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คํานํา 
 

ในการพิมพคร้ังท่ี ๒ 
 
 
 คณะทํางานการจัดการความรูดานงานสารบรรณและธุรการ กรมสารบรรณทหารเรือ (กลุมจัดการ
ความรูดานหนังสือราชการ)  ไดจัดทําคูมือการจัดการความรู เร่ือง หลักการในการแกไขหนังสือราชการ ขึ้น 
เพื่อรวบรวมองคความรูจากการจัดการความรูของกรมสารบรรณทหารเรือ และใหผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับ
การตรวจและการรางหนังสือราการไดใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน อีกท้ังไดจัดพิมพเผยแพรในงานนิทรรศการ
จัดการความรูของกองทัพเรือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ปรากฏวาเปนท่ี
สนใจของหนวยงานตาง ๆ และขาราชการในกองทัพเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีตองทํางานรางหนังสือ  นอกจากนี้ 
ยังมีผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณในการรางหนังสือหลาย ๆ ทานท่ีไดรับเอกสารฉบับนี้ ไดกรุณาชวยตรวจสอบ
องคความรู ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะอันเปนประโยชนและมีคุณคาตอการจัดการความรูในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง  
กรมสารบรรณทหารเรือจึงใครขอขอบคุณทุกทานไว ณ ท่ีนี้ 

 ในป ๒๕๕๗ นี้ คณะทํางานฯ ไดนําคูมือฉบับนี้มาตอยอดองคความรู โดยการทบทวนองคความรูเดิม 
จัดแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมจัดการความรูดานหนังสือราชการ (CoP) ชุดใหม  จัดอบรมเผยแพรองคความรู 
แกกําลังพลของกรมสารบรรณทหารเรือ พรอมท้ังปรับปรุงแกไขคูมือในสวนท่ีเปนตัวอยางหนังสือราชการและ
ตารางคําอธิบายการแกไขหนังสือใหถูกตอง ชัดเจน และสมบูรณยิ่งข้ึน 

 กรมสารบรรณทหารเรือหวังวาคูมือการจัดการความรู “แลกเปลี่ยนเรียนรู  หลักการในการ
แกไขหนังสือราชการ” (ฉบับปรับปรุง) นี้ คงอํานวยประโยชนแกหนวยงานตาง ๆ ในกองทัพเรือ และขาราชการ
ท่ีสนใจ จะไดใชเปนคูมือในการตรวจและการรางหนังสือใหถูกตองตอไป. 

 คณะทํางานการจัดการความรูดานงานสารบรรณและธุรการ 
 (กลุมจัดการความรูดานหนังสือราชการ) 
 กรมสารบรรณทหารเรือ 

 สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
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คํานํา 
 

  
  
 การจัดการความรู เร่ืองหลักการในการแกไขหนังสือราชการ จัดทําข้ึนโดยการรวบรวมตัวอยาง
หนังสือราชการท่ีตรวจพบท่ีผิด หรือตรวจพบความบกพรองในเรือ่งตาง ๆ แลวนํามาอธิบายการแกไขท่ีถูกตอง
ตามหลักวิชาการในแตละประเด็นความผิดหรือความบกพรองนั้น ๆ อยางชัดเจน สําหรับใชเปนแนวทาง 
(GUIDE LINE) ในการรางหนังสือและการตรวจหนังสือใหถูกตอง เนื่องจาก สบ.ทร. มีภารกิจรับผิดชอบงาน    
สารบรรณท้ังปวงของ ทร. รวมท้ังไดรับมอบอํานาจ จาก ทร.ในการตรวจแกหนังสือราชการกอนเสนอ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงลงนาม ทําให สบ.ทร.จําเปนตองดํารงจุดแข็งในเรื่องความถูกตอง แมนยํา และเช่ือถือได 
ในการแกไขหนังสือราชการกอนท่ีจะเสนอใหลงนาม   

 กลุมจัดการความรูดานหนังสือราชการ หวังเปนอยางยิ่งวา การจัดการความรูเร่ืองหลักการในการ
แกไขหนังสือราชการฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอเจาหนาท่ีท่ีตองทําหนาท่ีตรวจหนังสือ และผูท่ีตองทํางาน 
รางหนังสือ ในการท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางสําหรับใหเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการตรวจและ 
รางหนังสือมากข้ึน ซึ่งจะสงผลตองานหนังสือในภาพรวมของ ทร. ท่ีจะมีความถูกตองและรวดเร็วมากข้ึน 
 
 
 กลุมจัดการความรูดานหนังสือราชการ 
 กรมสารบรรณทหารเรือ 
 กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
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สารบัญ 
 

 
บทท่ี หน้า 

 ๑ บทนํา ๑ 
   ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑ 
   การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ๑ 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินกิจกรรม ๒ 
   การปรับปรุงคู่มือ หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ (Update Knowledge) ๓ 

 ๒ กระบวนการจัดการความรูเ้รื่องหลักการในการแก้ไขหนงัสือราชการ ๔ 
   ขั้นตอนในการแก้ปัญหา ๔ 
    ขั้นตอนที่ ๑ การบ่งช้ีความรู้ ๔ 
    ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างและแสดงหาความรู้ ๕ 
    ขั้นตอนที่ ๓ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ๖ 
    ขั้นตอนที่ ๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ๗ 
    ขั้นตอนที่ ๕ การเข้าถึงความรู้ ๗ 
    ขั้นตอนที่ ๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๘ 
    ขั้นตอนที่ ๗ การเรียนรู้ ๙ 
   บทเรียนที่ได้รับ  ๑๐ 

 ๓ ตัวอย่างองคค์วามรู้ หนังสือราชการที่แก้ไข ๑๑ 
   ตัวอย่างที่ ๑ หนังสือราชการที่แก้ไข : คําสัง่ ๑๒ 
   ตัวอย่างที่ ๒ หนังสือราชการที่แก้ไข : คําสั่ง ๑๘ 
   ตัวอย่างที่ ๓ หนังสือราชการที่แก้ไข : คําสัง่ ๒๓ 
   ตัวอย่างที่ ๔ หนังสือราชการที่แก้ไข : หนังสือภายนอก ๒๗ 
   ตัวอย่างที่ ๕ หนังสือราชการที่แก้ไข : หนังสือภายนอก ๓๔ 
   ตัวอย่างที่ ๖ หนังสือราชการที่แก้ไข : หนังสือภายนอก ๔๐ 
   ตัวอย่างที่ ๗ หนังสือราชการที่แก้ไข : หนังสือภายใน ๔๕ 
   ตัวอย่างที่ ๘ หนังสือราชการที่แก้ไข : หนังสือภายใน ๕๐ 
   ตัวอย่างที่ ๙ หนังสือราชการที่แก้ไข : หนังสือภายใน ๕๖ 
   ตัวอย่างที่ ๑๐ หนังสือราชการที่แก้ไข : บันทึก ๖๑ 
   ตัวอย่างที่  ๑๑ หนังสือราชการที่แก้ไข : ประกาศ ๖๕ 
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 หน้า 

 

ผนวก ก  หลักการพ้ืนฐานในการเขียนหนังสือราชการที่ดี ๗๒ 

ผนวก ข  แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการของ ทร.  ๗๓ 
   (โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์) 

เอกสารอ้างอิงในการเขียนหนังสือราชการ ๘๖ 

รายชื่อคณะทาํงานการจัดการความรู้ของ สบ.ทร.ด้านงานสารบรรณและธุรการ ๘๘ 
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บทที่ ๑ 
 

 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

 สบ.ทร.มีภารกิจรับผิดชอบงานสารบรรณท้ังปวงของ ทร. รวมท้ังได้รับมอบอํานาจในการตรวจแก้  
หนังสือราชการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงนาม ตามคําสั่ง ทร. เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการและทําการ
แทนในนามผู้บัญชาการทหารเรือ  ปัจจุบันถือปฏิบัติตามคําสั่ง ทร. ที่ ๑๙๙/๒๕๕๓ ลง ๒๔ ก.ย.๕๓ ผนวก ข 
ข้อ ๔.๒  จากภารกิจความรับผิดชอบดังกล่าว ทําให้ สบ.ทร.จําเป็นต้องดํารงจุดแข็งในเรื่องความถูกต้อง แม่นยํา 
และเช่ือถือได้ในการแก้ไขหนังสือราชการก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
รุ่นพ่ีที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานมานาน จะถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งแบบธรรมเนียม
ปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอหนังสือให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ จดบันทึก และนํามาใช้ในการทํางาน  แต่เน่ืองจากระบบราชการ
ที่ต้องมีการเลื่อนและย้ายไปดํารงตําแหน่งอ่ืน ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างรุ่นพ่ีที่ยศสูงและน้องที่เพ่ิงบรรจุใหม่ 
ถึงแม้จะมีความรู้ในเรื่องหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย แต่ยังขาดประสบการณ์ในการร่างหนังสือ และการแก้
หนังสือ ทั้งยังไม่แม่นยําในหลักการแก้หนังสือ ขาดประสบการณ์ในการสังเกต จดจํา และนําความรอบรู้ในเรื่อง
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ทร.มาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาองค์รวมของหนังสือราชการท่ีต้องผ่านการ
ตรวจสอบ ผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจแก้หนังสือราชการจะต้องมีความรู้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจาก
สถาบันการศึกษา และบางครั้งแม้จะเอาตัวอย่างที่มีรายละเอียดและเน้ือความคล้ายกันที่เคยปฏิบัติมาเป็นตัวอย่าง  
แต่ก็ไม่ทราบเหตุผลในการแก้ไข เมื่อมีการสอบถามก็ไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้ จึงปล่อยผ่านไปโดยไม่ทราบว่า
หนังสือฉบับน้ันมีข้อผิดพลาด ทําให้ผู้บังคับบัญชาลงนามไปทั้งที่ผิด หรือเป็นภาระของผู้บังคับบัญชาที่ต้องมาตรวจ
หนังสือน้ันเอง   
 จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มจัดการความรู้ด้านหนังสือราชการ (CoP) เรื่อง หลักการในการแก้ไขหนังสือ
ราชการ ได้เล็งเห็นว่า การถ่ายทอดเทคนิค หรือหลักการในการแก้ไขหนังสือราชการที่ดีเป็นอย่างไร สิ่งที่ควร
คํานึงถึงมีอะไรบ้าง เอกสารที่จะต้องใช้อ้างอิง ควรมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลที่สามารถค้นคว้าหรือสอบถาม 
เรื่องต่าง ๆ มีที่ใดบ้าง เหล่าน้ีจะช่วยให้น้องที่ทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ มีหลักในการทํางาน
อย่างมั่นใจ และสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ตนเองและหน่วยงาน   
 

การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่ม 
 

 วิธีการจัดการความรู้ในเรื่องน้ีใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ใช้หลัก ถือความผิดพลาดเป็นครู 
หรือเรียนรู้จากความผิดพลาดในการร่างหนังสือราชการที่ตรวจพบและท่ีตรวจไม่พบ โดยมีจุดประสงค์ 
ที่จะรวบรวมตัวอย่างหนังสือที่มีการตรวจพบที่ผิด หรือตรวจพบความบกพร่องในเรื่องต่าง ๆ มาอธิบายการแก้ไข
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สําหรับใช้เป็น GUIDE LINE ในการร่างหนังสือให้ถูกต้อง รวมทั้งช่วยเป็นคู่มือในการ
ตรวจร่างหนังสือของผู้ที่ต้องทําหน้าที่ดังกล่าว 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินกิจกรรม  
 
 ๑. เกิดการถ่ายทอดและการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ทําให้ น้อง ได้รู้ถึงเหตุผล 
พร้อมการอ้างอิงจากหลักฐาน หลักการทางวิชาการในการแก้ไขหนังสือ ทําให้ พี่ ได้รับทราบความเปลี่ยนแปลงใหม่
ที่มาช่วยเสริมความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ถ่ายทอดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการแก้หนังสือ 
ช่วยตอบคําถามที่มักได้รับการสอบถามจากหน่วยและข้าราชการ ทร.เก่ียวกับหนังสือราชการ ทําให้ผู้ที่ต้องทํา
หน้าที่ตรวจหนังสือมีความแม่นยําและมั่นใจในการให้คําตอบมากข้ึน  
 ๒. เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ต้องทํางานตรวจหนังสือและผู้ที่ต้อง
ทํางานร่างหนังสือ ให้เกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการร่างหนังสือมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่องานหนังสือ 
ในภาพรวมของ ทร.ที่จะมีความถูกต้อง รวดเร็วมากขึ้น 
 
 
                      
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถ่ายทอดและแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกลุ่ม 
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การปรับปรุงคู่มือหลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ (Update Knowledge) 
 
 สบ.ทร. ได้นําคู่มือ“หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ” มอบให้ผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการการจัดการ
ความรู้ของกองทัพเรือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มีผู้สนใจนําไปศึกษาและได้ให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันในหลายๆ ประเด็นที่ยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจน ดังน้ันในปี ๒๕๕๗ น้ี กลุ่มจัดการจัดการความรู้ (CoP) 
เรื่อง หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ จึงได้รวบรวมสมาชิกใหม่ (เน่ืองจากมีสมาชิกเดิมบางคนได้ย้ายไปปฏิบัติ
ราชการที่หน่วยอ่ืน) ที่ทําหน้าที่และมีประสบการณ์ในงานที่เก่ียวข้องกับการตรวจและการร่างหนังสือราชการ 
ร่วมเป็นกลุ่มจัดการความรู้ด้านหนังสือราชการ เรื่อง หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ ของ สบ.ทร. ปีที่ ๒ 
เพ่ือช่วยกันตรวจแก้ไข ปรับปรุงองค์ความรู้หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการให้ทันสมัย (Update 
Knowledge) และจัดทําเป็นคู่มือหลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.๒๕๕๗ กับจัดอบรม
ความรู้ในเรื่องน้ีให้แก่กําลังพลของ สบ.ทร. เพ่ือให้กําลังพลมีความรู้และความเข้าใจในหลักการในการแก้ไข
หนังสือราชการมากย่ิงขึ้น 
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บทที่ ๒ 
 

 
 

กระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ 
 
 กระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มดําเนินการโดยการคัดเลือกหนังสือราชการที่ใช้ประจํา ได้แก่ 
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน บันทึก และคําสั่ง ที่ได้มีการตรวจแก้ไปแล้วมาเรียนรู้ข้อผิดพลาด โดยนํา
หลักการเขียนหนังสือราชการท่ีดี มาเป็นตัวต้ังในการพิจารณาว่าหนังสือแต่ละฉบับผิดในเรื่องใดบ้าง เช่น 
ผิดแบบ ได้แก่ ระยะพิมพ์ การเว้นวรรคตอน   ผิดหลักภาษา เช่น ใช้คําผิด รูปประโยคผิด สะกดผิด   
ผิดความนิยม เช่น ใช้สํานวนภาษาพูด ไม่ใช่ภาษาราชการ    กลุ่มจะร่วมกันพิจารณาหนังสือแต่ละฉบับโดย 
วงที่ผิดที่ตรวจพบ อภิปรายว่าผิดเพราะอะไร ที่ถูกควรเป็นอย่างไร พร้อมเหตุผลประกอบ จดบันทึก 
ความคิดเห็น และแหล่งอ้างอิง เพ่ือที่ในเวลาต่อมาอาจพบข้อผิดพลาดที่คล้ายกัน เมื่อมาเปิดดูตัวอย่างหนังสือ
เราจะได้ทราบที่มาที่ไป 
 
 

ข้ันตอนในการแก้ปัญหา   
 

 ยึดโมเดลการจัดการความรู้เป็นหลักในการแก้ปัญหา ดังน้ี 
 
 ขั้นตอนท่ี ๑  การบ่งชี้ความรู้   
 

 กําหนดว่าข้าราชการท่ีทําหน้าที่ตรวจแก้ไขร่างหนังสือราชการจําเป็นต้องมีความรู้เรื่องหลักการ 
ในการแก้ไขหนังสือราชการ กลุ่มจัดการความรู้ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือวิเคราะห์และพิจารณาว่า ควรกําหนด
หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการที่ดีว่ามีอะไรบ้าง ในการจัดการความรู้ประเด็นน้ีได้ใช้หลักการมาตรฐาน
ในการร่างหนังสือที่ดี มาเป็นหลักที่ดีในการแก้หนังสือ โดยนําหลักการท่ีเป็นที่ยอมรับในวงราชการท่ัวไป  
ซึ่งหนังสืออ้างอิงที่กลุ่มได้หยิบยกมาใช้ได้แก่ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
และหนังสือการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ของ อาจารย์ ประวีณ  ณ นคร กลุ่มได้ร่วมกันพิจารณาและเห็น
ร่วมกันกําหนดหลักการในการแก้หนังสือราชการ ๔ หลัก คือ 
 ๑. ร่างให้ถูกแบบ – แก้ให้ถูกแบบ 
 ๒. ร่างให้ถูกเน้ือหา – แก้ให้ถูกเน้ือหา 
 ๓. ร่างให้ถูกหลักภาษา – แก้ใหถ้กูหลักภาษา 
 ๔. ร่างให้ถูกความนิยม – แก้ใหถ้กูความนิยม 
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 ขั้นตอนท่ี ๒ การสร้างและแสวงหาความรู ้
 

 เมื่อได้หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการแล้ว กลุ่มได้นัดประชุมโดยเลขานุการและสมาชิกแต่ละท่าน 
จะนําหนังสือราชการที่เห็นว่าสมควรนํามาพิจารณาเพ่ือตรวจแก้ไขหนังสือราชการ จํานวน ๒๐ ครั้ง  ในการ
พิจารณาหนังสือแต่ละฉบับสมาชิกจะแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและถ้วนหน้า หากความคิดเห็นใด
ขัดแย้งกันจะต้องหาหลักฐานที่เช่ือถือได้มายืนยันความถูกต้อง บางเรื่องไม่สามารถหาหลักฐานได้ เน่ืองจากเป็น
การปฏิบัติที่สืบเน่ืองกันมานานจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ ทร. ก็ใช้เป็นเหตุผลอ้างอิงในลักษณะข้อสังเกต  
และทุกครั้งที่มีการประชุมจะมีการบันทึกความรู้ที่ได้จากการประชุมกลุ่ม โดยจัดทําเป็นตารางการแก้ไข 
หนังสือราชการแต่ละฉบับ  
 

 
 

 
 
 
 
 

การประชุมของกลุ่มจัดการความรู้ด้านหนังสือราชการ 
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 ขั้นตอนท่ี ๓  การจัดการความรู้ให้เปน็ระบบ  
 

 การรวบรวมองค์ความรู้จากขั้นตอนที่ ๒ จัดทําเป็นแฟ้มเอกสาร ประกอบด้วยตัวอย่างหนังสือราชการ
ที่ใช้ในการอภิปราย พร้อมฉบับแก้ไขที่ถูกต้อง และตารางอธิบายเหตุผล จากน้ันกลุ่มจะร่วมกันพิจารณาในภาพรวม
อีกครั้ง และส่งให้ที่ปรึกษาผู้เช่ียวชาญในเรื่องงานสารบรรณ และการร่างหนังสือราชการ/การแก้ไขหนังสือราชการ 
ตรวจทานความถูกต้องอีกคร้ัง 
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 ขั้นตอนท่ี ๔  การประมวลและกลัน่กรองความรู้  
 

 ตรวจทบทวนแก้ไขบันทึกให้ถูกต้องครบถ้วน เน้นการใช้คําอธิบายง่าย ๆ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย
และสามารถนําไปใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนท่ี ๕  การเข้าถึงความรู้  
 

 จัดทําแฟ้มเอกสารเพ่ือเผยแพร่ และนําลงเว็บไซต์ สบ.ทร. 
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 ขั้นตอนท่ี ๖  การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
  ในปี ๕๗ น้ี กลุ่มได้จัดอบรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ ให้แก่ 
กําลังพลของ สบ.ทร.เป็นเวลา ๒ วัน และร่วมแสดงผลงานองค์ความรู้ในวันแถลงผลงานการจัดการความรู้ของ 
สบ.ทร.ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ รวมทั้งได้ร่วมนําเสนอผลงานองค์ความรู้ในงาน “วันแห่งการจัดการความรู้ของ
กองทัพเรือ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการอบรมให้ความรู้กําลงัพลในหน่วยโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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 ขั้นตอนท่ี ๗  การเรียนรู ้ 
 

 นําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นหลักในการทํางาน สั่งสมประสบการณ์ และต่อยอดความรู้ เพ่ิมเติม
ข้อผิดพลาดใหม่ ๆ เพ่ือเก็บเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ของคนรุ่นหลังต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สิ่งสาํคญัมากประการหนึ่งของการประยุกต์ KM ในองคก์ร 
ให้มีประสิทธผิล (Effective KM) 

(HEART) มีใจอยากทํา 

(HEAD) จึงอยากคิดวิธีการ 
ท่ีจะทําให้สําเร็จ 

(HANDs) ลงมือทํา 
ด้วยความเต็มใจ

 
 
 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การแก้ไขหนังสือราชการ 

   
คณะทาํงานการจดัการความรู้ 

กรมสารบรรณทหารเรือ 
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บทเรียนทีไ่ด้รับคือ  
 ๑. การทํางานเป็นทีม สมาชิกในกลุ่มมีความเต็มใจในการทํางาน เป็นกําลังใจให้กันและกัน ที่สําคัญ 
มีความสุขในการทํางานร่วมกัน 
 ๒. การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นอย่างไม่เก่ียงงอน ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเกิดขึ้นทุกครั้งในการประชุมกลุ่ม ไม่ใช่ว่าเมื่อพ่ี ๆ  เสนอความคิดเห็นแล้วจะไม่ยอมรับฟัง 
ความคิดของน้อง ๆ ในกลุ่ม พวกเราจะฟังกันและกัน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจริง ๆ เมื่อน้องได้ฟัง
ประสบการณ์ของพ่ี ๆ น้องก็จะนํามาปรับใช้ในการทํางาน 
 ๓. การสนับสนุนจากทุกฝ่าย  นอกจากจะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของ สบ.ทร.แล้ว นขต.สบ.ทร.ยังให้การสนับสนุนอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการจัดกิจกรรม ทําให้ 
การดําเนินการราบรื่น และที่สําคัญคือ การที่ผู้บังคับบัญชาให้อิสระทางความคิดในการกําหนดหัวข้อการจัดการ
ความรู้ การจัดทําแผน และการดําเนินการตามแผน เป็นส่วนช่วยให้ทีมงานจัดการความรู้สามารถทํางานได้
อย่างสบายใจ  
 
 

“SHARE YOUR KNOWLEDGE IT’S  THE WAY TO ACHIEVE IMMORTALITY.” 
                                                               Dalai  Lama 

 
 

 

ได้รับรางวัลชมเชย ในงานวันแห่งการจัดการความรู้กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๖ 
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บทที่ ๓ 
 

 

 

ตัวอย่างองค์ความรู้ 

หนังสือราชการที่แก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๒

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หนังสือราชการที่แก้ไข : คําส่ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ ๑. 



 

 
๑๓ 

 
 
 

    
 

คําสั่งกองทัพเรือ 
เฉพาะ 

ที่        /๒๕๕๕ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
    

 เพ่ือให้การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังน้ี 
 ๑. ให้ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้า 
เป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑.๑ จก.ยศ.ทร. ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ รอง จก.ยศ.ทร. รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ เสธ.ยศ.ทร. รองประธานกรรมการ 
  ๑.๔ รอง เสธ.ยศ.ทร. กรรมการ 
  ๑.๕ ผอ.กศษ.ยศ.ทร. กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๖ รอง ผอ.กศษ.ยศ.ทร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๗ หน.แผนและโครงการ กศษ.ยศ.ทร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๘ ประจําแผนกแผนและโครงการ กศษ.ยศ.ทร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๙ ประจําแผนกระเบียบและสถติิ กศษ.ยศ.ทร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒. คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ มีหน้าที่อํานวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียน
จ่าทหารเรือ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือก ตามท่ี ยศ.ทร.กําหนด 
 ๓. ประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ สามารถแต่งต้ังคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ได้
ตามความจําเป็น 
 ๔. นขต.ทร.ให้การสนับสนุนตามที่ประธานกรรมการ ฯ จะร้องขอ 
 ๕. คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ พ้นหน้าที่เมื่อ ทร.รับทราบผลการดําเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ี 
 
 สั่ง          ณ          วันที ่                       ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
  พล.ร.อ. 
 ( สุรศกัด์ิ  หรุน่เริงรมย์ ) 
 ผบ.ทร. 

5 

6 7 

2 

11 

9 

18 17 

13 

1 

4 3 

8 

10 

14 

9 

9 

15 

16 

12 

 

ฉบับร่างเดิม 



 

 
๑๔ 

 
 

 
 
 

คําสั่งกองทัพเรือ 
(เฉพาะ) 

ที่         /๒๕๕๕ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
   

 
 เพ่ือให้การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังน้ี 
 ๑. ให้ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑.๑ จก.ยศ.ทร. ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ รอง จก.ยศ.ทร. รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ เสธ.ยศ.ทร. รองประธานกรรมการ 
  ๑.๔ รอง เสธ.ยศ.ทร. กรรมการ 
  ๑.๕ ผอ.กศษ.ยศ.ทร. กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๖ รอง ผอ.กศษ.ยศ.ทร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๗ หน.แผนและโครงการ กศษ.ยศ.ทร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๘ ประจําแผนกแผนและโครงการ กศษ.ยศ.ทร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๙ ประจําแผนกระเบียบและสถติิ กศษ.ยศ.ทร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒. คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ มีหน้าที่อํานวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. 
โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือกตามท่ี ยศ.ทร.กําหนด 
 ๓. ประธานกรรมการสามารถแต่งต้ังคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ได้ตามความ
จําเป็น 
 ๔. นขต.ทร.ให้การสนับสนุนตามที่ประธานกรรมการ จะร้องขอ 
 ๕. คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ พ้นหน้าที่เมื่อ ทร.รับทราบผลการดําเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ี 
 
 สั่ง          ณ          วันที ่                       ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

  พล.ร.อ.   
  (สุรศักด์ิ  หรุ่นเริงรมย์)  
  ผบ.ทร. 

6 

15 

5 

1 

2 

8 

9 

10 

14 

7 

17 

11 
13 

3 4 

9 

9 

16 
18 

12 

 

ฉบับที่แก้ไข 



ชนิดของหนังสือราชการ คําสั่ง     
 
หลักการพิจารณา : การเขียนให้ถูกต้อง ได้แก่ ถูกแบบ  ถูกเน้ือหา  ถกูหลักภาษา และถูกความนิยม 
 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 
 
  

 

  
 

ผิดรูปแบบการพิมพ ์

1. การต้ังระยะขอบ 
หน้ากระดาษไม่ถูกต้อง  
(ต้ังไว้เกิน ๓ ซม.) ตามแบบ
มาตรฐานการพิมพ์หนังสือ
ราชการของ ทร. กําหนดให้
ต้ังระยะขอบหน้ากระดาษ 
ขอบซ้าย = 3 ซม. 

2. ตราครุฑไม่ได้ขนาดตาม
แบบการพิมพ์ (สูง ๓ ซม. 
ขนาดสมส่วน สวยงาม)  

3. ตราครุฑต้องจัดวางไว้ 
ที่ก่ึงกลางของหน้ากระดาษ 
ห่างจากขอบบน 2.5 ซม.
และข้อความในส่วนหัว 
ของคําสั่งต้ังแต่บรรทัดแรก 
ลงมาต้องอยู่ก่ึงกลางซึ่งกัน
และกันกับตราครุฑ  

4. ในการพิมพ์ข้อความ
บรรทัดแรกของคําสั่ง ต้อง
ต้ังระยะห่างจากเท้าครุฑ 
ลงมาเท่ากับ 2 enter 

5. คําว่า “เฉพาะ” ต้องอยู่
ในวงเล็บ 

6. เส้นคั่นระหว่างข้อความ
ส่วนหัวของคําสั่งกับส่วน
เน้ือความ ต้องเป็นเส้นทึบ 

7. ระยะระหว่างเส้นคั่น  
กับข้อความบรรทัดแรก   
ไม่ถูกต้อง (ไมถ่ึง 2 enter) 
 

ความเดิม 

แก้ไขเป็น 

๑๕ 

 ดูแบบฟอร์มการพิมพค์าํสั่งในผนวก ข 



 

 ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

   8. ระยะย่อหน้าไม่ถูกต้อง 
(ไม่ถึง ๒.๕ ซม.) 

  
  นักเรียนจ่า 
 

  

 
  นรจ. 
   

 
ผิดความนิยม 

- เน้ือความของคําสั่ง
สามารถใช้คําย่อได้ตาม
ระเบียบ กห.ว่าด้วยคําย่อ 

  
   ..................บุคคลพลเรือนเข้า 
  เป็นนักเรียนจ่า 

 

 
......................บุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
 นักเรียนจ่า 
                       หรือ  
    ...................................บุคคลพลเรือน 
 เข้าเป็นนักเรียนจ่า 

 
ผิดหลักภาษา 

- คําว่า “เข้าเป็น” ในคําสั่ง
น้ีถือเป็นความเดียวกัน 
ควรพิมพ์ติดกันและอยู่ใน
บรรทดัเดียวกัน ไม่ควรพิมพ์
แยกคําไว้คนละบรรทัด 
เพราะจะทําให้ข้อความ 
ไม่สละสลวย 

 
11   คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ 
 

 
11   คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 
ผิดหลักภาษา 

- เครื่องหมายไปยาลน้อย 
ให้พิมพ์ติดกับตัวอักษรที่มา
ข้างหน้า หากข้อความเดิม
เขียนติดกัน 

  
12  ประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ  
 
13  ประธานกรรมการ ฯ 
 
 
 
 
 

 
12    13    ประธานกรรมการ 

 
ผิดหลักภาษา 
 

- ตําแหน่งประธานกรรมการ 
ในข้อ ๓ และ ๔  ของคําสั่ง
เรียกช่ือต่างกัน  ควรแก้ไขใช้
ช่ือว่า “ประธานกรรมการ” 
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑ 
ของคําสั่ง  

 
๑๖ 



 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 
 
 

 
ผิดรูปแบบการพิมพ ์

 

14. ระยะย่อหน้าไม่ถูกต้อง  
 - การพิมพ์ข้อความ 
“สั่ง  ณ  วันที ่    เดือน  
พ.ศ.”  ใหม้ีระยะย่อหน้า
เท่ากับ 5 ซม.  
 

15. ระหว่างชื่อเดือน กับ 
พ.ศ.  ให้เว้นวรรค 2 เคาะ 
 

16. ระยะบรรทัดไม่ถูกต้อง 
ระยะระหว่าง สั่ง  ณ  วันที่  
กับยศของผู้ลงช่ือ เท่ากับ   
2 enter +  Before 6 pt 
 

17. การพิมพ์ยศของผู้ลงช่ือ 
ตัวอักษรตัวแรกต้องอยู่ใน
แนวกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 
 

 

 
18   ( สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ ) 

 
18   (สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์) 

 
ผิดหลักภาษา 
เว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง 
-  ข้อความหลังเครื่องหมาย
วงเล็บเปิดและหน้าเคร่ืองหมาย 
วงเล็บปิดไม่ต้องเว้นวรรค  
 

 
 
 
 
 

ความเดิม 

แก้ไขเป็น 

๑๗ 



 

๑๘

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หนังสือราชการที่แก้ไข : คําส่ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ ๒. 



 
 

 
  

 
คําสั่งกองทัพเรือ 

(เฉพาะ) 
ที่          /๒๕๕๕ 

เรื่อง  ให้ ผช.ผบ.ทร.ไปราชการ 
    

 
 ด้วย ทร.มีราชการจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติที่กรุงเทพมหานคร จึงให้ปฏิบัติดังน้ี 
 ๑. พล.ร.ท.อนุทัย  รัตตะรังสี  ผบ.รร.นร.  ไปราชการที่กรุงเทพมหานคร ใน ๒๙ พ.ย.๕๕   
๑ ธ.ค.๕๕  ๒ ธ.ค.๕๕  ๓ ธ.ค.๕๕  ๔ ธ.ค.๕๕ ๕ ธ.ค.๕๕  และ ๗ ธ.ค.๕๕ ออกเดินทางจากหน่วยต้นสังกัด  
ใน ๒๙ พ.ย.๕๕  ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๗ ธ.ค.๕๕ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งไปและกลับ ราชการคร้ังละประมาณ 
๑ วัน 
 ๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
   สั่ง          ณ          วันที่                        ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
                                                                             
                

 พล.ร.อ. 
 (พลวัฒน์  สิโรดม) 
 ผช.ผบ.ทร. 

 

1 

2 

3 

1 

 

ฉบับร่างเดิม 

๑๙ 

4 



 
 

 
 

 
คําสั่งกองทัพเรือ 

(เฉพาะ) 
ที่          /๒๕๕๕ 

เรื่อง  ให้นายทหารช้ันนายพลเรือไปราชการ 
    

 
 ด้วย ทร.มีราชการจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติที่กรุงเทพมหานคร จึงให้ปฏิบัติดังน้ี 
 ๑. พล.ร.ท.อนุทัย  รัตตะรังสี  ผบ.รร.นร.  ไปราชการที่กรุงเทพมหานคร ใน ๒๙ พ.ย.๕๕  
กับใน ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๗ ธ.ค.๕๕ ออกเดินทางจากหน่วยต้นสังกัด ใน ๒๙ พ.ย.๕๕ กับใน ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 
และ ๗ ธ.ค.๕๕ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งไปและกลับ ราชการคร้ังละประมาณ ๑ วัน 
 ๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
   สั่ง          ณ          วันที่                        ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

            รับคําสั่ง ผบ.ทร. 
 

 พล.ร.อ. 
 (พลวัฒน์  สิโรดม) 
 ผช.ผบ.ทร. 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

3 

2 1 

 

ฉบับที่แก้ไข 

๒๐ 

4 

 ดูแบบฟอร์มการพิมพ์คําสั่ง (กรณีมีการรับคําสั่ง) ในผนวก ข 



๒๑ 
 

ชนิดของหนังสือราชการ คําสั่ง   
 

หลักการพิจารณา : การเขียนให้ถูกต้อง ได้แก่ ถูกแบบ  ถูกเน้ือหา  ถกูหลักภาษา และถูกความนิยม 
 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 
 

  ให้ ผช.ผบ.ทร.ไปราชการ 
 

  ให้นายทหารช้ันนายพลเรือไปราชการ ผิดเนื้อหา 
- ช่ือคําสั่งไม่สอดคล้อง  
กับเน้ือความของคําสั่ง โดย   
ช่ือคําสั่งให้ “ผช.ผบ.ทร.” 
ไปราชการ แต่ในเนื้อความ
ของคําสั่ง   ผู้ไปราชการคือ 
“ผบ.รร.นร.” ดังน้ัน จึงต้อง
แก้ช่ือเรื่องให้ตรงกับเน้ือความ 
- โดยปกติช่ือคําสั่งจะใช้
คําเต็ม  จึงไม่ควรใช้คําย่อ
ของช่ือตําแหน่งในช่ือเรื่อง 
ในที่น้ีควรเลี่ยงไปใช้คําว่า
“นายทหารช้ันนายพลเรือ”  
   

 ๑ ธ.ค.๕๕  ๒ ธ.ค.๕๕  ๓ ธ.ค.๕๕  
 ๔ ธ.ค.๕๕  ๕ ธ.ค.๕๕  และ ๗ ธ.ค.๕๕ 

 

  กับใน ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๗ ธ.ค.๕๕ ผิดความนิยม 
- การเขียนวัน เดือน ปี   
กรณีที่มีวันหลาย ๆ วัน  
เรียงไปตามลําดับ โดย 
เป็นวันที่อยู่ในเดือนและ 
ปีเดียวกัน จะไม่นิยมเขียน 
ช่ือเดือนและปี ซ้ํา ๆ กัน  
แต่จะละช่ือเดือนและปีไว้ 
เพ่ือให้เน้ือความกระชับ 
และเพ่ิมความว่า “กับใน”
หน้าวันที่ ๑ เพ่ือแยกว่า 
เป็นวันในช่วงเดือน ธ.ค. 
- ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) 
คั่นตัวเลขวันที่ที่เขียน  
ต่อ ๆ กันในช่วงเดือน ธ.ค. 
เพ่ือแยกวันไปราชการ 
แต่ละวันให้เห็นชัดเจน  
เมื่อใส่เครื่องหมายจุลภาค
แล้ว จะเป็นดังน้ี  
 



๒๒ 
 

 
ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 
 

 
 

 
“กับใน ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 
และ ๗ ธ.ค.๕๕” 
(หน้าคํา “และ” ไม่ต้องใส่
เครื่องหมายจุลภาค) 

 
 

  ใน ๒๙ พ.ย.๕๕, ๒, ๓, ๔, ๕ 
และ  ๗ ธ.ค.๕๕  

 

  ใน ๒๙ พ.ย.๕๕  กับใน ๑, ๒, ๓, ๔, 
๕ และ ๗ ธ.ค.๕๕  

ผิดเนื้อหา 

- ใส่วันที่ไมค่รบตาม
เน้ือความท่ีกลา่วไว้ตอนต้น
(ตกวันที่ ๑ ธ.ค.๕๕) และ
เพ่ิม “กับใน” หน้าเลข “๑” 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ  

 

          - 
 

 

 เพ่ิมข้อความ “รับคําสั่ง ผบ.ทร.” 
 
 
 
 
  ดูแบบฟอร์มการพิมพค์ําสั่ง (กรณี  
มีการรับคาํสัง่) ในผนวก ข  
 

ผิดรูปแบบ - เนื้อหา  
- เน่ืองจากคําสั่งน้ีเป็นการ
ออกคําสั่งให้ หน.นขต.ทร.
ไปปฏิบัติราชการช่ัวคราว
นอกหน่วย คราวละไม่เกิน 
๓๐ วัน ซึ่งตามคําสั่ง ทร. 
เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการ
และทําการแทนในนาม   
ผู้บัญชาการทหารเรือ  
ผบ.ทร.ได้มอบอํานาจให้ 
ผช.ผบ.ทร.เป็นผู้ลงนามแทน 
โดยกําหนดให้ใช้ความว่า 
“รับคําสั่ง ผบ.ทร.”    
ดังน้ัน คําสั่งน้ีจึงต้องเพ่ิม
ความว่า “รับคาํสั่ง ผบ.ทร.” 
ไว้ก่อนลายมือช่ือและ
ตําแหน่งผู้รับมอบอํานาจ 
ทําการแทน ผบ.ทร. 
(ผช.ผบ.ทร.) 

 



 

๒๓

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หนังสือราชการที่แก้ไข : คําส่ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ ๓. 



 

 ๒๔ 

 
 
 
 
 

 
คําสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ 

ที่          /๒๕๕๕ 
เรื่อง  แก้ไขคําสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ ที่ ๖/๒๕๕๕  

    
 

 เพ่ือให้การบริหารงานของกิจการราชนาวีสโมสร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้แก้ไขคําสั่ง
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ ที่ ๖/๒๕๕๕ ลง ๑๘ ต.ค.๕๕ เรื่อง ให้นายทหารช้ันนายพลเรือ ทําหน้าที่
ในกิจการสวัสดิการภายในกองทัพเรือ ข้อ ๒.๕.๒  จาก  ความว่า “พล.ร.ท.จักรกฤช  พยอมหอม” แก้เป็น 
“พล.ร.ท.บรรจง  พาประเสริฐ” 
 นอกน้ันคงเดิม  
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๕  
 
 สั่ง          ณ          วันที ่       ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
 พล.ร.อ. 
 (สุรศักด์ิ  หรุ่นเริงรมย์) 
 ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ และ  
 ผบ.ทร. 
 

 

ฉบับร่างเดิม 

 



 
๒๕ 

 
 
 
 
 

 
คําสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ 

ที่          /๒๕๕๕ 
เรื่อง  แก้ไขคําสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ ที่ ๖/๒๕๕๕  

    
 

 เพ่ือให้การบริหารงานของกิจการราชนาวีสโมสร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้แก้ไขคําสั่ง
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ ที่ ๖/๒๕๕๕ ลง ๑๘ ต.ค.๕๕ เรื่อง ให้นายทหารช้ันนายพลเรือ ทําหน้าที่
ในกิจการสวัสดิการภายในกองทัพเรือ ข้อ ๒.๕.๒ จากความว่า “พล.ร.ท.จักรกฤช  พยอมหอม” เป็นความว่า 
“พล.ร.ท.บรรจง  พาประเสริฐ” นอกน้ันคงเดิม    
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๕  
 
 สั่ง          ณ          วันที ่                       ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
 พล.ร.อ. 
 (สุรศักด์ิ  หรุ่นเริงรมย์) 
 ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ และ  
 ผบ.ทร. 
 
 
 
 
 

 

ฉบับที่แก้ไข 

 

 ดูแบบฟอร์มการพิมพค์าํสั่งในผนวก ข 



ชนิดของหนังสือราชการ คําสั่ง   
 
หลักการพิจารณา : การเขียนให้ถูกต้อง ได้แก่ ถูกแบบ  ถูกเน้ือหา  ถกูหลักภาษา และถูกความนิยม 
 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 

 

  วันที่           ธันวาคม 

  

 

  วันที่                        ธันวาคม 

 

ผิดรูปแบบการพิมพ ์
-   การพิมพ์ระหว่าง “วันที่” 
กับ  “ช่ือเต็มของเดือน”  
เคาะเว้นวรรคไม่ถูกต้อง
ตามแบบคําสั่งของ ทร.    
ที่ถูกต้องให้เคาะเว้นวรรค 
จํานวน ๒๔ เคาะ 
 

 
 “พล.ร.ท.บรรจง  พาประเสริฐ”    
                    นอกน้ันคงเดมิ       

 
“พล.ร.ท.บรรจง  พาประเสริฐ”  นอกน้ันคงเดิม 

 

ผิดรูปแบบการพิมพ ์
-  เน้ือความต่อเน่ืองกัน  
ควรพิมพ์ไว้ในย่อหน้า
เดียวกัน ไม่ต้องขึ้นย่อหน้า
ใหม่ 
 

 
 จาก ความว่า ......................... 
.................... แก้เป็น .................... 

 
 จากความว่า .................................. 
.............................เป็นความว่า  
 
 
 
 
 
 

 

ผิดหลักภาษา 
- “ จาก ความว่า”  เว้นวรรค
ไม่ถูกต้อง ข้อความน้ีจะต้อง
พิมพ์ติดกัน 
-  การร่างแก้ไขคําสั่ง หาก 
มีการแก้ไขเพียงรายการเดียว
หรือประเด็นเดียว  ทร.ใช้
ข้อความดังน้ี  
     อ้างเหตุที่ออกคําสั่งและ
อ้างถึงอํานาจที่ให้ออกคําสั่ง 
(ถ้ามี) แล้วตามด้วยข้อความ
ว่า ให้/จึงให้แก้ไขคําสั่ง     
(ชื่อหน่วยท่ีออกคําสั่ง    เลขท่ี
คําสั่ง  ลงวันท่ี   ชื่อเร่ืองท่ีออก
คําสั่ง)        จากความว่า 
“    ”  เป็นความว่า 
“          ”  นอกน้ันคงเดิม 
   

 
๒๖ 

 ดูแบบฟอรม์การพิมพค์ําสั่งในผนวก ข 



 

๒๗

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หนังสือราชการที่แก้ไข : หนังสือภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ ๔. 



 ๒๘ 

 

 
                                                    
 

                                                 
ที่  กห ๐๕๐๐/       กองทัพเรือ                     
  พระราชวังเดิม กรุงเทพ ๑๐๖๐๐ 
 ตุลาคม ๒๕๕๕                            
เรื่อง  การตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ  
เรียน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน     
อ้างถึง  หนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๓๒/๕๘๐๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕    
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งการเข้าตรวจสอบบัญชีและ 
ทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน 
 กองทัพเรือได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรืออํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และให้ผู้รับผิดชอบส่งมอบเอกสารหรือสําเนา
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอเรียบร้อยแล้ว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    
                                                           2 enter + 6 pt   
                                ขอแสดงความนับถือ 
                                                     2 enter  
      พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒ 
         (ณรงค์  พิพัฒนาศัย) 
                                                       รองผู้บัญชาการทหารเรือ ทําการแทน 
                                                 ผู้บัญชาการทหารเรือ 
                                        
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๔๓๙๘ 
โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๒๖ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ auditsys@navy.mi.th 

 

 

 

 

 

ฉบับร่างเดิม



 ๒๙ 

 
 
                                               
 

ที่ กห ๐๕๐๐/         กองทัพเรือ                         
   พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 ตุลาคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง  การตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ  
เรียน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
อ้างถึง  หนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๓๒/๕๘๐๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งการเข้าตรวจสอบบัญชีและ
ทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน 
  กองทัพเรือได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรืออํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และให้ผู้รับผิดชอบส่งมอบเอกสารหรือสําเนา
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอเรียบร้อยแล้ว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

      ขอแสดงความนับถือ 
   
  พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒ 
 (ณรงค์  พิพัฒนาศัย) 
 รองผู้บัญชาการทหารเรือ ทําการแทน 
                                         . ผู้บัญชาการทหารเรือ 
 
 
 
 
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๔๓๙๘ 
โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๒๖ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ auditsys@navy.mi.th 
 
 
                                

 

2 enter + 6 pt 

1 enter + 12 pt 

 

 

 

 

 

 

ฉบับที่แก้ไข 

 ดูแบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือภายนอกในผนวก ข 



๓๐ 

ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือภายนอก     
 
หลักการพิจารณา : การเขียนให้ถูกต้อง ได้แก่ ถูกแบบ  ถูกเน้ือหา  ถกูหลักภาษา และถูกความนิยม 
 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

ความเดิม 
                                                                                             
3.4 ซม.                                                                                              1.6 ซม.
   ที่  กห ๐๕๐๐/                                                 กองทัพเรือ                
                                                                 พระราชวังเดิม กรุงเทพ ๑๐๖๐๐  
                                                           ตุลาคม  ๒๕๕๕  

  เร่ือง การตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ 

  เรียน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

       

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
                                                                    2 enter + 6 pt 

                                                     ขอแสดงความนับถือ                                       
                                                          2  enter  
                                                 พลเรือเอก 

                                                         (ณรงค์  พิพัฒนาศัย) 
 

 

ผิดรูปแบบการพิมพ ์

  1. การต้ังระยะขอบ
หน้ากระดาษไม่ถูกต้อง 
โดยในฉบับร่างเดิมได้ต้ัง 
  ขอบซ้าย = 3.4 ซม. 
  ขอบขวา = 1.6 ซม. 
  - แก้ไขให้ถูกต้องตาม
แบบมาตรฐานการพิมพ์
หนังสือราชการของ ทร.  
ซึ่งกําหนดการต้ังระยะขอบ
หน้ากระดาษดังน้ี 
  ขอบซ้าย = 3 ซม. 
  ขอบขวา = 2 ซม. 

  
แก้ไขเป็น                                  แนวกึ่งกลางของตราครุฑ 
 
                                                                                          
3 ซม.                                                                                 2 ซม.
      ที่ กห ๐๕๐๐/                                                   กองทัพเรือ     
                                                            พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐  
                                                     ตุลาคม ๒๕๕๕ 
        เร่ือง  การตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ  
        เรียน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน                 
 

                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

                                                 ขอแสดงความนับถือ                                       

                                                               2 enter +Before 6 pt 
                                                 พลเรือเอก 
                                                             (ณรงค์  พิพัฒนาศัย) 

 2. ตราครุฑ  รูปรา่งและ
ลักษณะไม่สวยงามควรปรับ
ใช้ตราครุฑตามที่กําหนดไว้
ในแบบมาตรฐานการพิมพ์
หนังสือราชการของ ทร. 
 3. และ 4.  ต้ังระยะ
บรรทัดการพมิพ์ไม่ถูกต้อง 
ตามแบบมาตรฐานการพิมพ์ 
จึงแก้ไขดังน้ี  
  - ระยะห่างระหว่าง  
ภาคสรุปกับคําลงท้าย = 
1 enter + before 12 pt   
  - ระยะห่างระหว่าง 
คําลงท้ายกับยศของผู้ลงช่ือ 
= 2 enter + before 6 pt

                  * ดูแบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือภายนอกในผนวก ข    
 

   1 enter + Before 12 pt 

 



๓๑ 

 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

ความเดิม 
                              รองผู้บัญชาการทหารเรือ ทําการแทน 
                                         ผู้บัญชาการทหารเรือ 
                                  
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๔๓๙๘ 
โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๒๖ 
 
 
 
 
                                     จากข้อความบรรทัดสุดท้ายจนสุดขอบกระดาษ 
                                      มีพ้ืนที่การพิมพ์เหลืออยู่มาก 
 
 
 
 
 

คําแนะนํา 

 - การตัง้ระยะบรรทัดการ
พิมพ์ระหว่างตําแหน่งผู้ลงนาม
กับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
นั้น สํานักนายกรัฐมนตรีไม่ได้
กําหนดค่าไว้  แต่ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้จัดทาํหนังสือซ่ึง
สามารถเลือกตัง้ระยะบรรทดั 
ได้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่  
1 enter  หรือ 1 enter + 
before 6 pt  หรือ  2 enter   
หรือ 2 enter ขึ้นไป   โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
ที่เหลืออยู่ในหน้ากระดาษน้ัน 
กับคํานึงถงึความสวยงามใน
ภาพรวมของหนังสือฉบับนั้น 
ประกอบกัน  เช่น  ถ้ามีพื้นที่
เหลืออยู่น้อยมาก  กใ็ห้เลือก
ระยะห่างบรรทดั  = 1 enter 
หากมีพื้นที่เหลืออยู่มากกว่า/
ประมาณครึ่งหน้ากระดาษ    
ก็อาจเลือกระยะห่างบรรทัด   
ได้ประมาณ 3 – 5 enter  
 - เนื้อความของหนังสือ
ฉบับนี้ส้ัน ใช้พื้นที่การพิมพ์
ประมาณ 3 ใน 5 ของหน้า 
กระดาษ  กรณนีี้หากเว้น
ระยะห่างบรรทดัก่อนพิมพ์
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  
= 3 หรือ 4-5 enter จะทําให้
ภาพรวมของหนังสือสวยงาม
ยิ่งขึ้น เพราะพืน้ที่การพิมพ์จะ
ไม่กระจกุตัวอยูเ่ฉพาะส่วนบน
ของหน้ากระดาษ  

 
ปรับใหส้วยงาม 
  
       รองผู้บัญชาการทหารเรือ ทําการแทน 
                                         ผู้บัญชาการทหารเรือ 
                                  
                                  
 
 
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๔๓๙๘ 
โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๒๖ 
 
 
 

 
 



๓๒ 

 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 
  ที่  กห ๐๕๐๐/ 
            
      2 เคาะ 

 
   ที่ กห ๐๕๐๐/ 
       
      1 เคาะ 

 

ผิดรูปแบบการพิมพ ์

 -  เว้นวรรคไม่ถูกต้อง  
เน่ืองจากระหว่าง “ที”่ กับ
รหัสตัวพยัญชนะ “กห”  
เว้นวรรค 2 เคาะ ซึ่งไม่ถูกต้อง  
 -  ในแบบมาตรฐาน
การพิมพ์หนังสือภายนอก
ของ ทร.กําหนดให้เว้นวรรค 
1 เคาะ ระหว่าง “ที่” กับ
รหัสตัวพยัญชนะ 
 

 
    กรุงเทพ       

 
   กรุงเทพฯ 

 

ผิดรูปแบบ - ผิดความนิยม 

     -  ใช้ช่ือ “กรุงเทพ” ใน
การลงที่ ต้ังของส่วนราชการ
เจ้าของหนังสือ ซึ่งไม่ถูกต้อง 
เน่ืองจากในการระบุช่ือของ 
“กรุงเทพมหานคร” เพ่ือเป็น
ที่ต้ังของส่วนราชการเจ้าของ
หนังสือในหนังสือภายนอก 
น้ัน สํานักนายกรัฐมนตรีได้
กําหนดให้ใช้เป็นคําเต็มว่า 
“กรุงเทพมหานคร” หรือ
คําย่อว่า “กรุงเทพฯ” หรือ 
“กทม.” ก็ได้ 
     -  ในส่วนของ ทร .ได้
กําหนดให้ทุกส่วนราชการที่
มีที่ ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ใช้ว่า “กรุงเทพฯ”  เพ่ือให้
การปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง 
เดียวกันและสอดคล้องกับ 
กห. 
 

  
 



๓๓ 

 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 
       ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งการเข้าตรวจสอบ
บัญชีและทรัพยสิ์น.....   

    
       ตามหนังสือที่อ้างถึง  สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินแจ้งการเข้าตรวจสอบ
บัญชีและทรัพยสิ์น.....   

 

ผิดหลักภาษา 

 -  เว้นวรรคไม่ถูกต้อง 
1.   หลังข้อความว่า “ตาม
หนังสือที่อ้างถึง”  กับหน้า
ประโยค  “สํานักงานการ
ตรวจเงิน........................” 
ให้เว้นวรรคใหญ่ (2 เคาะ) 
เน่ืองจากเมื่อจบข้อความ
แล้วขึ้นประโยคใหม่ จะต้อง
เว้นวรรคใหญ่ 
2.   ในประโยค “สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน แจ้ง 
การเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน
............................” มีการ
เว้นวรรคระหว่างประธาน 
(สํานักงานการตรวจเงิน  
แผ่นดิน) กับกริยา (แจ้ง)
ซึ่งไม่ถูกต้อง เน่ืองจากใน
ประโยคเดียวกัน ประธาน
และกริยาต้องเขียนหรือ
พิมพ์ติดกัน หากไม่มีส่วน
ขยายมาคั่น                     

 
 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่       

 
   ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ 

 

ผิดหลักภาษา   
     -  ใช้คําบพุบทผิด   
ใช้คํากริยา “ให้” ตามด้วย
บุพบท “กับ” ซึ่งไม่ถูกต้อง
ตามหลักภาษา ที่ถูกต้อง  
ใช้ว่า “แก่”  โดยให้จํา 
อย่างง่าย ๆ ว่า “ให้อะไร/ 
สิ่งใดแก่ผู้รับ/ใคร”  เช่น  
ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ที่ยากจน 
 

 



 

๓๔

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
. 

 

 

หนังสือราชการที่แก้ไข : หนังสือภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ ๕. 



 ๓๕ 

 

 
 

ที่         /๒๕๕๖ คณะอนุกรรมการดําเนินงานฝ่ายสิ่งพิมพ์  
 กรมสารบรรณทหารเรือ  
 พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 

 เมษายน ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขออนุญาตนําพระราชประวัติและบทความบางตอนในหนังสือ เรื่อง “หลวงปู่ศุขกับกรมหลวงชุมพร” 
 เพ่ือจัดพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกงานประกวดพระเคร่ือง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ และเหรียญที่ระลึก 

เรียน หม่อมราชวงศ์อภิเดช  อาภากร 

 ด้วยกองทัพเรือกําหนดจัดงานประกวดพระเคร่ือง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ และเหรียญที่ระลึก 
ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ลานอเนกประสงค์ (อาคาร B) ช้ัน ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหารายได้เข้า “กองทุน
นํ้าใจไทยเพ่ือผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะนําไป
ช่วยเหลือครอบครัวและให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของกําลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถดํารงชีพและมีเกียรติในสังคมได้ต่อไป  

 ในการน้ี  คณะอนุกรรมการดําเนินงานฝ่ายสิ่งพิมพ์พิจารณาเห็นว่า บทความในหนังสือ เรื่อง 
“หลวงปู่ศุขกับกรมหลวงชุมพร” ซึ่งท่านได้ศึกษารวบรวมเขียนไว้น้ัน บางตอนมีรายละเอียดเก่ียวกับพระเครื่อง 
เครื่องรางของขลัง และการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ศุข ตลอดจนรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างกรมหลวงชุมพร 
กับหลวงปู่ศุข เป็นบทความท่ีมีเรื่องราวข้อมูลถูกต้องน่าเช่ือถือและน่าสนใจ หาอ่านได้ยาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่
อนุชนรุ่นหลัง และเป็นการสืบต่อเจตนารมณ์ของท่านในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านและหลวงปู่ศุข 
ดังน้ันคณะอนุกรรมการฯ จึงขออนุญาตนําบทความบางตอนในหนังสือดังกล่าวมาจัดพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกงาน
ประกวดพระเคร่ือง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ และเหรียญที่ระลึก ครั้งน้ี 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาอนุญาตให้คณะอนุกรรมการฯ ได้ดําเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกฯ 
ดังกล่าว  ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 พลเรือตรี 
 (สุระพล  ไทยพีระกุล) 
 ประธานอนุกรรมการดําเนินงานฝ่ายสิ่งพิมพ์ และ 
 เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ 
 
 
เลขานุการคณะอนุกรรมการดําเนินงานฝ่ายสิ่งพิมพ์ 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๔๐   
โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๘๒ 

ในคณะกรรมการ........... 

6 
7 

9 

2 

1 

4 

3 

5 

11 

8 

10 

 

ฉบับร่างเดิม 



 

 

 

ท่ี         /๒๕๕๖ คณะอนุกรรมการดําเนินงานฝายส่ิงพิมพ  
 ในคณะกรรมการ...... 
 กรมสารบรรณทหารเรือ  
 พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 

 เมษายน ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขออนุญาตนําพระประวัติและบทความบางตอนในหนังสือ เรื่อง “หลวงปูศุขกับกรมหลวงชุมพร” 
เพื่อจัดพิมพในหนังสือท่ีระลึกงานประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย และเหรียญท่ีระลึก 

เรียน หมอมราชวงศอภิเดช  อาภากร 

 ดวยกองทัพเรือกําหนดจัดงานประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย และเหรียญท่ีระลึก 
ในวันท่ี ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ลานอเนกประสงค (อาคาร B) ช้ัน ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารายไดสมทบ “กองทุน
น้ําใจไทยเพื่อผูเสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นท่ีรับผิดชอบกองทัพเรือ” ซึ่งจะนําไปชวยเหลือครอบครัว
และใหทุนการศึกษาแกบุตรของกําลังพลกองทัพเรือท่ีเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
ใหสามารถดํารงชีพและมีเกียรติในสังคมไดตอไป  

 ในการนี้  คณะอนุกรรมการดําเนินงานฝายส่ิงพิมพพิจารณาเห็นวา บทความในหนังสือ เรื่อง 
“หลวงปูศุขกับกรมหลวงชุมพร” ซึ่งทานไดศึกษารวบรวมเขียนไวนั้น บางตอนมีรายละเอียดเกี่ยวกับพระเครื่อง 
เครื่องรางของขลัง และการสรางวัตถุมงคลของหลวงปูศุข ตลอดจนรายละเอียดความสัมพันธระหวางพระเจา
บรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ กับหลวงปูศุข เปนบทความท่ีมีขอมูล
ถูกตองนาเช่ือถือ นาสนใจ และหาอานไดยาก ซึ่งจะเปนประโยชนแกอนุชนรุนหลัง และเปนการสืบตอเจตนารมณ
ของทานในการเผยแพรพระเกียรติคุณของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิและหลวงปูศุข  ดังนั้นคณะอนุกรรมการฯ จึงมีความประสงคขอนําบทความบางตอนในหนังสือ
ดังกลาวมาจัดพิมพในหนังสือท่ีระลึกงานประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย และเหรียญท่ีระลึก 
ครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุญาตใหคณะอนุกรรมการฯ นําพระประวัติและบทความ 
บางตอนในหนังสือ เรื่อง “หลวงปูศุขกับกรมหลวงชุมพร”เพื่อจัดพิมพในหนังสือท่ีระลึกงานประกวดพระเครื่อง 
พระบูชา เหรียญคณาจารย และเหรียญท่ีระลึก  ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการฯ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
มา ณ โอกาสนี้ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 พลเรือตรี 
 (สุระพล  ไทยพีระกุล) 
 ประธานอนุกรรมการดําเนินงานฝายส่ิงพิมพ และ 
 เจากรมสารบรรณทหารเรือ 
 
เลขานุการคณะอนุกรรมการดําเนินงานฝายส่ิงพิมพ    
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๔๐   
โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๘๒ 

1 

2 

3 

4 6 

9 

7 8 

5 

11 

10 

 

ฉบบัที่แกไข 

๓๖ 

ทร.นิยมใช 

เจากรมสารบรรณทหารเรือ 

ประธานอนุกรรมการดําเนินงานฝายผลิตสิ่งพิมพ 

ท่ีถูกตอง 



 ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือภายนอก   
 
หลักการพิจารณา : การเขียนให้ถูกต้อง ได้แก่ ถูกแบบ  ถูกเน้ือหา  ถกูหลักภาษา และถูกความนิยม 
 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 

 คณะอนุกรรมการดําเนินงาน
ฝ่ายสิ่งพิมพ์ 

 

 คณะอนุกรรมการดําเนินงานฝ่าย
สิ่งพิมพ์ ในคณะกรรมการ.................. 
.......................... 
 

 

ผิดเนื้อหา 

   - โดยปกติการจัดทําหนังสอื
ติดต่อราชการ จะต้องทํา 
ในนามของคณะกรรมการ 
หากคณะอนุกรรมการซึ่ง 
คณะกรรมการแต่งต้ังขึ้น 
ประสงค์จะออกหนังสือเอง 
การลงช่ือส่วนราชการ
เจ้าของหนังสือ จะลงช่ือ
ของคณะอนุกรรมการและ 
คณะกรรมการประกอบกัน
เสมอ  เช่น  
“คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธี 
ในคณะกรรมการจัดงาน 
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา” 
 

 

  ในการจัดหารายไดเ้ข้า “กองทุน  

  ...................................” 

 

 เพ่ือหารายได้สมทบ “กองทุน
............................” 

 

ผิดหลักภาษา 

 - การแกไ้ขข้อความจาก  
“ในการจัดหารายได้” เป็น 
“เพ่ือหารายได้”  เพ่ือให้
ข้อความกระชับและใช้คํา
ให้ตรงความหมายย่ิงขึ้น  
โดยในที่น้ีควรใช้คําว่า 
“หา” ซึ่งมีความหมายตรง
ประเด็นมากกว่า “จัดหา”  
ที่หมายความถึง ไปเลือก
เฟ้นหามา 
 - คําว่า “เข้า” เป็นภาษาพูด
ควรใช้ภาษาเขียนว่า “สมทบ” 
 

 
๓๗ 



 ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 

  ซึ่งรายไดด้ังกล่าวจะนําไป
ช่วยเหลือ 

 

 

  ซึ่งจะนําไปช่วยเหลือ 

 

ผิดหลักภาษา 

 - “ซึ่ง”  ใช้แทนคํานาม 
ที่อยู่ตดิต่อกันขา้งหน้าคือ  
“กองทุน.........”   ในที่นี้จึงใช้
ข้อความว่า “รายได้ดังกล่าว” 
ไม่ได้ ต้องใช้ว่า กองทุนดังกล่าว 

 - เมือ่ “ซึ่ง” ทําหน้าทีแ่ทน
คํานามที่อยู่ติดกันข้างหน้าแล้ว 
ก็ไม่ต้องมี  “กองทุนดงักล่าว” 
อีก เพราะเป็นการใช้คําฟุ่มเฟือย 
จึงตัดออกเหลือข้อความว่า 
“ซึ่งจะนําไปช่วยเหลือ” 
 

 

 กรมหลวงชุมพร 
 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
 อาภากรเกยีรตวิงศ์ กรมหลวงชมุพร 
 เขตอดุมศักดิ ์

 

ผิดหลักภาษา 

 - แก้ไขการเขียนพระนาม
ให้ถูกต้อง เน่ืองจากความเดิมใช้
พระนามที่เรียกกันสั้น ๆ และ
ใช้ในภาษาพูด 
 

 

 พระราชประวัต ิ

 

  พระประวัต ิ

 

ผิดหลักภาษา 
 - ใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกตอ้ง
ตามหลักการใชร้าชาศัพท์ 
ประวัติของพระบรมวงศ์ชั้น
พระองค์เจ้า ใช้วา่ “พระประวัติ”  
 

 

 เป็นบทความท่ีมีเรื่องราวข้อมูล 

 

 เป็นบทความท่ีมีข้อมูล 

 

ผิดหลักภาษา 

 - ตัดคําว่า “เรื่องราว”  
เนื่องจากใช้คําฟุ่มเฟือย 
 

 

 ถูกต้องน่าเช่ือถือและน่าสนใจ หา
อ่านได้ยาก 

 

 ถูกต้องน่าเช่ือถือ น่าสนใจ และ
หาอ่านได้ยาก 

 

ผิดหลักภาษา 
 - ปรับการวางตาํแหน่ง
ของคําสันธาน “และ” ไปไว้
หน้าคําสุดท้ายของรายการ
และเว้นวรรคทีห่น้าคํา “และ” 
 

 
 

๓๘ 



ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 

 พระองค์ทา่น 

 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า
อาภากรเกยีรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ ์

ผิดหลักภาษา 

   -  ใช้สรรพนามไม่ถูกต้อง
และในที่น้ีไม่สามารถใช้
สรรพนามได้  ต้องระบุ  
พระนามเต็ม 

 

  ขออนุญาต 

 

  มีความประสงค์ขอ 
ผิดหลักภาษา – เนื้อหา 

   -  ใช้ถ้อยคําเพ่ือให้แสดง
จุดประสงค์ที่ชัดเจน 

 

 ดําเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 
  ดังกล่าวฯ 

 

  นําพระประวัติและบทความบางตอน   
ในหนังสือ เรื่อง “หลวงปู่ศุขกับกรมหลวง
ชุมพร” จัดพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกงาน
ประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญ
คณาจารย์ และเหรียญทีร่ะลึก 

ผิดเนื้อหา 

   -  แก้ไขข้อความในภาค
สรุป เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก 
การเขียนหนังสือราชการ 
โดยข้อความในภาคสรุป
ควรต้องสอดคล้องกับภาค
ประสงค์ รวมทั้งช่ือเรื่อง 

   - ข้อความเดิมในภาคสรุป  
เป็นการขออนญุาตจัดพิมพ์
หนังสือ จึงไม่สอดคล้องกับ
ภาคประสงค์และช่ือเรื่อง  
ซึ่งต้องการขออนุญาตนํา
พระประวัติและบทความ 
ไปจัดพิมพ์ในหนังสือ 

 
 

11  ประธานอนุกรรมการดําเนินงาน
ฝ่ายส่ิงพิมพ์ และเจ้ากรมสารบรรณ
ทหารเรือ 

 
 

11   ไม่แก้ไข  เนื่องจาก ทร.นยิมใช้ 
 
 
ที่ถกูต้องคือ 
         เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ 
ประธานอนุกรรมการดําเนินงานฝ่ายผลิตสิ่งพิมพ์ 

ผิดรูปแบบ - ถูกความนิยม 

   -  โดยปกติการลงตําแหน่ง
ของเจ้าของหนังสือ  ใหล้ง
ตําแหน่งหลักของผู้ลงช่ือก่อน
แล้วจึงตามด้วยตําแหน่งอ่ืน
ที่ได้รับมอบหมาย 

   -  ทร.นิยมลงช่ือตําแหน่ง
ที่ได้รับมอบหมายก่อน แล้ว
ตามด้วยตําแหน่งหลัก 

 
๓๙ 



 

๔๐

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
. 

 

 

หนังสือราชการที่แก้ไข : หนังสือภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ ๖. 



 ๔๑ 

 
 
   
 

ที่  กห  ๐๕๐๐/   กองทัพเรือ   
  พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 

 สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  กําหนดนัดฟังคําพิพากษาศาลฎีกา คดี นางจันทร์แรม  โทณวนิก 

เรียน  อัยการจังหวัดชลบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หมายนัดศาลจังหวัดชลบุร ีคดีหมายเลขดําที่ ๑๑๗/๒๕๔๔ คดีหมายเลขแดงที ่๑๖๑๑/๒๕๔๕ 
  ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕   
 ๒. ใบแต่งทนายความ จํานวน ๒ ฉบับ และเอกสารท่ีเก่ียวข้องจํานวน ๘ แผ่น 

 ด้วยศาลจังหวัดชลบุรีได้มีหมายนัดถึง กระทรวงการคลังโดย พลเรือเอก เกรียงศักด์ิ  ศรีภูมิ
รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนกองทัพเรือผู้รับมอบอํานาจ โจทก์ ในคดีแพ่งระหว่าง กระทรวงการคลัง โจทก์
นางจันทร์แรม  โทณวนิก กับพวกรวม ๒ คน จําเลย ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๑๗/๒๕๔๔ คดีหมายเลขแดงที่ 
๑๖๑๑/๒๕๔๕ ว่า ศาลจังหวัดชลบุรีได้นัดฟังคําพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
จึงขอให้ไปตามกําหนดนัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

  กองทัพเรือได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า  ตามท่ีศาลจังหวัดชลบุรีได้แจ้งกําหนดนัดฟัง
คําพิพากษาศาลฎีกาน้ัน เน่ืองปัจจุบันพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีคนเดิมได้ย้ายไปรับราชการท่ีอ่ืน  เป็นเหตุให้
ใบแต่งทนายความฉบับเดิมสิ้นผล ซึ่งปัจจุบันยังมิได้มีพนักงานอัยการคนใหม่ดําเนินคดีแทน กองทัพเรือมีความประสงค์
ขอให้ท่านแจ้งให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีคนใหม่ ไปฟังคําพิพากษาศาลฎีกาตามท่ีศาลจังหวัดชลบุรีแจ้งมา 
พร้อมกันน้ีได้จัดส่งใบแต่งทนายความและเอกสารที่เก่ียวข้องมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพ่ือให้พนักงานอัยการ
ผู้รับผิดชอบคดีดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องแล้ว  และเน่ืองจากคดีน้ีถึงที่สุด  หากศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีแล้ว 
กองทัพเรือมีความประสงค์จะขอให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีดําเนินการขอให้ ศาลออกหมายบังคับคดี และ
จัดส่งให้กองทัพเรือเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 พลเรือเอก 
 (วีรพล  กิจสมบัติ) 
 รองผู้บัญชาการทหารเรือ ทําการแทน 
 ผู้บัญชาการทหารเรือ 
 
สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 
โทร.๐ ๒๔๗๕ ๔๕๖๖ 
โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๘๑  

 

ฉบับร่างเดิม 

 

 

 

 

   *หมายเหตุ ข้อความท่ีมีแถบสีคาดแต่ไม่มี 
ตัวเลขกํากับ หมายถึง ใช้วรรคตอนไม่ถูกต้อง 



 ๔๒ 

 
 
 
 

ที่ กห ๐๕๐๐/   กองทัพเรือ  
  พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 

 สิงหาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง  กําหนดนัดฟังคําพิพากษาศาลฎีกา คดี นางจันทร์แรม  โทณวนิก 

เรียน  อัยการจังหวัดชลบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หมายนัดศาลจงัหวัดชลบุร ีคดีหมายเลขดําที่ ๑๑๗/๒๕๔๔ คดีหมายเลขแดงที ่๑๖๑๑/๒๕๔๕ 
  ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 ๒. ใบแต่งทนายความ จํานวน ๒ ฉบับ และเอกสารที่เก่ียวข้อง จํานวน ๘ แผน่ 

  ด้วยศาลจังหวัดชลบุรีได้มีหมายนัดถึงกระทรวงการคลัง โดย พลเรือเอก เกรียงศักด์ิ  ศรีภูมิ
รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้รับมอบอํานาจโจทก์ ในคดีแพ่งระหว่าง กระทรวงการคลัง โจทก์
นางจันทร์แรม  โทณวนิก กับพวกรวม ๒ คน จําเลย ตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๑๗/๒๕๔๔ คดีหมายเลขแดงที่
๑๖๑๑/๒๕๔๕ ว่า ศาลจังหวัดชลบุรีได้นัดฟังคําพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
จึงขอให้ไปตามกําหนดนัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  

  กองทัพเรือได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามท่ีศาลจังหวัดชลบุรีได้แจ้งกําหนดนัดฟัง
คําพิพากษาศาลฎีกาน้ัน เน่ืองจากปัจจุบันพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีคนเดิมได้ย้ายไปรับราชการท่ีอ่ืน 
เป็นเหตุให้ใบแต่งทนายความฉบับเดิมสิ้นผล และยังมิได้มีพนักงานอัยการคนใหม่ดําเนินคดีแทน กองทัพเรือจึงมี
ความประสงค์ขอให้ท่านแจ้งให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีคนใหม่ ไปฟังคําพิพากษาศาลฎีกาตามท่ีศาล
จังหวัดชลบุรีแจ้งมา พร้อมกันน้ีได้จัดส่งใบแต่งทนายความและเอกสารที่เก่ียวข้องมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
เพ่ือให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องแล้ว  และเนื่องจากคดีน้ีถึงที่สุด หากศาล
ฎีกาพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีแล้ว กองทัพเรือมีความประสงค์จะขอให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
ดําเนินการขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี และจัดส่งให้กองทัพเรือเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 พลเรือเอก 
 (วีรพล  กิจสมบัติ) 
 รองผู้บัญชาการทหารเรือ ทําการแทน 
 ผู้บัญชาการทหารเรือ 

สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ                      
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๖๖ 
โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๘๑  

 

ฉบับที่แก้ไข 

 

 

 

 

  *หมายเหตุ ข้อความท่ีมีแถบสีคาดแต่ไม่มีตัวเลข
กํากับ หมายถึง มีการแก้ไขวรรคตอนให้ถูกต้อง 



 

ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือภายนอก    
 
หลักการพิจารณา : การเขียนให้ถูกต้อง ได้แก่ ถูกแบบ  ถูกเน้ือหา  ถกูหลักภาษา และถูกความนิยม 
 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

         

 ที่  กห  ๐๕๐๐/ 

 

      (2 เคาะ) 

 

 

  ที่ กห ๐๕๐๐/ 

 

         (1 เคาะ) 

 

 

ผิดรูปแบบการพิมพ ์

 - เว้นวรรคระหว่าง “ที่” 
กับรหัสตัวพยัญชนะ (กห) 
และเลขประจําของเจ้าของ
เรื่อง (๐๕๐๐) แห่งละ 2 เคาะ 
ซึ่งไม่ถูกต้อง  

 - ในแบบมาตรฐาน 
การพิมพ์หนังสือภายนอก
กําหนดให้เว้นวรรคที่หน้า
รหัสตัวพยัญชนะ (กห) และ
เลขประจําของเจ้าของเรือ่ง 
(๐๕๐๐) แห่งละ 1 เคาะ 

 

 

 ใบแต่งทนายความ จํานวน ๒ ฉบับ 
และเอกสารที่เก่ียวข้องจํานวน ๒ ฉบับ 

                                                                

 ใบแต่งทนายความ จํานวน ๒ ฉบับ 
และเอกสารที่เก่ียวข้อง จํานวน ๒ ฉบับ  

 

ผิดหลักภาษา 

     - แก้ไขการเว้นวรรค 
โดยเว้นวรรคหน้าคําว่า 
“จํานวน” 
  

 

 เน่ืองปัจจุบันพนักงานอัยการ
ผู้รับผิดชอบคดีคนเดิมได้ย้ายไปรับ
ราชการที่อ่ืน เป็นเหตุให้ใบแต่งทนายความ 
ฉบับเดิมสิ้นผล ซึ่งปัจจุบันยังมิได้มี 
พนักงานอัยการคนใหม่ดําเนินคดีแทน  
กองทัพเรือมีความประสงค์........... 
 

 

  เน่ืองจากปัจจุบันพนักงานอัยการ 
ผู้รับผิดชอบคดีคนเดิมได้ย้ายไปรับราชการ 
ที่อ่ืน เป็นเหตุให้ใบแต่งทนายความ
ฉบับเดิมสิ้นผล และยังมิได้มพีนักงาน
อัยการคนใหม่ดําเนินคดีแทน กองทัพเรือ 
จึงมีความประสงค์................. 
 

 

ผิดหลักภาษา 

     - มีความบกพร่องใน
การใช้ภาษา 
๑. ใช้คาํไม่ครบถ้วน คําว่า 
“เน่ือง” แก้เป็น “เน่ืองจาก”  

๒. ใช้คาํซํ้าซ้อน “ซึ่งปัจจุบัน” 
ความซ้ํากับ  “เน่ืองจาก
ปัจจุบัน” จึงตัดออก และ 
ใช้คําเช่ือม “และ” แทน 

 
 

      

๔๓ 



 

 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 

 
 
 

 

๓. เพิ่มคําว่า “จึง” ในประโยค 
“กองทัพเรือมีความประสงค์”  
เป็น “กองทัพเรือจึงมีความ
ประสงค์”  เน่ืองจากความ  
ในประโยคน้ีจะต้องใช้คําที่
แสดงความเป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับประโยคที่
กล่าวมาก่อน คือ  
“เนื่องจากปัจจุบัน................... 
.................................................(เหตุ) 
กองทัพเรือจึง........... (ผล) 
 

 
  โทร.๐ ๒๔๗๕ ๔๖๕๐ 

   

 
 โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๕๐ 

 

 

ผิดรูปแบบการพิมพ ์

  - พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์
ไม่ถูกต้อง    

 - การระบุหมายเลข
โทรศัพท์และโทรสารในการ
เขียนหนังสือราชการน้ัน 
จะต้องแบ่งกลุ่มตัวเลขและ
เว้นวรรคตามที่สํานักนายก 
รัฐมนตรีได้กําหนดวิธีปฏิบัติ 
ไว้ดังน้ี 

โทร. x xxxx xxxx  
 

  (เว้นวรรค ๑ เคาะ) 

โทรสาร x xxxx xxxx 
 

  (เว้นวรรค ๑ เคาะ) 

ตัวอย่าง 
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๔๒ 

 

๔๔ 



 

๔๕

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 

หนังสือราชการที่แก้ไข : หนังสือภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ ๗. 



 ๔๖ 

 

 

                 

                                           บันทึกขอ้ความ                    

ส่วนราชการ  ทร. (กพ.ทร. โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๕๘  โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑)  

ที่  กห ๐๕๐๐/   วันที่                 เม.ย.๕๖   

เรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการ ทร. ร่วมคณะ รมว.กห. ในการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย  
 

เสนอ  ทท.  
 

  ๑. ทร.  ขออนุมัติให้ น.อ.รณัชย์  เทพวัลย์ ร.น. ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร. ร่วมคณะ รมว.กห. 
ในการเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ระหว่าง กห.ไทย กับ กห.รัสเซีย ต้ังแต่ ๒๓ – ๒๗ เม.ย.๕๖ (รวมวันเดินทางไป – กลับ) โดย ทร. ออกค่าใช้จ่าย 
จํานวน ๘๑,๙๐๐ บาท  
 

  ๒. ทร.  ขอเสนอประกอบการพิจารณาดังน้ี 
   ๒.๑ รมว.กห.  มีกําหนดเดินทางไปราชการ ณ สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐคาซัคสถาน 
เพ่ือดูงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้าน 
ความมั่นคง ระหว่าง กห.ไทย กับ กห.รัสเซีย และ กห.คาซัคสถาน ระหว่าง ๒๓ – ๓๐ เม.ย.๕๖  รายละเอียด
ตามข่าว สป. (สนผ.กห.) ที่ กห ๐๒๐๗/๒๐๔๗ ลง ๑๑ เม.ย.๕๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ในการน้ี ผบ.ทร.ได้ตอบรับ
ร่วมคณะ รมว.กห. ในการเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ต้ังแต่ ๒๓ – ๒๗ เม.ย.๕๖ (รวมวันเดินทางไป – กลับ) 
โดยมี น.อ.รณัชย์ ฯ เป็นผู้ติดตาม ทร.จึงเสนออนุมัติตามข้อ ๑   
  ๒.๒ การเดินทางร่วมคณะ รมว.กห. ในการเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของ น.อ.รณัชย์ ฯ 
ในครั้งน้ี มีค่าใช้จ่าย จํานวน ๘๑,๙๐๐ บาท ซึ่ง ทร.  มีงบประมาณสามารถสนับสนุนได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
 

 ๓. ทร.  พิจารณาแล้วว่า การให้ น.อ.รณัชย์ ฯ ร่วมคณะ รมว.กห. ในการเดินทางไปเยือน
สหพันธรัฐรัสเซียในครั้งน้ี เพ่ือให้การจัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องและการรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้ น.อ.รณัชย์  เทพวัลย์ ร.น. ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร. ร่วมคณะ รมว.กห. ในการ
เดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ระหว่าง กห.ไทย กับ กห.รัสเซีย ต้ังแต่ ๒๓ – ๒๗ เม.ย.๕๖ (รวมวันเดินทางไป – กลับ) โดย ทร. ออกค่าใช้จ่าย 
จํานวน ๘๑,๙๐๐ บาท ทั้งน้ี การอนุมัติอยู่ในอํานาจของ ผบ.ทสส. สั่งการโดยการรับคําสั่ง รมว.กห.  
 

  ๔. เห็นควรให้ น.อ.รณัชย์  เทพวัลย์ ร.น. ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร. ร่วมคณะ รมว.กห. ในการ
เดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ระหว่าง กห.ไทย กับ กห.รัสเซีย ต้ังแต่ ๒๓ – ๒๗ เม.ย.๕๖ (รวมวันเดินทางไป – กลับ) โดย ทร.ออกค่าใช้จ่าย 
จํานวน ๘๑,๙๐๐ บาท และกรณีที่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางโดยค่าใช้จ่าย 
ไม่เพ่ิมขึ้น เห็นควรให้ ทร. สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดอนุมัติ ตามข้อ ๔  
 

 พล.ร.อ.   สุรศกัด์ิ  หรุ่นเริง ร.น. 
 (สุรศักด์ิ  หรุ่นเริงรมย์) 
 ผบ.ทร. 

 

 

 

 

ฉบับร่างเดิม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๗ 

 

 

 

          

                             บนัทึกขอ้ความ ค่า exactly 35 pt 

ส่วนราชการ  ทร. (กพ.ทร. โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๕๘  โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑)  

ที่  กห ๐๕๐๐/  วันที ่   เม.ย.๕๖   

เรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการ ทร. ร่วมคณะ รมว.กห. ในการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย  
 

เสนอ  ทท.  
 

 ๑. ทร.ขออนุมัติให้ น.อ.รณัชย์  เทพวัลย์ ร.น. ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร. ร่วมคณะ รมว.กห. 
ในการเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ระหว่าง กห.ไทย กับ กห.รัสเซีย ต้ังแต่ ๒๓ – ๒๗ เม.ย.๕๖ (รวมวันเดินทางไป – กลับ) โดย ทร.ออกค่าใช้จ่าย 
จํานวน ๘๑,๙๐๐ บาท (แปดหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
 

 ๒. ทร.ขอเสนอประกอบการพิจารณาดังน้ี 
  ๒.๑ รมว.กห.มีกําหนดเดินทางไปราชการ ณ สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐคาซัคสถาน 
เพ่ือดูงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ระหว่าง กห.ไทย กับ กห.รัสเซีย และ กห.คาซัคสถาน ระหว่าง ๒๓ – ๓๐ เม.ย.๕๖ รายละเอียดตามข่าว สป.
(สนผ.กห.) ที่ กห ๐๒๐๗/๒๐๔๗ ลง ๑๑ เม.ย.๕๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ในการน้ี ผบ.ทร.ได้ตอบรับร่วมคณะ 
รมว.กห. ในการเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ต้ังแต่ ๒๓ – ๒๗ เม.ย.๕๖ (รวมวันเดินทางไป – กลับ) โดยมี 
น.อ.รณัชย์ ฯ เป็นผู้ติดตาม    
  ๒.๒ การเดินทางร่วมคณะ รมว.กห. ในการเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของ น.อ.รณัชย์ ฯ 
ในครั้งน้ีมีค่าใช้จ่าย จํานวน ๘๑,๙๐๐ บาท ซึ่ง ทร.มีงบประมาณสามารถสนับสนุนได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
 

 ๓. ทร.พิจารณาแล้วว่า การให้ น.อ.รณัชย์ ฯ ร่วมคณะ รมว.กห. ในการเดินทางไปเยือน
สหพันธรัฐรัสเซียในครั้งน้ี เพ่ือให้การจัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องและการรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้ น.อ.รณัชย์  เทพวัลย์ ร.น. ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร. ร่วมคณะ รมว.กห. ในการ
เดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ต้ังแต่ ๒๓ – ๒๗ เม.ย.๕๖ (รวมวันเดินทางไป – กลับ) โดย ทร.ออกค่าใช้จ่าย 
จํานวน ๘๑,๙๐๐ บาท ทั้งน้ี การอนุมัติอยู่ในอํานาจของ ผบ.ทสส. สั่งการโดยการรับคําสั่ง รมว.กห.  
 

 ๔. เห็นควรให้ น.อ.รณัชย์  เทพวัลย์ ร.น. ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร. ร่วมคณะ รมว.กห. ในการ
เดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ต้ังแต่ ๒๓ – ๒๗ เม.ย.๕๖ (รวมวันเดินทางไป – กลับ) โดย ทร.ออกค่าใช้จ่าย 
จํานวน ๘๑,๙๐๐ บาท (แปดหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  และกรณีที่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การเดินทางโดยค่าใช้จ่ายไม่เพ่ิมขึ้น เห็นควรให้ ทร.สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดอนุมัติตามข้อ ๔   
  
  พล.ร.อ.  เริง ร.น. 
 (สุรศักด์ิ  หรุ่นเริงรมย์) 
 ผบ.ทร. 

 

 

ฉบับที่แก้ไข 

 

 

 

 ดูแบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือภายในในผนวก ข 

 

 



๔๘ 
 

ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือภายใน   
 
หลักการพิจารณา : การเขียนให้ถูกต้อง ได้แก่ ถูกแบบ  ถูกเน้ือหา  ถกูหลักภาษา และถูกความนิยม 
 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

ความเดิม       
 

      บันทึกข้อความ ไม่ได้ต้ังค่าระยะบรรทัด 
ส่วนราชการ  ทร. (กพ.ทร. โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๕๘ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑) 

ที่  กห ๐๕๐๐/   วันที ่            เม.ย.๕๖     

เรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการ ทร. ร่วมคณะ รมว.กห.  
 

 
ผิดรูปแบบการพิมพ ์

   - ส่วนหัวกระดาษ
บันทึกข้อความ มีรูปแบบ
การพิมพ์ไม่ถูกต้องดังนี ้
   1. ตราครุฑ ขนาดและ
รูปร่างไม่ได้มาตรฐานตาม
แบบพิมพ์ 

   - ไม่ได้ปรับค่าระยะ
บรรทัดในการพิมพ์คําว่า 
“บันทึกข้อความ” เป็นค่า 
Exactly 35 พอยท์ 
 

   2.  คําว่า “วันที่”  
ไม่อยู่ในแนวกึง่กลางของ
หน้ากระดาษ  และตัวอักษร
ตัวแรกของช่ือเดือนไม่ตรง
กับแนวหลังของตัว “ม”
ของคําว่า “บันทึกข้อความ” 

 
แก้ไขเป็น 
 

          บันทึกข้อความ     ค่า Exactly 35 พอยท์ 

ส่วนราชการ  ทร. (ยก.ทร. โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๕๘ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕๔๖๗๑) 

ที่  กห ๐๕๐๐/ วันที ่ เม.ย.๕๖  

เรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการ ทร.ร่วมคณะ รมว.กห.  
 
 
  ทร. ขออนุมัติ 
 ทร. ออกค่าใช้จ่าย 
 ทร. ขอเสนอ 
 รมว.กห. มีกําหนด 
 ทร. มีงบประมาณ 
 ทร. พิจารณา 
 ทร. สามารถ 

 
  ทร.ขออนุมัติ 
 ทร.ออกค่าใช้จ่าย 
 ทร.ขอเสนอ 
 รมว.กห.มีกําหนด 
 ทร.มีงบประมาณ 

 ทร.พิจารณา 
 ทร.สามารถ 

 

ผิดหลักภาษา 
   -  เว้นวรรคตอนผิด 
กล่าวคือ เกือบทุกประโยค
ของหนังสือฉบับน้ีเว้นวรรค
ระหว่างประธานและกริยา
ของประโยค 
 

 

 ดูแบบฟอรม์การพิมพ์หนงัสือภายในในผนวก ข

 



๔๙ 
 

 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 

 

 

 

   - ในประโยค/ข้อความ 
เดียวกัน  ถ้าประธานและ  
กริยาอยู่ติดกัน ก็ให้เขียน
หรือพิมพ์ติดกัน ไม่ต้องเว้น
วรรค  
 

 

  จํานวน ๘๑,๙๐๐ บาท 
 

 จํานวน ๘๑,๙๐๐ บาท (แปดหมื่น
หน่ึงพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

ผิดหลักภาษา – ความนิยม 

 - เมื่อเขียนจํานวนเงิน  
เป็นตัวเลข ใหม้ีวงเล็บของ
จํานวนเงินเป็นตัวอักษร
กํากับไว้ด้วย  เพ่ือยืนยัน
จํานวนเงินที่ถูกต้อง 
 - กรณใีนเรื่องเดียวกัน 
ต้องเขียนจํานวนเงินน้ัน
หลาย ๆ ครั้ง ก็อาจระบุ
วงเล็บจํานวนเงินที่เป็น
ตัวอักษรเฉพาะที่กล่าวถึง
ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก็ได้ 
 

 

  - ทร.จึงเสนออนุมัติตามข้อ ๑ 
(ในข้อ ๒.๑) 
 -  เพ่ือกระชับความสัมพันธ์
และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคง ระหว่าง กห.ไทย กับ กห.
รัสเซีย (ในข้อ ๓) 
 -  เพ่ือกระชับความสัมพันธ์
และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคง ระหว่าง กห.ไทย กับ กห.
รัสเซีย (ในข้อ ๔) 
 

 

  ตัดออกทั้งหมด  

 

ผิดหลักภาษา 

  - ตัดข้อความท่ียกมา
ทั้งหมดออก เพ่ือให้เน้ือความ
กระชับ เน่ืองจากเป็น
ข้อความท่ีใช้ซ้าํ ๆ กัน     
ในทุกย่อหน้า 
 

 

 อนุมัติ ตามข้อ ๔   
 

  อนุมัติตามข้อ ๔   
 

ผิดหลักภาษา 
   - เว้นวรรคไม่ถูกต้อง
ความเดียวกันให้เขียนติดกัน 

 

 



 

๕๐

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
. 

 

 

หนังสือราชการที่แก้ไข : หนังสือภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ ๘. 



 ๕๑ 

 

 

 
 

 ตราครุฑไม่ได้มาตรฐาน              บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ทร. (กพ.ทร. โทร.๐ ๒๔๗๕ ๔๖๕๘โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑)  

ที่  กห ๐๕๐๐/                                       วันที ่ ต.ค.๕๕  

เรื่อง  ขออนุมัติให้ นนร.  เดินทางไปดูงานของนักเรยีนทหาร ๓ เหล่าทพั ณ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น  
 

เสนอ ทท. 
 

  ๑. ทร.ขออนุมัติให้ นนร.ช้ันปีที่ ๔ จํานวน ๒ นาย เดินทางไปดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพของไทยและญี่ปุ่น ณ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น ต้ังแต่ ๒๙ ต.ค. – ๕ พ.ย.๕๕ 
(รวมวันเดินทางไป - กลับ) โดย ทร. ออกค่าใช้จ่าย จํานวน ๑๓๑,๔๐๐ บาท ซึ่งมีรายช่ือดังน้ี   
   ๑.๑ นนร.ธนัทเทพ  ยาวิชัย ช้ันปีที่ ๔       
   ๑.๒ นนร.อนุทิน  คงขาล ช้ันปีที่ ๔ 

 ๒. ทร. ขอเสนอประกอบการพิจารณาดังน้ี    
  ๒.๑ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น ได้กําหนดจัดการดูงานของนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพ ณ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่น ต้ังแต่ ๒๙ ต.ค. – ๕ พ.ย.๕๕ และได้มีหนังสือ (ผ่าน สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว (ส่วน ทร.)) 
เชิญนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพ ๆ ละ ๒ นาย เดินทางไปดูงาน ฯ โดย เหล่าทัพ รับผิดชอบค่าโดยสารเคร่ืองบิน 
ไป – กลับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ในการน้ี ทร. ได้พิจารณาให้ นนร. ช้ันปีที่ ๔ จํานวน ๒ นาย ตามข้อ ๑.  เดินทาง
ไปดูงานฯ ดังกล่าว  
           ๒.๒ การเดินทางไปดูงานตามข้อ ๑ ทร.ได้เสนอไว้ในโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา 
และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร.   ประจําปี งป.๕๖  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการเสนอขออนุมัติ กห. 
โดยมีค่าใช้จ่ายจํานวน ๑๓๑,๔๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่ง ทร.มีงบประมาณสามารถให้การสนับสนุนได้  
   ๒.๓  เรื่องการไปต่างประเทศที่กําหนดเป็นอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. และยังมิได้มอบหมาย 
ให้ผู้ใดสั่งการแทนในนามของ รมว.กห. นั้น การอนุมัติอยู่ในอํานาจของ ผบ.ทสส. โดยการรับคําสั่ง รมว.กห. 
ตามคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗ ผนวก ค ข้อ ๑.๘ 

  ๓. ทร. พิจารณาแล้วว่า การให้ นนร. จํานวน ๒ นาย เดินทางไปดูงาน ฯ ตามข้อ ๑ 
เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่น อีกทั้ง นนร.  ที่เดินทางไปดูงาน ฯ 
จะได้รับความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต จึงเห็นควรอนุมัติให้ นนร.ช้ันปีที่ ๔ 
จํานวน ๒ นาย รายช่ือตามข้อ ๑ เดินทางไปดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพของไทย
และญี่ปุ่น ณ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ ๒๙ ต.ค. – ๕ พ.ย.๕๕ (รวมวันเดินทางไป - กลับ) 
โดย ทร.ออกค่าใช้จ่าย จํานวน ๑๓๑,๔๐๐ บาท  ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอํานาจของ ผบ.ทสส. สั่งการโดย
การรับคําสั่ง รมว.กห. 

  ๔. เห็นควรให้ นนร.ธนัทเทพ  ยาวิชัย และ นนร.อนุทิน  คงขาล  นนร. ช้ันปีที่ ๔ เดินทางไปดูงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพของไทยและญี่ปุ่น ณ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น 
ต้ังแต่ ๒๙ ต.ค. – ๕ พ.ย.๕๕ (รวมวันเดินทางไป - กลับ)  โดย ทร.  ออกค่าใช้จ่าย จํานวน ๑๓๑,๔๐๐ บาท 
แ           

 

 

ฉบับร่างเดิม 

    

 

* หมายเหตุ ข้อความท่ีคาดแถบสี แต่ไม่มีตัวเลข 
กํากับ หมายถึง เว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง 

 

 



 ๕๒ 

 

 

 
 

 

              

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ทร. (กพ.ทร. โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๕๘  โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑)  

ที่  กห ๐๕๐๐/      วันที ่  ต.ค.๕๕  

เรื่อง  ขออนุมัติให้ นนร.เดินทางไปดูงานของนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพ ณ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น  

เสนอ  ทท. 

  ๑. ทร.ขออนุมัติให้ นนร.ช้ันปีที่ ๔ จํานวน ๒ นาย เดินทางไปดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพของไทยและญี่ปุ่น ณ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น ต้ังแต่ ๒๙ ต.ค.๕๕ – ๕ พ.ย.๕๕ 
(รวมวันเดินทางไป - กลับ) โดย ทร.ออกค่าใช้จ่าย จํานวน ๑๓๑,๔๐๐ บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อย
บาทถ้วน)  มีรายช่ือดังน้ี 
   ๑.๑ นนร.ธนัทเทพ  ยาวิชัย ช้ันปีที่ ๔ 
   ๑.๒ นนร.อนุทิน  คงขาล ช้ันปีที่ ๔ 

  ๒. ทร.ขอเสนอประกอบการพิจารณาดังน้ี  
   ๒.๑ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น ได้กําหนดจัดการดูงานของนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพ ณ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่น ต้ังแต่ ๒๙ ต.ค.๕๕ – ๕ พ.ย.๕๕ และได้มีหนังสือเสนอ สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว (ส่วน ทร.) 
เชิญนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพ เหล่าทัพละ ๒ นาย เดินทางไปดูงานฯ โดยเหล่าทัพรับผิดชอบค่าโดยสาร
เครื่องบินไป – กลับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)  ในการน้ี ทร.ได้พิจารณาให้ นนร. ช้ันปีที่ ๔ จํานวน ๒ นาย ตามข้อ ๑ 
เดินทางไปดูงานดังกล่าว         
   ๒.๒ การเดินทางไปดูงานตามข้อ ๑  ทร.ได้เสนอไว้ในโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา
และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร. ประจําปี งป.๕๖  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการเสนอขออนุมัติ กห. 
โดยมีค่าใช้จ่าย จํานวน ๑๓๑,๔๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่ง ทร.มีงบประมาณสามารถสนับสนุนได้   
   ๒.๓ เรื่องการไปต่างประเทศที่กําหนดเป็นอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. และยังมิได้มอบหมาย 
ให้ผู้ใดสั่งการแทนในนามของ รมว.กห. นั้น การอนุมัติอยู่ในอํานาจของ ผบ.ทสส. โดยการรับคําสั่ง รมว.กห. 
ตามคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗ ผนวก ค ข้อ ๑.๘    

  ๓. ทร.พิจารณาแล้วว่า การให้ นนร. จํานวน ๒ นาย เดินทางไปดูงานฯ ตามข้อ ๑  เป็นการ
กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพญี่ปุ่น อีกทั้ง นนร.ที่เดินทางไปดูงานฯ จะได้รับความรู้
และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต จึงเห็นควรอนุมัติให้ นนร.ช้ันปีที่ ๔ จํานวน 
๒ นาย รายช่ือตามข้อ ๑ เดินทางไปดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพของไทยและญ่ีปุ่น 
ณ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น ต้ังแต่ ๒๙ ต.ค.๕๕ – ๕ พ.ย.๕๕ (รวมวันเดินทางไป - กลับ)  โดย ทร. 
ออกค่าใช้จ่าย จํานวน ๑๓๑,๔๐๐ บาท  ทั้งน้ี การอนุมัติอยู่ในอํานาจของ ผบ.ทสส.สั่งการโดยการรับคําสั่ง 
รมว.กห. 

  ๔. เห็นควรให้ นนร.ธนัทเทพ  ยาวิชัย และ นนร.อนุทิน  คงขาล  นนร.ช้ันปีที่ ๔ เดินทางไปดูงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพของไทยและญี่ปุ่น ณ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น 
ต้ังแต่ ๒๙ ต.ค.๕๕ – ๕ พ.ย.๕๕ (รวมวันเดินทางไป - กลับ) โดย ทร.ออกค่าใช้จ่าย จํานวน ๑๓๑,๔๐๐ บาท 
(หน่ึงแสนสามหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

ฉบับที่แก้ไข 

   
 

  * หมายเหตุ ข้อความท่ีคาดแถบสีแต่ไม่มีตัวเลข
กํากับ หมายถึง มีการแก้ไขวรรคตอนให้ถูกต้อง 

 



ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือภายใน    
 
หลักการพิจารณา : การเขียนให้ถูกต้อง ได้แก่ ถูกแบบ  ถูกเน้ือหา  ถกูหลักภาษา และถูกความนิยม 
 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 
 

  ตั้งแต่ ๒๙ ต.ค. – ๕ พ.ย.๕๕ 

 

  ตั้งแต่ ๒๙ ต.ค.๕๕ – ๕ พ.ย.๕๕ 

 

ผิดหลักภาษา 

   -  การเขียนวัน เดือน ปี   
ที่เป็นช่วงระยะเวลา โดยมี
วันเริ่มต้นและวันสุดท้าย 
อยู่ต่างเดือนกัน เมื่อเขียน
ช่ือเดือน ให้ใสปี่ พ.ศ.กํากับ
ไว้ด้วย 

 
 

  จํานวน ๑๓๑,๔๐๐ บาท 

 

  จํานวน ๑๓๑,๔๐๐ บาท (หนึง่แสน
สามหมื่นหนึ่งพนัส่ีร้อยบาทถ้วน) 

 

ผิดหลักภาษา – ความนิยม 

   -  โดยปกติเมื่อเขียน
จํานวนเงินเป็นตัวเลข      
ให้มีวงเล็บจํานวนเงิน   
เป็นตัวอักษรกํากับไว้หลัง
ตัวเลขด้วย เพ่ือเป็นการ
ยืนยันจํานวนเงินที่ถูกต้อง  

 
 

  ได้มีหนังสือ (ผ่าน สน.ผชท.ทหาร
ไทย/โตเกียว (ส่วน ทร.)) 

 

  ได้มีหนังสือเสนอ สน.ผชท.ทหาร
ไทย/โตเกียว (ส่วน ทร.) 
 

 

ผิดหลักภาษา 

   -  ใช้เครื่องหมายวงเล็บ
ไม่ถูกต้อง เน่ืองจากวงเล็บ
แบบเดียวกัน จะใช้ซ้ํากัน
หรือซ้อนกันในข้อความ
เดียวกันไมไ่ด้  ควรเปลี่ยน  
ไปใช้วงเล็บแบบอ่ืน หรือ
ปรับแก้ไขข้อความใหม่   
เพ่ือใช้วงเล็บเพียงวงเล็บเดียว 
 

 

๕๓ 



 

 ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 
 

  ๓ เหล่าทัพ ๆ ละ ๒ นาย 

 

  ๓ เหล่าทัพ เหล่าทัพละ ๒ นาย 

 

ผิดหลักภาษา 
 

   -  ใช้เครื่องหมายไม้ยมก  
ไม่ถูกต้องตามหลักการเขียน   
เคร่ืองหมายไม้ยมกใช้เขียน
หลังคํา  วลี  หรือประโยค 
เพ่ือให้อ่านคํา วลี หรือประโยค
น้ันซ้ําอีกครั้ง โดยความหมาย
หรือหน้าที่ของคํา วลี หรือ
ประโยคน้ันยังคงเดิม 

   - ในข้อความดังกล่าวคําว่า 
“เหล่าทัพ” ทั้งคําแรกและ
คําหลังต่างเป็นคําคนละบท
คนละความกัน ไม่สามารถใช้
ไม้ยมกได้ แต่ให้เว้นวรรคแทน
  

 
  

  เดินทางไปดูงาน ฯ  

 

  เดินทางไปดูงานฯ 

 

ผิดหลักภาษา 
 

   - เครื่องหมายไปยาลน้อย
ให้เขียนติดกับอักษรที่มา
ข้างหน้า เน่ืองจากข้อความ
เดิมเขียนต่อเน่ืองกัน 

 
 

  ตามข้อ ๑. 

 

  ตามข้อ ๑ 

 

ผิดหลักภาษา   
 

  -  ใช้คําว่า “ข้อ” ประกอบ
หน้าตัวเลขเพ่ือแสดงลําดับ
ข้อแล้ว ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย 
มหัพภาค ( . ) กํากับหลัง
ตัวเลขอีก 
 

 
 

๕๔ 



 

 ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 
  เดินทางไปดูงานฯ ดงักล่าว 

 

  เดินทางไปดูงานดงักล่าว 

 

ผิดหลักภาษา 

   -  ตัดไปยาลน้อยออก
เพราะใช้คําว่า “ดังกล่าว”
ซึ่งมีความหมายสรุปช่ือของ
งานอยู่แล้ว จึงไม่
จําเป็นต้องใช้ทัง้ “ฯ” และ 
“ดังกล่าว” ซ้ําซ้อนกัน 

 
 
  ซึ่ง ทร.มงีบประมาณสามารถให้  
การสนับสนุนได ้
 

 

 
ซึ่ง ทร.มีงบประมาณสามารถสนับสนุน
ได้ 

 

ผิดหลักภาษา 

   -  ตัดคําว่า “ให้การ” ออก 
เพราะใช้คําฟุ่มเฟือย และ
เมื่อตัดออกแล้วความหมาย
ยังคงเดิม     
 

 
  ระหวา่งกองทพัไทยและกองทพั
ญี่ปุ่น 
 

 
 ระหว่างกองทัพไทยกับกองทพัญี่ปุ่น 
 

 

ผิดหลักภาษา 
   - “ระหว่าง........และ.......” 
เป็นการใช้คําเชือ่มที่ผิด  
ที่ถกูต้องให้ใช้วา่  
“ระหว่าง............กับ..........” 
 

 

๕๕ 



 

๕๖

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
. 

 

 

หนังสือราชการที่แก้ไข : หนังสือภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ ๙. 



 
๕๗ 

ตัวอักษรผิดขนาด 
เกิน

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ทร. (ยก.ทร. โทร.๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๐๒)            
ท่ี กห ๐๕๐๐/                                      วันท่ี          ต.ค.๕๕     
เรื่อง ขออนุมัติจัดข้าราชการ ทร. ไปร่วมประชุมสัมมนา ReCAAP ISC Capacity Building Seminar 2012   
 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

เสนอ  ทท. 

    ๑. ทร. ขออนุมัติจัด น.อ.จุมพล  นาคบัว ร.น. รอง ผอ.กมท.ยก.ทร. และ น.ท.ภิญโญ  ธรรมสุวรรณ ร.น. 
หน.ต่อต้านการข่าวกรอง กรภ.ขว.ทร. เป็นผู้แทน ทร. ไปร่วมประชุมสัมมนา ReCAAP  ISC  Capacity  Building 
Seminar 2012 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (สป.) ระหว่าง ๒๒ – ๒๖ ต.ค.๕๕ (รวมวันเดินทางไป – กลับ) โดยใช้
งบประมาณของ ทร. มีค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๕๔๔.- บาท 

 ๒.  การขออนุมัติจัดข้าราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ReCAAP  ISC  Capacity  Building  Seminar 
2012 ตามข้อ ๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาขีดความสามารถด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Improving 
Efficiency with Enhanced Training) ซึ่งการประชุมสัมมนาฯ  ดังกล่าว  ไม่ได้บรรจุไว้ในโครงการฝึก ศึกษา 
ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังน้ัน การจัดข้าราชการไป
ต่างประเทศที่กําหนดเป็นอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. และยังมิได้มอบให้ผู้ใดสั่งการแทน ในนามของ รมว.กห. น้ัน 
อยู่ในอํานาจอนุมัติของ ผบ.ทสส. ทําการแทนและสั่งการในนาม รมว.กห. ตามคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ 
ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗ ผนวก ค ข้อ ๑.๘ 

 ๓. การจัดนายทหารสัญญาบัตรเข้าร่วมการประชุมสัมมนา  ReCAAP  ISC   Capacity   Building 
Seminar 2012 ณ สป. ระหว่าง ๒๒ – ๒๖ ต.ค.๕๕ เป็นไปตามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาค 
เพ่ือต่อต้านการกระทําอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย (Regional  Cooperation 
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia : ReCAAP) โดยมุ่งเน้น แนวทาง 
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง การจัดผู้แทน ทร. ที่เก่ียวข้องไปร่วม
ประชุมสัมมนาฯ  จะเป็นประโยชน์ต่อ ทร. ในการรับทราบข้อมูลแนวทางการพัฒนาด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
รวมท้ังรับทราบสถานการณ์การกระทําอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย อย่างไรก็ตาม 
การดําเนินการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร. 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังน้ัน เรื่องการไปต่างประเทศท่ีกําหนดเป็นอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. และยังมิได้
มอบให้ผู้ใดสั่งการแทน ในนามของ รมว.กห. น้ัน อยู่ในอํานาจอนุมัติของ ผบ.ทสส.  ทําการแทนและสั่งการในนาม รมว.กห. 

 ๔.  เห็นควรอนุมัติให้ น.อ.จุมพล  นาคบัว ร.น.  รอง ผอ.กมท.ยก.ทร. และ น.ท.ภิญโญ  ธรรมสุวรรณ ร.น. 
หน.ต่อต้านการข่าวกรอง กรภ.ขว.ทร. เป็นผู้แทน ทร. ไปร่วมประชุมสัมมนา  ReCAAP ISC Capacity Building 
Seminar 2012 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่าง ๒๒ – ๒๖ ต.ค.๕๕ (รวมวันเดินทางไป – กลับ) โดยใช้ 
งบประมาณของ ทร. เป็นค่าใช้จ่ายวงเงินรวม ๙๙,๕๔๔.- บาท โดยให้ ทร. สามารถปรับแต่งกําหนดการเดินทาง
ได้ตามความเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกินจากที่ ทร. ได้จัดสรรไว้  

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดอนุมัติตามข้อ ๔    
 
   พล.ร.อ.                                    ร.น. 
        (สุรศักด์ิ  หรุ่นเริงรมย์) 
           ผบ.ทร. 

 

ฉบับร่างเดิม 

   * หมายเหตุ ข้อความที่คาดแถบสี แต่ไม่มี
หมายเลชกํากับ หมายถึงวรรคตอนไม่ถูกต้อง 



 

 

 

 

 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  ทร. (ยก.ทร. โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๒)            

ที ่ กห ๐๕๐๐/                      วันที่     ต.ค.๕๕    
เรื่อง ขออนุมัติจัดขาราชการ ทร. ไปรวมประชุมสัมมนา ReCAAP ISC Capacity Building Seminar 2012  
 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร  

เสนอ  ทท. 
 ๑. ทร.ขออนุมัติจัด น.อ.จุมพล  นาคบัว ร.น. รอง ผอ.กมท.ยก.ทร. และ วาที่ น.ท.ภิญโญ  
ธรรมสุวรรณ ร.น. หน.ตอตานการขาวกรอง กรภ.ขว.ทร. เปนผูแทน ทร. ไปรวมประชุมสัมมนา ReCAAP ISC 
Capacity Building Seminar 2012 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร (สป.) ระหวาง ๒๒ – ๒๖ ต.ค.๕๕ (รวมวันเดินทาง
ไป – กลับ) โดยใชงบประมาณของ ทร. มีคาใชจายรวมเปนเงินท้ังส้ิน ๙๙,๕๔๔ บาท (เกาหมื่นเกาพันหารอย  
ส่ีสิบส่ีบาทถวน)  

 ๒. การขออนุมัติจัดขาราชการเขารวมประชุมสัมมนา ReCAAP ISC Capacity Building 
Seminar 2012 ตามขอ ๑ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
(Improving Efficiency with Enhanced Training) ซึ่งการประชุมสัมมนาดังกลาวไมไดบรรจุไวในโครงการ
ฝก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ตางประเทศ ของ ทร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖  ดังนั้น การจัด
ขาราชการไปตางประเทศท่ีกําหนดเปนอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. และยังมิไดมอบใหผูใดส่ังการแทนในนาม
ของ รมว.กห. นั้น อยูในอํานาจอนุมัติของ ผบ.ทสส.ทําการแทนและส่ังการในนาม รมว.กห. ตามคําสั่ง กห. 
(เฉพาะ) ท่ี ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗ ผนวก ค ขอ ๑.๘ 

 ๓. การจัดนายทหารสัญญาบัตรเขารวมการประชุมสัมมนา ReCAAP ISC Capacity Building 
Seminar 2012  ณ สป. ระหวาง ๒๒ – ๒๖ ต.ค.๕๕ เปนไปตามกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือระดับ
ภูมิภาค เพื่อตอตานการกระทําอันเปนโจรสลัด และการปลนเรือโดยใชอาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation 
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia : ReCAAP) โดยมุงเนน 
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถดานการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ซึ่งการจัดผูแทน ทร.ท่ีเกี่ยวของไปรวม
ประชุมสัมมนาฯ จะเปนประโยชนตอ ทร.ในการรับทราบขอมูลแนวทางการพัฒนาดานการแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสาร รวมท้ังรับทราบสถานการณการกระทําอันเปนโจรสลัด และการปลนเรือโดยใชอาวุธในเอเชีย  อยางไร
ก็ตาม การดําเนินการดังกลาวไมไดบรรจุไวในโครงการฝก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ตางประเทศ 
ของ ทร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖  ดังนั้น เรื่องการไปตางประเทศท่ีกําหนดเปนอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. 
และยังมิไดมอบใหผูใดส่ังการแทนในนามของ รมว.กห. นั้น อยูในอํานาจอนุมัติของ ผบ.ทสส.ทําการแทนและ
ส่ังการในนาม รมว.กห. 

 ๔. เห็นควรอนุมัติให น.อ.จุมพล  นาคบัว ร.น. รอง ผอ.กมท.ยก.ทร. และ วาท่ี น.ท.ภิญโญ 
ธรรมสุวรรณ ร.น.  หน.ตอตานการขาวกรอง กรภ.ขว.ทร. เปนผูแทน ทร. ไปรวมประชุมสัมมนา ReCAAP ISC 
Capacity Building Seminar 2012 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ระหวาง ๒๒ – ๒๖ ต.ค.๕๕ (รวมวันเดินทางไป – กลับ) 
โดยใชงบประมาณของ ทร.เปนคาใชจายวงเงินรวม ๙๙,๕๔๔ บาท (เกาหมื่นเกาพันหารอยส่ีสิบส่ีบาทถวน) กับ
ให ทร.สามารถปรับแตงกําหนดการเดินทางไดตามความเหมาะสม โดยมีคาใชจายไมเกินจากท่ี ทร.ไดจัดสรรไว  
  

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามขอ ๔                            

 พล.ร.อ.                               ร.น. 
 (สุรศักด์ิ  หรุนเริงรมย) 
  ผบ.ทร. 

 

ฉบบัที่แกไข 

๕๘ 

   * หมายเหตุ ขอความท่ีคาดแถบสี แตไมมี
ตัวเลขกํากับ หมายถึง มีการแกไขวรรคตอน 



๕๙ 
 

ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือภายใน     
 
หลักการพิจารณา : การเขียนให้ถูกต้อง ได้แก่ ถูกแบบ  ถูกเน้ือหา  ถกูหลักภาษา และถูกความนิยม 
 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

  
ความเดิม       
                                             แนวก่ึงกลาง 

            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ทร. (ยก.ทร. โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๒)  
ท่ี  กห ๐๕๐๐/ วันท่ี              ต.ค.๕๕   
เรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการ ทร. ไปร่วมประชุมสัมมนา  

เสนอ  ทท. 

      ๑.  ทร.ขออนุมัติ............................................................................ 
........................................................... 

  ๒.  การขออนุมัติ.......................................................................... 
.............................................................................. 
 
 
แก้ไขเป็น 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ทร. (ยก.ทร. โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๒)   

ที่  กห ๐๕๐๐/  วันที ่         ต.ค.๕๕  

เรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการ ทร. ไปร่วมประชุมสัมมนา   

เสนอ  ทท. 

     2.5 ซม.   ๑.  ทร.ขออนุมัติ................................................................... 
............................................................ 
 ๒.  การขออนุมัติ.................................................................. 
................................................................. 
                                                                                        

 

ผิดรูปแบบการพิมพ ์

   1.  คําว่า  ส่วนราชการ  
ที่ วันที่ เรื่อง  ขนาดตัวอักษร  
ไม่ถูกต้อง   

   2.   ตําแหน่งของวันที่ ชื่อ
เดือน พ.ศ.  ไม่ถูกต้องตาม
แบบพิมพ์  

   3.  ระยะย่อหน้าผิด      
(ต้ังย่อหน้าไว้เพียง 1.7 ซม.) 

 
คําอธบิายเพิ่มเติม 

   1. คําว่า  ส่วนราชการ  
ที่  วันที่  เรื่อง    ให้พิมพ์
ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด 
20 พอยท ์ 

   2. คําว่า “วันที”่ พิมพ์
ให้ตรงกับแนวก่ึงกลางของ
คําว่า  “บันทกึข้อความ” 
(ตรงกับตัวอักษร ข)   และ
พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของ  
ช่ือเดือน ตรงกับแนวหลัง
ของตัวอักษร “ม” ของคําว่า 
บันทึกข้อความ 

   3. การย่อหน้าข้อความ 
ให้มรีะยะย่อหน้า = 2.5 ซม. 
 

 
 
 

ดูแบบฟอรม์การพิมพ์หนงัสือภายในในผนวก ข 



๖๐ 
 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 
 

 ....... ๙๙,๕๔๔.- บาท 
 

 ....... ๙๙,๕๔๔ บาท (เก้าหมื่น
เก้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) 

 

ผิดหลักภาษา 
     - การเขียนจํานวนเงิน   
ที่เป็นจํานวนเต็มในข้อความ 
ให้เขียนตัวเลขจํานวนเงิน  
โดยไม่ต้องใส่ “.-”แล้วตาม
ด้วยหน่วยเงินตรา  และ 
มีวงเล็บจํานวนเงินเป็น
ตัวอักษรกํากับไว้ด้วย เพ่ือ
ยืนยันจํานวนเงินที่ถูกต้อง 

  

 การประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว ไม่ได้  
  บรรจุไว้ในโครงการฝึก ศึกษา ประชุม 

 

  การประชุมสัมมนาดังกล่าวไม่ได้
บรรจุไว้ในโครงการฝึก ศึกษา ประชุม  

 

ผิดหลักภาษา 

   1.  ใช้ทั้งเครื่องหมาย
ไปยาลน้อย (ฯ)  และคําว่า 
“ดังกล่าว” เพ่ือละช่ือของ
การประชุมสัมมนาที่ได้
กล่าวมาก่อนแล้ว ถือว่าเป็น
การใช้ที่ซ้ําซ้อนกัน จึงควร
เลือกใช้อย่างหน่ึงอย่างใด  
ในที่น้ีได้ตัดไปยาลน้อยออก 

   2. เว้นวรรคตอนระหว่าง
ภาคประธานและภาคแสดง    
ซึ่งไม่ถูกต้อง  (การประชุม 
สัมมนาดังกล่าว = ประธาน,
ไม่ได้บรรจุ = กริยา)   
เพราะในประโยคเดียวกัน 
ประธานและกริยาต้องเขียน
หรือพิมพ์ติดกัน 

 

 “........ โดยใช้งบประมาณของ ทร.  
 เป็นค่าใช้จ่ายวงเงินรวม ๙๙,๕๔๔.- บาท  
 โดยให้ ทร. สามารถปรบัแตง่กาํหนดการ 
 เดินทางได้ตามความเหมาะสม โดยมีค่า  
 ใช้จ่ายไม่เกินจากที่ ทร.ได้จัดสรรไว”้ 

“......... โดยใช้งบประมาณของ ทร.   
เป็นค่าใช้จ่ายวงเงินรวม ๙๙,๕๔๔ บาท  
(เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน)    
กับให้ ทร. สามารถปรับแต่งกําหนดการ 
เดินทางได้ตามความเหมาะสม โดยมีค่า 
ใช้จ่ายไม่เกินจากที่ ทร.ได้จัดสรรไว”้ 

 

ผิดหลักภาษา 

   - ไม่ควรใช้คํา “โดย” ซ้ํา ๆ  
กันหลายครั้ง ในข้อความ
เดียวกันหรือต่อเน่ืองกัน   
จึงเปลี่ยนจาก “โดย”  
คําที่ 2  เป็น “กับ” 

 



 

๖๑

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
. 

 

 

หนังสือราชการที่แก้ไข : บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ ๑๐ 



 ๖๒ 

        

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สบ.ทร. (กองโรงพิมพ์ โทร.๕๔๕๘๒) . 
ที่  กห ๐๕๐๒/      วันที่  ม.ค.๕๖   
 

  เรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    . 

เสนอ  สน.รนภ.ยศ.ทร.  

 เน่ืองด้วย สบ.ทร. มีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน โดยจะต้องดําเนินการจัดพิมพ์ 
นาวิกศาสตร์ เดือน ม.ค.๕๖ ของ สน.รนภ.ยศ.ทร. ให้เสร็จทันตามกําหนด ดังน้ัน สบ.ทร. จึงมีความประสงค์ 
ขออนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพ่ือดําเนินการจัดพิมพ์งานนาวิกศาสตร์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๒๐.- บาท (เก้าพันหน่ึงร้อยย่ีสิบ
บาทถ้วน) ทั้งน้ี สน.รนภ.ยศ.ทร. ได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนของ สน.รนภ.ยศ.ทร. สนับสนุนไว้แล้ว โดยมี
รายละเอียดและรายช่ือที่แนบ ดังน้ี  
 ๑. วันที่ ๗ – ๑๑ ม.ค.๕๖ จํานวน ๓ นาย โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในอัตรา ๒๐๐.- บาท/คน/วัน (วันละ ๔ ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ ๕๐.- บาท) 
 ๒. วันที่ ๑๒ – ๑๓ ม.ค.๕๖ จํานวน ๓ นาย โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในอัตรา ๔๒๐.- บาท/คน/วัน (วันละ ๔๗ ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ ๖๐.- บาท) 
 ๓. วันที่ ๑๔ – ๑๖ ม.ค.๕๖ จํานวน ๖ นาย โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในอัตรา ๒๐๐.- บาท/คน/วัน (วันละ ๔ ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ ๕๐.- บาท) 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป  
 

 น.อ. 
 รอง จก.สบ.ทร.ทําการแทน 
 จก.สบ.ทร. 

 

ฉบับร่างเดิม 

 

ยกร่างใหม่ 



 

 ๖๓ 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สบ.ทร. (กรพ. โทร. ๕๔๕๘๒) . 
ที่  กห ๐๕๐๒.๕/   วันที่  ม.ค.๕๖   
 

  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุน งป.ในการปฏิบัติงานนอกเวลา    . 

เสนอ  สน.รนภ.ยศ.ทร.  

 ด้วย กรพ.สบ.ทร. มีความจําเป็นต้องดําเนินการจัดพิมพ์นาวิกศาสตร์ เดือน ม.ค.๕๖ ของ 
สน.รนภ.ยศ.ทร. ให้เสร็จตามกําหนด จึงขอรับการสนับสนุน งป. เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้าง จํานวน ๑๒ นาย 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระหว่าง ๗ – ๑๖ ม.ค.๕๖ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๒๐ บาท (เก้าพันหน่ึงร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบ  

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป  
 

 น.อ. 
 รอง จก.สบ.ทร.ทําการแทน 
 จก.สบ.ทร. 

 

 

ฉบับที่แก้ไข 



 

 ๖๔ 

ชนิดของหนังสือราชการ บันทึก   
 
หลักการพิจารณา : การเขียนให้ถูกต้อง ได้แก่ ถูกแบบ  ถูกเน้ือหา  ถกูหลักภาษา และถูกความนิยม 

 
ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

 
       -  เป็นการเสนอเรื่องถึง สน.รนภ.
ยศ.ทร.เพื่อขอให้ดําเนินการขออนุมัติให้
ข้าราชการและลูกจ้าง สบ.ทร.ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เพื่อดําเนินการจัดพิมพ์ 
นาวิกศาสตร์ เดือน ม.ค.๕๖ ของ สน.รนภ.
ยศ.ทร.ให้เสร็จตามกําหนด และมีค่าใช้จ่าย
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ จํานวน ๙,๑๒๐ บาท โดยใช้
งบประมาณของ สน.รนภ.ยศ.ทร. 
 

 
      -  เป็นการเสนอเรื่องถึง สน.รนภ. 
ยศ.ทร. เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จํานวน ๙,๑๒๐ บาท เพ่ือเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อดําเนินการ
จัดพิมพ์นาวิกศาสตร์ เดือน ม.ค.๕๖  
ของ สน.รนภ.ยศ.ทร.ให้เสร็จตามกําหนด  

 

ผิดเนื้อหา 
     - แก้ไขและยกร่างใหม่
ทั้งเรื่อง เน่ืองจากการขอ
อนุมัติให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการอยู่ใน
อํานาจของ หน.หน่วยต้น
สังกัดของข้าราชการน้ัน ๆ 
ดังน้ัน จึงต้องแยกเร่ืองเพ่ือ
ขออนุมัติ จก.สบ.ทร. ให้
ข้าราชการปฏิบัติงานนอก
เวลาต่างหาก  ส่วนเรื่องที่
เสนอไปยัง สน.รนภ.ยศ.ทร.
เป็นการขอรับการสนับสนุน
เฉพาะงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเท่าน้ัน เพราะเป็น
งานของ สน.รนภ.ยศ.ทร. 
จึงต้องให้ สน.รนภ.ยศ.ทร.
เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 
 
 

 



 

๖๕

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
. 

 

 

หนังสือราชการที่แก้ไข : ประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ ๑๑ 



๖๖ 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
ประกาศกองทัพเรือ 

เรื่อง  ยกย่องชมเชยกําลังพลกองทัพเรือ 
    

                                                            
  เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๖๓๐   พลทหาร สายชล   เค้ามูล  พลปืน เรือสนับสนุน 
หมวดเรือ แผนกขนส่ง กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ช่วยปฏิบัติราชการหมวดภัณฑุปกรณ์ แผนกสวัสดิการ 
กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ได้เก็บกระเป๋าเงินของภริยา นาวาตรี ยศโยธิน  รัตนเกตุ  ผู้บังคับกองร้อยขนส่ง
รถยนต์บรรทุกผสม กองพันขนส่ง กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ที่กิจการร้านค้า
สวัสดิการ กองเรือยุทธการ ซึ่งในกระเป๋ามีทรัพย์สินเป็นธนบัตรสกุลยูโรใบละ ๕๐ ยูโร จํานวน ๓ มัด มัดละ ๑๐๐ ใบ 
เมื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทจะมีมูลค่ามากกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท  นําส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวในเวลา 
๑๘๓๕ ของวันเดียวกัน    
 การกระทําของ  พลทหาร สายชล  เค้ามูล  แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความอดทนอดกลั้น  ไม่อยากได้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  ซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากในสภาพสังคม
ปัจจุบัน ควรแก่การสรรเสริญเป็นอย่างย่ิง  
              กองทัพเรือขอประกาศยกย่องชมเชยให้ทราบทั่วกันว่า  พลทหาร สายชล  เค้ามูล  เป็นผู้
ประกอบคุณงามความดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชยและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 
 
 ประกาศ          ณ          วันที่                        มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 พลเรือเอก   
 (ณรงค์  พิพัฒนาศัย) 
 ผู้บัญชาการทหารเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ฉบับร่างเดิม 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศกองทัพเรือ 
เรื่อง  ยกย่องชมเชยกําลังพลกองทัพเรือ 

    
 
 เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. พลทหาร สายชล  เค้ามูล  พลปืน เรือสนับสนุน 
หมวดเรือ แผนกขนส่ง กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ช่วยปฏิบัติราชการหมวดภัณฑุปกรณ์ แผนกสวัสดิการ 
กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ได้เก็บกระเป๋าใส่เงินของภริยา นาวาตรี ยศโยธิน  รัตนเกตุ  ผู้บังคับกองร้อย 
ขนส่งรถยนต์บรรทุกผสม กองพันขนส่ง กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ที่ 
กิจการร้านค้าสวัสดิการ กองเรือยุทธการ ในกระเป๋ามีทรัพย์สินเป็นธนบัตรสกุลยูโรคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า
มากกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท  พลทหาร สายชล เค้ามูล ได้นําทรัพย์สินดังกล่าวส่งคืนเจ้าของเมื่อเวลา ๑๘.๓๕ น. 
ในวันเดียวกัน 
 การกระทําของ พลทหาร สายชล  เค้ามูล แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่ละโมบในทรัพย์สินของผู้อ่ืน ซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากในสภาพสังคมปัจจุบัน ควรแก่การสรรเสริญเป็นอย่างย่ิง 
                  กองทัพเรือขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า พลทหาร สายชล  เค้ามูล เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี 
สมควรได้รับการยกย่องชมเชยและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 
 
 ประกาศ          ณ          วันที่                        มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 พลเรือเอก   
 (ณรงค์  พิพัฒนาศัย) 
 ผู้บัญชาการทหารเรือ 

 

ฉบับที่แก้ไข

 

๖๗ 




 

 

 

   



๖๘ 
 

ชนิดของหนังสือราชการ ประกาศ   
 
หลักการพิจารณา : การเขียนให้ถูกต้อง ได้แก่ ถูกแบบ  ถูกเน้ือหา  ถกูหลักภาษา และถูกความนิยม 

 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 
 

  เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  เวลาประมาณ ๑๖๓๐ 

 

 

  เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. 

 

ผิดความนิยม 

 - ประกาศ ทร.ซึ่งเป็น
เรื่องที่เผยแพร่ หรือประชา 
สัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
เช่น ประกาศรบัสมคัรบุคคล 
พลเรือนเข้ารับราชการ  
ประกาศชมเชยข้าราชการ  
ฯลฯ  ข้อความในประกาศ
จะใช้คําเต็มเช่นเดียวกับ
การจัดทําหนังสือภายนอก 
 - แก้ไขการเขียนวัน- 
เวลาให้เป็นคําเต็มที่ถูกต้อง 
กล่าวคือ  
 1. ต้องมี “วันที่” หน้า
ตัวเลขของวันที่  จึงแก้ไขเป็น 
เมื่อวันที ่๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  
 2. ต้องมีจุดคั่นระหว่าง
ช่ัวโมงกับนาทีเพ่ือบอกเวลา
และมี “น.” ต่อท้ายด้วย 
“ประมาณเวลา ๑๖๐๐” 
จึงแก้เป็น “ประมาณเวลา 
๑๖.๓๐ น.” 
 

 

  กระเป๋าเงิน 
 

  กระเป๋าใส่เงิน 
 

ผิดหลักภาษา  

 - ไมใ่ช้ภาษาเขียน 
“กระเป๋าเงิน” เป็นคําใน
ภาษาพูดซึ่งจะพูดกันสั้น ๆ  
และละคําบางคําไว้ ที่ถูก 
ต้องใช้ว่า “กระเป๋าใส่เงิน” 
 



๖๙ 
 

 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 
 

   ........กิจการร้านค้าสวัสดิการ 
กองเรือยุทธการ ซึ่งในกระเป๋ามี
ทรัพย์สินเป็น..... 

 

 

 

   ...........กิจการร้านค้าสวัสดิการ 
กองเรือยุทธการ ในกระเป๋ามทีรัพย์สิน
เป็น..... 

 

ผิดหลักภาษา 
 -“ซึ่ง” เป็นคําประพันธ 
สรรพนามที่ใช้แทนคํานามที่
อยู่ติดกันข้างหน้า แต่ “ซึ่ง”
ในที่น้ีไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว 
และยังเป็นคนละความกัน 
จึงเป็นการใช้คําฟุ่มเฟือย 
ให้ตัดออก 

 

   ธนบัตรสุกลยูโรใบละ ๕๐ ยูโร
จํานวน ๓ มัด มัดละ ๑๐๐ ใบ เมื่อ
แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทจะมีมูลค่า
มากกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 ธนบัตรสกุลยูโรคิดเป็นเงินบาทมี
มูลค่ามากกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท  

 

ผิดหลักภาษา – เนื้อหา 

 - ข้อความของประกาศ 
ในย่อหน้าแรกให้อ้างเหตุผล
ที่ออกประกาศ  จะต้องใช้
สํานวนภาษาที่กะทัดรัด 
ชัดเจน  แต่ข้อความของ
ประกาศฉบับน้ี ได้บรรยาย
ความละเอียดเกินความ
จําเป็น และไมใ่ช่เหตุผล 
สําคัญของการออกประกาศ
จึงตัดออกเพ่ือให้ข้อความ
กระชับย่ิงขึ้น 
  

 

  นําส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว
ในเวลา ๑๘๓๕ ของวันเดียวกัน 

 

   พลทหาร สายชล  เค้ามูล ได้นํา
ทรัพย์สนิดังกลา่วส่งคืนเจ้าของเมื่อเวลา 
๑๘.๓๕ น. ในวันเดียวกัน 

ผิดหลักภาษา 

      1. “นําสง่คืนเจ้าของ
ทรัพย์สินดังกลา่ว” เป็นการ
ใช้สํานวนภาษาต่างประเทศ
และละประธานไว้  ควรเพ่ิม
ประธานเพ่ือให้ประโยค
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น และเรียงคํา
ในประโยคใหม่ตามหลัก
ภาษาไทยเป็นดังน้ี 
“พลทหาร สายชล  เค้ามูล 
ได้นําทรัพย์สินดังกล่าว
ส่งคืนเจ้าของ” 
 



๗๐ 
 

 
 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

   2.  “ในเวลา ๑๘๓๕ 
ของวันเดียวกัน” เขียนเวลา
และใช้คําไม่ถกูต้อง  แก้ไข
เป็น  “เมื่อเวลา ๑๘.๓๕ น. 
ในวันเดียวกัน” 
 

 

  มีความอดทนอดกลั้น ไม่อยาก
ได้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

 

  ไม่ละโมบในทรัพย์สินของผู้อ่ืน ผิดหลักภาษา 

 - ใช้คําไม่เหมาะสมกับ
เน้ือความ  กลา่วคือ การที่ 
ไม่อยากได้ของ/ทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืนน้ัน เป็นความหมาย
ของความโลภ หรือละโมบ 
ดังน้ัน ข้อความน้ีไม่ควรใช้
คําว่า ความอดทนอดกลั้น 
ซึ่งหมายความถึง การระงับ
อารมณ์ การยอมรับสภาพ
ความยากลําบาก  

 
 

  ขอประกาศยกย่องชมเชย 
ให้ทราบทั่วกันว่า 

 

  ขอประกาศให้ทราบทัว่กันว่า ผิดหลักภาษา 
 - ประโยคอยู่ติดกัน  
ใช้คํา “ยกย่องชมเชย” 
ซ้ํากัน ควรตัดทีอ่ยู่ในขอ้ความ 
“ขอประกาศยกย่องชมเชย” 
ออก 
ผิดความนิยม 
 - ข้อความท่ีประกาศ
ในย่อหน้าสุดทา้ยน้ี โดยปกติ 
ทร.ใช้ข้อความเป็นแบบว่า 
“กองทัพเรือขอประกาศ 
ให้ทราบทั่วกันว่า” 
 

 
 
 



๗๑ 
 

 

ความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 
 

  .......................................................... 
๑๘๓๕ ของวันเดียวกัน 
           การกระทําของ พลทหาร สายชล ..... 
......................................................................... 
ปัจจุบัน............................ 
       กองทัพเรือขอประกาศ........................ 
ประกอบคุณงามความดี ............................ 
 
 

 

   .......................................................... 
๑๘๓๕ ของวันเดียวกัน 
           การกระทําของ พลทหาร สายชล ..... 
......................................................................... 
ปัจจุบัน............................ 

           กองทัพเรือขอประกาศ........................ 
ประกอบคุณงามความดี ............................ 
 

 

 

ผิดแบบ 

 - ระหว่างย่อหน้าของ
ข้อความท่ีเป็นเหตุให้ออก
ประกาศ กับย่อหน้าของ
ข้อความท่ีประกาศ ให้เว้น
ระยะบรรทัดการพิมพ์ =  
1 enter + before 6 pt 
 

 

1 enter +before 6 pt 

ดูแบบฟอรม์การพิมพ์ประกาศในผนวก ข 



 

๗๓

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ

๗๒ 

 
 

ผนวก ก 
 

 
หลักการพื้นฐานในการเขียนหนังสือราชการท่ีดี 
  
 ๑. ถูกแบบ หมายถึงต้องรู้ว่าหนังสือฉบับน้ันเป็นหนังสือชนิดใด เพ่ือจะเลือกใช้แบบฟอร์มหนังสือ  
ให้ถูกต้อง น่ันก็คือผู้ร่างผู้ตรวจต้องมีความรู้ในเร่ืองแบบฟอร์มของหนังสือทุกชนิด  แบบหนังสือน้ียังหมายรวมถึง
ความรู้เก่ียวกับการพิมพ์ ต้องทราบระยะพิมพ์ ว่าในแต่ละส่วนของหนังสือแต่ละชนิดมีระยะพิมพ์ที่ถูกต้อง 
เป็นอย่างไร 
 ๒. ถูกเนื้อหา หมายถึงต้องมีความรอบรู้ในเนื้อหาที่จะเขียน เข้าใจบริบทของเรื่อง มีการร้อยเรียง
เรื่องราวอย่างสอดคล้องไหลลื่น อ้างกฎหมายระเบียบหรือเอกสารอ่ืนใดได้ถูกต้อง เท้าความเรื่องที่ติดต่อกันได้
อย่างถูกต้อง ไม่เย่ินเย้อ วนไปวนมาหาทางลงไม่ได้ เน้ือความต้องกระชับ ชัดเจน อ่านแล้วไม่ทําให้เกิดข้อสงสัย
แก่ผู้รับหนังสือว่า สรุปแล้วต้องการอะไร หรือจะแจ้งอะไร สรุป คือต้องรู้ถึงเหตุที่มีหนังสือไป และ จุดประสงค์
ที่มีหนังสือไป ให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้หลงประเด็น 
 ๓. ถูกหลักภาษา หมายถึงการใช้ภาษา ใช้คํา ใช้วรรคตอนต้องถูกต้องตามท่ีมีการกําหนดเป็น
หลักเกณฑ์ การใช้ภาษาราชการหรือภาษาเขียน การเรียงลําดับคําในประโยค การใช้สํานวน กล่าวคือต้องระวัง
เรื่อง รูปประโยค และความสัมพันธ์ของข้อความ (ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคกับประโยค คํากับคํา คําหลัก
กับคําขยาย) 
 ๔. ถูกความนิยม หมายถึงการใช้คํา การใช้สํานวน บางอย่างเป็นที่นิยม และเป็นที่ยอมรับของวง
ราชการทั่วไปว่า สามารถใช้ได้ หรือ เป็นลักษณะการเขียนหนังสือที่ ทร.ถือปฏิบัติกันมานานจนเป็นที่ประจักษ์ 
หรือรู้กันทั่วไป ความนิยม เช่น การใช้ช่ือส่วนราชการเป็นสรรพนามแทนผู้รับหนังสือ และผู้ส่งหนังสือ  ใช้คําว่า 
ท่าน / ข้าพเจ้า เป็นสรรพนามแทนตัวบุคคลกรณีที่มีหนังสือถึงบุคคล การใช้ภาษาราชการที่นิยมใช้ทั่วไป เช่น 
ได้แจ้งให้..ทราบแล้วเหมือนกัน แก้เป็น ได้แจ้งให้..ทราบด้วยแล้ว  การใช้บุพบท หรือคําเช่ือมที่ซ้ํา ๆ และ ติด ๆ กัน 
ควรใช้คําอ่ืนที่มีความหมายเหมือนกันแทน เช่น เรามักจะพบว่า มีการใช้คําว่า และ ในเนื้อความ ๒ – ๓ 
บรรทัดถึง ๓ – ๔ ครั้ง เช่นน้ีสามารถใช้คําว่า และ – กับ – รวมทั้ง – ตลอดจน แทนได้ หรือคําว่า ที่ – ซึ่ง – อัน  
ที่สามารถใช้แทนกันได้เช่นกัน 
 

 



 

๗๓

KM : การจัดการความรู ้สบ.ทร.    หลักการในการแก้ไขหนังสือราชการ

๗๓ 

 
 

ผนวก ข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการของ ทร. 
(โดยใชโ้ปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร)์ 

 



 

 

๗๔ 

ที่%รหัสตัวพยัญชนะ%XXXX/ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 
  ที่ต้ัง และรหสัไปรษณีย์ 
 เดือน%ปี 
เรื่อง%%.......................................................................... 
คําขึ้นต้น%%................................................................... 
อ้างถึง%%....................................................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย%%........................................................... 
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ภาคเหตุ...................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ภาคความประสงค์...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ภาคสรุป..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 คําลงท้าย 
 
 ยศ ลายมือช่ือ 
 (ช่ือ%%สกุล) 
 ตําแหน่ง 
 
 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง           
โทร.%X%XXXX%XXXX     
โทรสาร%X%XXXX%XXXX 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้าม)ี 
สําเนาส่ง (ถ้าม)ี 

 

แบบหนังสือภายนอก

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 เท่า หรือ Single) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 เท่า หรือ Single) 

(2 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter + Before 12 pt)

(1 Enter) 
(1 Enter) 

(1 Enter) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 เท่า หรือ Single) 

หมายเหตุ    
- %  =  เว้น ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจปรับระยะ 
 เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสําคัญ 

๒.๕ ซม.

สูง ๓ ซม.

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม.



 

 

๗๕ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ%%ช่ือส่วนราชการเจ้าของหนังสือ%(ช่ือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง%โทร.%X%XXXX%XXXX)  
ที่%%รหัสตัวพยัญชนะ%XXXX/ วันที ่ เดือน ปี  
เรื่อง%%  
คําขึ้นต้น%%................................................................... 
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
  ยศ ลายมอืช่ือ  ร.น. 
   (ช่ือ%%สกุล) 
  ตําแหน่ง 
 
 

แบบหนังสือภายใน 
(ใช้กระดาษบันทึกข้อความ) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 เท่า หรือ Single) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 เท่า หรือ Single) 

(2 Enter) 

(1 Enter) 
(1 Enter) 

(1 Enter) 

(1 เท่า หรือ Single) 

Before 12 pt, ค่าแน่นอน (Exactly) 35 pt 

หมายเหตุ    
- %  =  เว้น ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจปรับระยะ 
 เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสําคัญ 

๒.๕ ซม. 

สูง ๑.๕ ซม. 

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม.



 

 

๗๖ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ%%ช่ือส่วนราชการเจ้าของหนังสือ%(ช่ือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง%โทร.%XXXXX)  
ที่%%รหัสตัวพยัญชนะ%XXXX/ วันที ่ เดือน ปี  
เรื่อง%%  
คําขึ้นต้น%%................................................................... 
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
  ยศ ลายมอืช่ือ 
  ตําแหน่ง 
 
 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 เท่า หรือ Single) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 เท่า หรือ Single) 

(2 Enter) 

(1 Enter) 

(1 Enter) 

(1 เท่า หรือ Single) 

แบบหนังสือบนัทึก

หมายเหตุ    
- %  =  เว้น ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจปรับระยะ 
 เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสําคัญ 

๒.๕ ซม. 

สูง ๑.๕ ซม. 
Before 12 pt, ค่าแน่นอน (Exactly) 35 pt 

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม.



 

 

๗๗ 

ที่%รหัสพยัญชนะ%XXXX/ 
ถึง%%.......................................................... 
 
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 ส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 
           เดือน%ปี 
 ลายมือช่ือย่อกํากับตรา 
 
 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง           
โทร.%X%XXXX%XXXX     
โทรสาร%X%XXXX%XXXX     

 
 

แบบหนังสือประทับตรา

(2 Enter + Before 6 pt)

(1 เท่า หรือ Single) 

(1 Enter + Before 6 pt)

หมายเหตุ    
- %  =  เว้น ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจปรับระยะ 
 เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสําคัญ 

๒.๕ ซม.

สูง ๓ ซม.

(1 Enter) 

(1 Enter) 

(4 Enter) 

(4 Enter) 

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม.



 

 

๗๘ 

ที่%รหัสพยัญชนะ%XXXX/ 
ถึง%%.......................................................... 
 
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ภาคเหตุ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ภาคความประสงค์...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ภาคสรุป..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 ส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 
           เดือน%ปี 
 ลายมือช่ือย่อกํากับตรา 
 
 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง           
โทร.%X%XXXX%XXXX     
โทรสาร%X%XXXX%XXXX     

 
 

แบบหนังสือประทับตรา

(2 Enter + Before 6 pt)

(1 เท่า หรือ Single) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter) 

(1 Enter) 

หมายเหตุ    
- %  =  เว้น ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจปรับระยะ 
 เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสําคัญ 

(1 เท่า หรือ Single) 

(1 เท่า หรือ Single) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter + Before 6 pt)

๒.๕ ซม.

สูง ๓ ซม.

(4 Enter) 

(4 Enter) 

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม.



 

 

๗๙ 

 
 

คําสั่ง.................................. 
ที%่......../............. 

เรื่อง%%........................................... 
    

 
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 ทั้งน้ี%%ต้ังแต่........................................................... 
 
 (ย่อหน้า ๕ ซม.) สั่ง (๑๐ เคาะ) ณ (๑๐ เคาะ) วันที่    (๒๔ เคาะ)    เดือน%%พ.ศ.XXXX 
 
  ยศ   ลายมอืช่ือ 
 (ช่ือ%%สกุล) 
 ตําแหน่ง 
 
 
 

แบบหนังสือคาํสั่ง

(1 เท่า หรือ Single) 

(2 Enter) 

(2 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter) 
(1 Enter) 

(2 Enter) 

(1 Enter) 

(1 Enter) 
(1 Enter) 

(2 Enter) 

(1 Enter) 

หมายเหตุ    
- %  =  เว้น ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจปรับระยะ 
 เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสําคัญ 

๒.๕ ซม.

สูง ๓ ซม.

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม.



 

 

๘๐ 

 
 

คําสั่ง.................................. 
ที%่......../............. 

เรื่อง%%........................................... 
    

 
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 ทั้งน้ี%%ต้ังแต่........................................................... 
 
 (ย่อหน้า ๕ ซม.) สั่ง (๑๐ เคาะ) ณ (๑๐ เคาะ) วันที่   (๒๔ เคาะ)   เดือน%%พ.ศ.XXXX 
 รับคําสั่ง............. 
 
  ยศ   ลายมอืช่ือ 
 (ช่ือ%%สกุล) 
 ตําแหน่ง 
 
 
 

แบบหนังสือคาํสั่ง 
(กรณีรับคําสั่ง) 

(1 เท่า หรือ Single) 

(2 Enter) 

(2 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter) 

(1 Enter) 

(2 Enter) 

(1 Enter) 
(1 Enter) 

(2 Enter) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter) 

(1 Enter) 

หมายเหตุ    
- %  =  เว้น ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจปรับระยะ 
 เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสําคัญ 

๒.๕ ซม.

สูง ๓ ซม.

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม.



 

 

๘๑ 

 
 

ระเบียบ……………………….. 
ว่าด้วย%%............................................... 
(ฉบับที%่ถ้ามีเรืองเดียวกันเกินกว่า ๑ ฉบับ) 

พ.ศ.XXXX 
    

 
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ (ให้อ้างถึงเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีต้องออกระเบียบและอ้างถึงกฎหมาย 
ท่ีให้อํานาจออกระเบียบ (ถ้ามี))......................................................................................................... 
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบ...................................................................” 
 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่........................................................เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ........................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 ข้อ (สุดท้าย) ผูร้ักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้นําข้อผู้รักษาการตามระเบียบไป
กําหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนท่ีจะขึ้นหมวด ๑)............................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 (ย่อหน้า ๕ ซม.) ประกาศ (๑๐ เคาะ) ณ (๑๐ เคาะ) วันที่   (๒๔ เคาะ)   เดือน%%พ.ศ.XXXX 
 
  ยศ   ลายมือช่ือ 
 (ช่ือ%%สกุล) 
 ตําแหน่ง 
 
 
 
 

แบบหนังสือระเบียบ

(1 Enter) 

(2 Enter) 

(2 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter) 

(1 Enter) 

(1 Enter) 

(1 เท่า หรือ Single) 

(2 Enter) 

(1 Enter) 
(1 Enter) 
(1 Enter) 

(2 Enter) 

(1 Enter) 

(1 Enter) 

(1 เท่า หรือ Single) 

หมายเหตุ    
- %  =  เว้น ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจปรับระยะ 
 เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสําคัญ 

๒.๕ ซม.

สูง ๓ ซม.

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม.



 

 

๘๒ 

 
 

ประกาศ.......................... 
เรื่อง%%............................................ 

    
 

 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 ทั้งน้ี%%ต้ังแต่..................................................................... 
 
 (ย่อหน้า ๕ ซม.) ประกาศ (๑๐ เคาะ) ณ (๑๐ เคาะ) วันที่   (๒๔ เคาะ)   เดือน%%พ.ศ.XXXX 
 
  ยศ   ลายมอืช่ือ 
 (ช่ือ%%สกุล) 
 ตําแหน่ง 
 
 
 

 
 

แบบหนังสือประกาศ

(1 Enter) 

(2 Enter) 

(2 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter) 
(1 Enter) 

(2 Enter) 

(1 Enter) 

(1 Enter) 

(2 Enter) 

(1 เท่า หรือ Single) 

หมายเหตุ    
- %  =  เว้น ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจปรับระยะ 
 เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสําคัญ 

๒.๕ ซม.

สูง ๓ ซม.

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม.



 

 

๘๓ 

เลขที่................................ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 
  ที่ต้ัง และรหสัไปรษณีย์ 
  
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า%(ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานท่ีจะให้การรับรองพร้อมท้ัง
ลงตําแหน่ง สังกัด หรือท่ีต้ัง แล้วต่อด้วยข้อความท่ีรับรอง).......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 (ย่อหน้า ๕ ซม.) ให้ไว้ (๑๐ เคาะ) ณ (๑๐ เคาะ) วันที่   (๒๔ เคาะ)   เดือน%%พ.ศ.XXXX 
 
  ยศ   ลายมอืช่ือ 
 (ช่ือ%%สกุล) 
 ตําแหน่ง 
  
 
 
 
 
 
 
 

 (ส่วนนี้ใชส้ําหรับเรื่องสําคัญ) 
   

     
 
 
   
 
 

 

 
 ลงช่ือผู้ได้รับการรับรอง 
 (ช่ือ%%สกุล) 

แบบหนังสือรบัรอง

รูปถ่าย 
(ถ้ามี) 

ขนาด ๔ x ๖ ซม. 

๑ ซม. 

(ประทับตราช่ือส่วนราชการ)

(2 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter) 

(1 Enter) 

(2 Enter) 

(1 เท่า หรือ Single) 

(2 Enter) 

(1 Enter) 

(1 Enter) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter + Before 6 pt)

หมายเหตุ    
- %  =  เว้น ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจปรับระยะ 
 เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสําคัญ 

๒.๕ ซม.

สูง ๓ ซม.

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม.



 

๘๔ 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
รายงานการประชุม........................................ 

ครั้งที่%......./........... 
เมื่อ%%.................................... 

ณ%%...................................................... 
    

 

ผู้มาประชุม 
 .......................................................................... 
 .......................................................................... 
 .......................................................................... 
ผู้ไม่มาประชุม  (ถ้ามี) 
 .......................................................................... 
 .......................................................................... 
 .......................................................................... 
ผู้เขา้ร่วมประชุม  (ถ้าม)ี 
 .......................................................................... 
 .......................................................................... 
 .......................................................................... 
เริ่มประชุมเวลา%%...................................................................... 
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ระเบยีบวาระที%่๑%%.................................................................. 
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

แบบรายงานการประชุม

(1 Enter) 

(2 Enter) 

(1 Enter) 
(1 Enter) 

(1 Enter) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter) 
(1 เท่า หรือ Single) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter) 
(1 เท่า หรือ Single) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter) 

(1 Enter) 

๒.๕ ซม.

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม.



 

๘๕ 

- ๒ - 
 

ระเบยีบวาระที่%๒%%................................................................. 
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ระเบยีบวาระที่%๓%%................................................................. 
 (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ข้อยุติ%%(ถ้าม)ี........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ข้อสรุป%%(ถ้ามี) ....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เลิกประชุมเวลา%%.................................................................... 
 
 ยศ ลายมือช่ือ 
  (ช่ือ%%สกุล) 
  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 Enter) 
(1 เท่า หรือ Single) 

(2 Enter) 

(1 Enter) 
(1 เท่า หรือ Single) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 เท่า หรือ Single) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(1 เท่า หรือ Single) 

(1 Enter + Before 6 pt)

(2 Enter) 

(1 Enter) 
(1 Enter) 

(1 Enter) 

หมายเหตุ    
- %  =  เว้น ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจปรับระยะ 
 เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสําคัญ 

๒.๕ ซม.

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม.



 
KM : การจัดการความรู สบ.ทร.     หลักการในการแกไขหนังสือราชการ 

 
 

 
 

เอกสารอา้งองิในการเขียนหนงัสอืราชการ 

เอกสารราชการ 
 

 ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ พรอมภาคผนวกฉบับแกไข พ.ศ.๒๕๓๙ 
  และคําอธิบาย 
 ๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ รวมท้ังท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 ๓. ระเบียบ กห. วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
 ๔. ขอบังคับ กห. วาดวยการส่ังการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ 
 ๕. ขอบังคับ กห. วาดวยการส่ังการและประชาสัมพันธ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๓  ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๖. ระเบียบ กห. วาดวยคํายอ พ.ศ.๒๕๕๕  รวมท้ังคํายอท่ี กห.อนุมัติใหใชเพิ่มเติม 
 ๗. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
 ๘. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานําหนาช่ือ พ.ศ.๒๕๓๖ 
 ๙. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๑๐. ขอบังคับ กห.วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัด 
  กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๑๑. คําส่ัง กห. (เฉพาะ) เรื่อง มอบอํานาจให ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ  
  ผบ.ทอ. ทําการแทนและส่ังการในนามของ รมว.กห. (ปจจุบัน คําส่ัง กห. (เฉพาะ) ท่ี ๑๘๑/๔๗  
  ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗) 
 ๑๒. คําส่ัง ทร. เรื่อง การมอบอํานาจส่ังการและทําการแทนในนามผูบัญชาการทหารเรือ  
  (ปจจุบัน คําส่ัง ทร.ท่ี ๑๙๙/๒๕๕๓ ลง ๒๔ ก.ย.๕๓) 
 ๑๓. หนังสือเวียนจากสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีแจงการปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับงานสารบรรณ รวมท้ังการ 
  ปฏิบัติงานสารบรรณท่ีสวนราชการตาง ๆ ขอทําความตกลงกับสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ๑๔. นโยบายและการส่ังการของ ทร. 

 

 
หนังสือท่ัวไป  
  
กนกวลี  ชูชัยยะ.  พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง สะพาน ปอม.  พิมพครั้งท่ี ๑.  กรุงเทพมหานคร 
 : หางหุนสวนจํากัดอรุณการพิมพ, ๒๕๕๔.  

กําชัย  ทองหลอ.  หลักภาษาไทย.  พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน, ๒๕๕๐. 
 

๘๖ 



 
KM : การจัดการความรู สบ.ทร.     หลักการในการแกไขหนังสือราชการ 

 

 
 
 

นภาลัย  สุวรรณธาดา และอดุล  จันทรศักด์ิ.  เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบ และ 
 รายงานการประชุม.  พิมพครั้งท่ี ๖.  กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, ๒๕๕๒. 
 

ประวีณ  ณ นคร.  การเขียนหนังสือติดตอราชการ. พิมพครั้งท่ี ๕.  กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการ 
 สํานักงาน ก.พ., ๒๕๓๘. 
 

ปรียา  หิรัญประดิษฐ, เรือเอกหญิง.  การใชภาษาไทยในวงราชการ.  พิมพครั้งท่ี ๓.  กรุงเทพมหานคร  
 : เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๒. 
 

ราชบัณฑิตยสถาน.  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนดช่ือประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง  
 และเมืองหลวง.  กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๔๕. 
 

         . พจนานุกรมคําใหม เลม ๑.  กรุงเทพมหานคร : แม็ค, ๒๕๕๐. 
 

         . พจนานุกรมคําใหม เลม ๒.  กรุงเทพมหานคร : ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต, ๒๕๕๒. 
 

         . พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบ ุค 
 พับลิเคช่ันส จํากัด, ๒๕๔๖. 
 

 . ราชาศัพท ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  พิมพครั้งท่ี ๑.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทรพริ้นต้ิง  
 แอนด พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๐. 
 

 . ลักษณนาม.  พิมพครั้งท่ี ๖.  กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐. 
 
 . ศัพทตางประเทศท่ีใชคําไทยแทนได ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร  
 : ศักดิโสภาการพิมพ, ๒๕๔๙. 
 

 . หลักเกณฑการใชเคร่ืองหมายวรรคตอนและเคร่ืองหมายอื่น ๆ หลักเกณฑการเวนวรรค  
 หลักเกณฑการเขียนคํายอ.  พิมพครั้งท่ี ๗ (แกไขเพิ่มเติม).  กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวน 
 จํากัดอรุณการพิมพ, ๒๕๕๑. 
 

  . อานอยางไรและเขียนอยางไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แกไขเพิ่มเติม.  พิมพครั้งท่ี ๑๖.    
 กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, ๒๕๕๖. 
 

  
 

 

๘๗ 



 
KM : การจัดการความรู สบ.ทร.     หลักการในการแกไขหนังสือราชการ 

 
รายช่ือคณะทํางานการจัดการความรูของ สบ.ทร.ดานงานสารบรรณและธุรการ 

(กลุมจัดการความรูดานหนังสอืราชการ (CoP)  เร่ือง หลักการในการแกไขหนังสอืราชการ) 

 

ประจําป ๒๕๕๖ 

๑. น.อ.หญิง หยาดนภา  บุญอนันต ที่ปรึกษา 

๒. น.อ.หญิง กนกพรรณ  รัตนกรี ที่ปรึกษา 

๓. น.อ.หญิง อภริดี  จันทวงค หัวหนาคณะทํางาน 

๔. น.อ.หญิง วาสนา  เมษาเจริญสุข รองหัวหนาคณะทํางาน 

๕. วาที่ น.อ.หญิง สุภลักษณ  ดารานนท คณะทํางาน 

๖. น.ท.สวกิ  กรอบมุข คณะทํางาน 

๗. ร.อ.ณรงคชัย  ปาชะณ ี คณะทํางาน 

๘. ร.อ.ชรินทร  ลุนนารี คณะทํางานและเลขานุการ 

๙. วาที่ ร.ท.ไพโรจน  คงทว ี คณะทํางานและประชาสัมพันธ 
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