฟุ่มเฟือย 

• เอกสารเอียง(การป้อนกระดาษ) ตัวอักษรเอียง ไม่คมชัด บีบจนซ้อนกัน 

• เน้นย้ า ตรวจสอบ ช้ันยศ-ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้อง 

• การแก้ไขหนังสือ หากแก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ สง.ฯ แก้ไข  
กรุณาแจ้งให้ สง.ฯ ทราบด้วย 

 



เบ็ดเตล็ด 
• ใคร่ -> ขอความกรุณา 
• ขอ/อยาก/ต้องการ -> ประสงค์ 
• มีความประสงค์ /ขอรับการสนับสนุน/ขอรับความอนุเคราะห์ 
• จุดหมาย -> จุดประสงค์ 
• เป้าหมาย -> เป้าประสงค์ 
• ปรารถนา -> เจตนารมณ์ 
• บัญชา/ด าริ -> ค าสั่ง/สั่งการ 
• ประสาน ใช้กรณีหน่วยระดับเดียวกัน 



• ใน (ยังมาไม่ถึง) / เมื่อ (ผ่านไปแล้ว) 
• ไป/มา  ให้ใช้ในฐานะที่เราเป็นผู้รับหนังสือฉบับนั้น 
• หลีกเลี่ยงใช้จุลภาค (,) ใช้เว้นวรรคแทน  ยกเว้น จ านวนเงิน ตัวย่อ

หลายต าแหน่ง เช่น สบค.กอ.รมน., สขว.กอ.รมน. และ สบข.กอ.รมน. 
• อนุญาต ใช้เมื่อมีระเบียบ กฎ ข้อบังคับไว้อยู่แล้ว เช่น ขออนุญาตลา 
• ที่ ซึ่ง อัน โดย  ใช้ขยายความด้านหน้า 
• ถ้าค าสุดท้ายของบรรทดัมีหลายพยางค์ไม่สามารถพิมพ์จบในบรรทัด

เดียวกันได้ ให้ใช้เครื่องหมาย (-) ระหว่างพยางค ์


