-๒๑อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ก แบบหนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อความ
เส้นขอบกระดาษ A4

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง

บันทึกข้อความ
๑ เท่า

วันที่

(คําขึ้นต้น)
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
(ข้………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อความ)
………………..............................................................................................................................................................................................................
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..…………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑ เท่า
…………………………………………………………….…………………………………………………………………...……………
(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

-๒๒-

รูปแบบหนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อความ

แบบพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด

๑.๕ ซม.
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

เส้นขอบกระดาษ A4

๑.๓๘ ซม.
๑.๕ ซม.

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง
(คําขึ้นต้น)
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
๑๐ จังหวะเคาะ

๓ ซม.

บันทึกข้อความ
๑ปัดเท่๑า
ปัด ๑

วันที่

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

(ข้อความ)
ปัด ๑
………………..............................................................................................................................................................................................................
ปัด ๑
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..…………….……
ปัด ๑
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…
ปัด ๑
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
ปัด ๑
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑ปัดเท่๑า
…………………………………………………………….…………………………………………………………………...……………
ปัด ๒
ปัด ๑ บิด ๒
ปัปัดด ๑๑

(ยศและลายมือชือ่ )
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
๑.๕-๒ ซม.

๒ ซม.

-๒๓รูปแบบหนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อความ

แบบพิมพ์ด้วยโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์

๑.๕ ซม.
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

เส้นขอบกระดาษ A4

๑.๓๘ ซม.

๑.๕ ซม.

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง
(คําขึ้นต้น)
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
ย่อหน้า ๒.๕ ซม.

๓ ซม.

บันทึกข้อความ
เท่าา
๑๑ เท่
๑ เท่า

วันที่

๑.๕ เท่า
๑.๕ เท่า
๑.๕ เท่า
๑.๕ เท่า

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

(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
๑.๕-๒ ซม.

๒ ซม.

-๒๔หนังสือภายในที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ให้กรอกรายละเอียดดังนี้
๑. ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ซึ่งต่ํากว่าส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ๑ ระดับ พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของ ทศท. (ถ้ามี) และหมายเลข
โทร.ทหาร ไว้ในวงเล็บ สําหรับส่วนราชการเจ้าของหนังสือที่ไม่มีหน่วยขึ้นตรง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วย
๒. ที่ ให้ลงอักษรประจํากระทรวง (กห) ประกอบหมายเลขประจํากรม กองของส่วนราชการ
เจ้าของหนังสือ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง
๓. วันที่ ให้ลงวันที่ ชื่อย่อของเดือน และเลขท้ายของปีพุทธศักราช (๒ หลัก) ที่ออกหนังสือ
๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสําคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๕. คําขึ้นต้น ให้ใช้คําว่า “เรียน” “เสนอ” “ส่ง” หรือ “ถึง” แล้วแต่กรณี
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. ข้อ ความ ให้ ล งสาระสํ า คั ญ ของเรื่ อ งให้ ชั ด เจน และเข้ า ใจง่ า ย หากมี ค วามประสงค์
หลายประการ ให้แยกเป็นข้อ ๆ ส่วนการเชื่อมจุดประสงค์ของเรื่อง ให้เว้นระยะห่างจากข้อความก่อนหน้า
๑ บรรทัด
๙. สรรพนาม ให้ใช้อนุโลมตามหนังสือภายนอก หากเป็นการรายงานถึงผู้บังคับบัญชาให้ใช้
“กระผม” หรือ “ดิฉัน” แล้วแต่กรณี
๑๐. คําลงท้าย ไม่มี
๑๑. ลงชื่อ ให้พิมพ์ยศและลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ
ลายมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้ลายมือชื่อ
๑๒. ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ
๑๓. การใช้คําย่อ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการใช้คําย่อ

-๒๕ตัวอย่างหนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สบ.ทหาร (กสบ.สบ.ทหาร โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๓๕๘, โทร.ทหาร ๕๗๒๑๘๒๑)
ที่ กห ๐๓๑๒/๔๙๑
วันที่
๕ มี.ค.๕๘
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร
เรียน จก.กพ.ทหาร
๑. ด้วย สบ.ทหาร กําหนดจัดอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องรูปแบบชนิด
หนังสือราชการ การเขียนบันทึกความเห็น ข้อพิจารณาฝ่ายอํ านวยการ และการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ภาษาอัง กฤษนอกสถานที่ ในวัน ที่ ๖-๗ มี. ค.๕๘ ให้กับ กํา ลัง พล สบ.ทหาร จํา นวน ๑๒๐ นาย โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ กํ า ลั ง พล สบ.ทหาร ได้ รั บ ความรู้ แ ละเกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี เพื่ อ นํ า ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่ งก่อให้เกิดความรักสามั คคี และมี ความสุข ในการทํางานร่วมกั นตลอดจนส่ง ผลให้ เกิดขวั ญ และกํ าลังใจ
พร้อมทุ่มเทในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานในภาพรวม ในการอบรมครั้งนี้
ได้กําหนดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของกําลังพลผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสารบรรณ” ซึ่งจะจัดให้มีการบรรยายในวันศุกร์ที่ ๖ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ณ โรงแรมเอวัน เดอะ
รอยัล ครูซ พัทยา จว.ช.บ.
๒. เพื่อให้การดําเนินการจัดอบรมฯ ตามข้อ ๑ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กําหนด
สบ.ทหาร พิจารณาแล้ วว่ า พ.อ. นเรศ โกรา ผอ.กพบท.กพ.ทหาร เป็นผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถและ
มีประสบการณ์ ใ นการบรรยายในหั วข้ อ เรื่ องดัง กล่ าว จึง ขอความกรุณ าให้ กพ.ทหาร สนั บสนุ นวิ ท ยากร
เพื่อบรรยายพิเศษ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ พ.อ.หญิง พัชรินทร์ ชีวะกานนท์
รอง ผอ.กสบ.สบ.ทหาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๖๕๙๐ ๙๗๐๒ เป็นผู้ประสานรายละเอียดโดยตรงต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
(ลงชื่อ) พล.ต. ธราธร ใจดี
(ธราธร ใจดี)
ผอ.สบป.สบ.ทหาร ทําการแทน
จก.สบ.ทหาร

