-๑๕อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ก แบบหนังสือภายนอก
เส้นขอบกระดาษ A4

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ที่.............................

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
(ที่ตั้ง)...............................................
..........................................................
(วัน

เดือน

ปี)

เรื่อง
(คําขึ้นต้น)
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
(ข้……………………………………………………………………………………………………………………………...……………….
อความ)
………………............................................................................................................................................................................................................
………………………………….……………………………………………………………………………………………..………..………..………...…….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(คําลงท้าย)
(ยศและลายมือชือ่ )
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
โทร.
โทรสาร (ถ้ามี)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

-๑๖-

รูปแบบหนังสือภายนอก

แบบพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด
เส้นขอบกระดาษ A4

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ที่.............................

๑.๕-๒ ซม.

๓ ซม.

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
ปัปัดด ๑๑
(ที่ตั้ง)...............................................
ปัด ๑
...........................................................

๒.๗ ซม.

(วัน
เรื่อง
(คําขึ้นต้น)
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
๑๐ จังหวะเคาะ

๓ ซม.

เดือน

ปี)

ปัด ๑ บิด ๒

ปัด ๑ บิด ๒
ปัด ๑ บิด ๒
ปัด ๑ บิด ๒
ปัด ๑ บิด ๒
ปัด ๑ บิด ๒

(ข้อความ)
ปัด ๑
………………..............................................................................................................................................................................................................
ปัด ๑
………………………………….……………………………………………………………………………………………..………..………..………...…….…..
ปัด ๑
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
ปัด ๒
(คําลงท้าย)
ปัด ๑ บิด ๒
ปัด ๑ บิด ๒
ปัด ๑

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
โทร.
โทรสาร (ถ้ามี)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

(ยศและลายมือชือ่ )
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

ปัด ๑
ปัด ๑
ปัด ๑
ปัด ๑

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
๑.๕-๒ ซม.

๒ ซม.

-๑๗-

รูปแบบหนังสือภายนอก

แบบพิมพ์ด้วยโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
เส้นขอบกระดาษ A4

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)

๑.๕-๒ ซม.

๓ ซม.

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
๑ เท่า
(ที่ตั้ง).................................................
๑ เท่า
.............................................................

ที่.............................
๒.๗ ซม.

(วัน
เรื่อง
(คําขึ้นต้น)
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
ย่อหน้า ๒.๕ ซม.

๓ ซม.

เดือน

ปี)

๑.๕ เท่า

๑.๕ เท่า
๑.๕ เท่า
๑.๕ เท่า
๑.๕ เท่า
๑.๕ เท่า

(ข้อความ)
๑ เท่า
……………….............................................................................................................................................................................................................
๑ เท่า
………………………………….……………………………………………………………………………………………..………..………..………...…….…..
๑ เท่า
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………….…
๑ เท่า
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒ เท่า
๑.๕ เท่า
๑.๕ เท่า
๑ เท่า

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
โทร.
โทรสาร (ถ้ามี)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

๑ เท่า
๑ เท่า
๑ เท่า

(คําลงท้าย)
(ยศและลายมือชือ่ )
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

๑ เท่า

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
๑.๕-๒ ซม.

๒ ซม.

-๑๘หนังสือภายนอก ให้กรอกรายละเอียดดังนี้
๑. ที่ ให้ลงอักษรประจํากระทรวง (กห) ประกอบหมายเลขประจํากรม กองของส่วนราชการ
เจ้าของหนังสือ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง
๒. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อของส่วนราชการ สถานที่ราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของ
หนั ง สื อ นั้ น โดยปกติใ ห้ ล งที่ ตั้ง ไว้ ด้ ว ย หากมี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งการให้ ส่ ว นราชการนอกกระทรวงกลาโหม
หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น หรื อ บุ ค คลภายนอกทราบว่ า ส่ ว นราชการเจ้ า ของหนั ง สื อ นั้ น เป็ น หน่ ว ยขึ้ น ตรงของ
ส่วนราชการใด ก็ ใ ห้ พิมพ์ชื่อส่ วนราชการที่ เป็ นหน่ วยบั งคับบั ญ ชาขึ้นไป ๑ ระดับ เพิ่ ม ขึ้นอีกบรรทัดหนึ่ ง
สําหรับการใช้คําย่อของคําว่า “กรุงเทพมหานคร” ให้ใช้คําว่า “กทม.” หรือ “กรุงเทพฯ” ตัวอย่างเช่น
กรมสารบรรณทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๒๗ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๒๗ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๓. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ
๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสําคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๕. คําขึ้นต้น ให้ใช้คําขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามตารางการใช้คําขึ้นต้น สรรพนาม
และคําลงท้ายที่กําหนดไว้ ตามผนวก ค ท้ายระเบียบ แล้วลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคล
ในกรณีที่มีตัวบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่
๖. อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือ
ได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ และเลขที่หนังสือ วันที่
เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น
การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอื่น
ที่เป็นสาระสําคัญต้องนํามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย
๗. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด
๘. ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการ
ให้แยกเป็นข้อ ๆ
๙. การเขียนภาคสรุปของหนังสือ หรือจุดประสงค์ของเรื่อง ให้เว้นระยะห่างจากข้อความก่อนหน้า
๑ บรรทัด (๑ ปัด) ในกรณีที่มีภาคสรุปอยู่ในข้อความของหนังสือแล้ว ไม่จําเป็นต้องมีภาคสรุปในย่อหน้าใหม่
/๑๐. คําลงท้าย...

-๑๙๑๐. คํ า ลงท้ า ย ให้ ใ ช้ คํ า ลงท้ า ยตามฐานะของผู้ รั บ หนั ง สื อ ตามตารางการใช้ คํ า ขึ้ น ต้ น
สรรพนาม และคําลงท้าย ที่กําหนดไว้ ตามผนวก ค ท้ายระเบียบ
๑๑. ลงชื่อ ให้พิมพ์ยศและลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ
ลายมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้ลายมือชื่อ
๑๒. ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ
๑๓. ส่ ว นราชการเจ้ า ของเรื่ อ ง ให้ ล งชื่ อ ส่ ว นราชการเจ้ า ของเรื่ อ งหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่ออกหนังสือ โดยปกติส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะเป็นหน่วยที่ขึ้นตรง หรือเป็นหน่วยที่ต่ํากว่าส่วนราชการ
เจ้ าของหนั งสื อ ๑ ระดั บ สํ าหรั บส่ วนราชการเจ้ าของหนั งสื อซึ่ งไม่ มี หน่ วยขึ้ นตรง จะไม่ มี ชื่ อส่ วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
๑๔. โทร. ให้ล งหมายเลขโทรศั พท์ของส่วนราชการเจ้ าของเรื่ อง หรื อ หน่ วยงานที่อ อก
หนังสือ และหมายเลขภายในตู้สาขา พร้อมกับหมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
ไว้ด้วย
๑๕. การใช้คําย่อ หนังสือภายนอกไม่ใช้คําย่อ ยกเว้น กรณีใช้คําย่อให้เป็นไปตามฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน โดยอนุโลม

-๒๐ตัวอยางหนังสือภายนอก

ที่ กห ๐๓๑๒/๔๕๐

กรมสารบรรณทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๒๗ ถนนแจงวัฒนะ
เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สิ่งที่สงมาดวย แบบกรอกประวัติผูบรรยาย และความตองการของผูบรรยาย
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กําหนดเปดการศึกษาหลักสูตรการฝกอบรม
นายทหารประทวน เหลาสารบรรณทหาร รุนที่ ๑๓ ตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ถึง วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
ผูเขารับการศึกษา จํานวน ๖๐ นาย ซึ่ง ในหลักสูตรฯ กําหนดใหมีบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง “การปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ” ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.
ในการนี้ กรมสารบรรณทหาร เห็ น ว า สํ า นั ก คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เปนหนวยงานที่มีช่ือเสียงในการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และมีวิทยากร
ที่มีความรูเปนอยางดี ซึ่งทําใหผูเขารับการอบรมหลักสูตรฯ ไดรับความรูและมีจิตสํานึก เกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายใหกับผูเขารับการศึกษาตามวัน เวลา และ
สถานที่ ดั ง กล า ว โดยขอความกรุ ณ าส ง แบบกรอกประวั ติ ผู บ รรยาย และความต อ งการของผู บ รรยาย
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ทั้ง นี้มอบหมายให พันตรีหญิง ประภา กองแกว ประจําแผนกจัดการศึกษา
และวิชาการ กองการสารบรรณ กรมสารบรรณทหาร เปนผูประสานรายละเอียดโดยตรง
จึง เรียนมาเพื่อกรุณาพิ จารณา ดวยหวัง เปน อยางยิ่ง วาจะไดรับความอนุเคราะหจากทา น
เปนอยางดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) พลโท ณัศพล กันตะปติ

กองการสารบรรณ
โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๑๘๒๑
โทรสาร ๐ ๒๕๗๕ ๖๓๕๘

( ณัศพล กันตะปติ)
เจากรมสารบรรณทหาร

