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เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์หนังสือราชการ  

 

ค าน า 
 
 ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคัญในการท างาน ไม่เว้นแม้แต่งานสารบรรณ 
โดยเฉพาะการจัดท าหนังสือราชการ คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยอย่างมากในการท าให้งานหนังสือเสร็จเร็วขึ้น มี
ความเรียบร้อยสวยงาม และลดเวลาในการท างานไปได้มาก ส านักงานทั่วไปจึงน าเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้แทน
เครื่องพิมพ์ดีด ส าหรับส่วนราชการการจัดท าหนังสือราชการต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือความถูกต้องและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ในเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือราชการ ระเบียบฯ ก าหนดแนวทางปฏิบัติเป็นเพียง  
กรอบกว้างๆ ได้แก่  ระยะกั้นหน้า กั้นหลัง ระยะบรรทัด ชนิดและขนาดของตัวอักษรที่ก าหนดให้ ใช้  
TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต์ แต่ในรายละเอียดเทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์หนังสือ
ราชการ ระเบียบฯ ไม่ได้กล่าวถึง ขึ้นกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จะใช้เทคนิคหรือความสามารถส่วนตัวในการพิมพ์
หนังสือราชการ จึงท าให้เกิดการผิดเพ้ียนตั้งแต่ รูปแบบครุฑ ระยะบรรทัด ระยะวรรคตอน การบีบและกระจาย
ตัวอักษรหรือข้อความ จนท าให้หนังสือราชการมีรูปแบบที่ไม่เรียบร้อย สวยงาม 
  กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจความถูกต้อง 
เรียบร้อยของหนังสือก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือลงนาม ได้พบเห็นปัญหาการพิมพ์
หนังสือราชการที่ไม่ถูกต้องเรียบร้อยจ านวนมาก จึงได้เก็บข้อมูลความผิดพลาดต่างๆ มาวิเคราะห์หาสาเหตุ 
และพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการตั้งค่าแบบฟอร์มหนังสือราชการแต่ละประเภทยังไม่เป็นมาตรฐาน กองสาร
บรรณ จึงได้จัดท าแบบฟอร์มหนังสือราชการที่เป็นมาตรฐานออกเผยแพร่ เพ่ือให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ
น าไปใช้ นอกจากนั้น กองสารบรรณ ยังได้ตั้งทีมเป็น “คณะท างานจัดการความรู้” ท าหน้าที่ วิเคราะห์ ทดลอง 
และสร้าง นวัตกรรม การพิมพ์หนังสือราชการด้วย “เทคนิคการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์
หนังสือราชการ” น าออกเผยแพร่ และทดลองใช้จนเรียกได้ว่าเป็น วิธีปฏิบัติที่ดทีี่สุด (Best Practice) 
 
 
 คณะท างานจัดการความรู้ด้านงานสารบรรณและธุรการ 
 กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
  



เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์หนังสือราชการ  

 

สารบัญ 
  
ค าน า  

สารบัญ 

การเริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 
-  ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม 
-  การเปิดใช้แฟ้มเอกสารเดิม 
-  การสร้างเอกสารใหม่ 
-  การบันทึกเอกสาร 
-  การบันทึกเอกสารเป็นแฟ้มเอกสารอ่ืน 
-  การเลือกช่วงข้อความของเอกสาร 

แนะน าเครื่องมือส าหรับใช้พิมพ์หนังสือราชการ 
-  เค้าโครงหน้ากระดาษ 
-  แบบอักษร 
-  ย่อหน้า 
-  ตั้งระยะบรรทัด 
-  ตั้งแท็บ 
-  การแสดงไม้บรรทัด 
-  การแสดงขอบเขตข้อความ 
-  การใช้เครื่องหมาย ¶  เพื่อแสดงร่องรอยการพิมพ์ 
-  การแทรกรูปภาพ 

กระบวนการพิมพ์หนังสือราชการ 
-  การสร้างกระดาษตราครุฑ 
-  การสร้างกระดาษบันทึกข้อความ 
-  การพิมพ์และจัดข้อความ 

การใช้ปุ่มคีย์ลัด 

แบบฟอร์มหนังสือราชการ 
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คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์หนังสือราชการ 
จัดท าเมื่อ 20 มิถุนายน 2558 

การเร่ิมใชง้านโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 
1. คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar 
2. เลือก All Programs -> Microsoft Office 
3. เลือก Microsoft Office Word 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที 

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม 
ก่อนที่จะท างานกับโปรแกรม Microsoft Office Word จะต้องรู้จักกับส่วนประกอบโปรแกรมก่อน เพ่ือจะได้
เข้าใจถึงส่วนต่างๆ ที่จะกล่าวอ้างถึงได้ง่ายขึ้น 

 
 Office Button เป็นปุ่มค าสั่งเกี่ยวกับการท างานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save As, Print, 

Close, ฯลฯ 
 Quick Access Toolbar เป็นแถบเครื่องมือให้คุณเรียกใช้งานได้อย่างรวด เร็ว ผู้ใช้สามารถเพ่ิมปุ่มค าสั่งที่

ใช้งานบ่อยๆ ไว้ในแถบเครื่องมือนี้ได้ 
 Title bar  แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่เปิดใช้งานอยู่ 
 แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมค าสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพ่ือให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น 
 Status bar แถบแสดงสถานะท างานปัจจุบันบนหน้าจอ 
 View bar แถบแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่างๆ 
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คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

การเปิดใช้แฟ้มเอกสารเดิม 

 
การสร้างเอกสารใหม่ 
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คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

การบันทึกเอกสาร 
เมื่อพิมพ์งานเอกสารและตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องท าการบันทึกแฟ้มข้อมูล  มีขัน้ตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบันทึกเอกสารเป็นแฟ้มเอกสารอ่ืน 
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คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

การเลือกช่วงข้อความของเอกสาร 
การเลือกช่วงข้อความมีความส าคัญมาก เพราะ ไม่ว่าจะท าอะไรก็ตามในไฟล์เอกสาร จะต้องท าการ

เลือกช่วงข้อความนั้น ๆ ก่อน ดังนั้นมาท าความรู้จักกับการเลือกช่วงข้อความแบบต่างๆ ดังนี้ 
 

 
 
แนะน าเครื่องมือส าหรับใช้พิมพ์หนังสือราชการ 

1. เค้าโครงหน้ากระดาษ 
 

 
 

    
  

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

การตั้งค่า “เค้าโครงหน้ากระดาษ” 
1. แท็บ “เค้าโครงหน้ากระดาษ” 
2. ตั้งค่าหน้ากระดาษ 
3. แท็บ “กระดาษ” 
4. เลือกขนาดกระดาษ A4 
5. แท็บ “ระยะขอบ” 
6. ระยะขอบ ก าหนดค่า 

บน 2.5 ซม. ล่าง 2 ซม.  
ซ้าย 3 ซม. ขวา 2 ซม. 

7. การวางแนว “แนวตั้ง” 
8. เลือกปุ่ม “ตกลง” 
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คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

2. แบบอักษร 
 

 
 

   
3. ย่อหน้า 

 

 
4. ตั้งระยะบรรทัด 

 

 

 

1 

2 

3 
4 5 

6 

การตั้งค่า “แบบอักษร” 
1. แท็บ “หน้าแรก” 
2. แบบอักษร 
3. แท็บ “แบบอักษร” 
4. เลือกแบบอักษร 

แบบอักษร TH SarabunPSK 
ลักษณะแบบอักษร ธรรมดา 
ขนาด 16 

5. แท็บ “ระยะห่างตัวอักษร” 
ระยะห่าง “ปกติ” 

6. เลือกปุ่ม “ตกลง” 
 

1 

2 

1 
2 

3 

4 

การตั้งค่า “ระยะบรรทัด” 
1. แท็บ “หน้าแรก” 
2. ย่อหน้า 
3. แท็บ “การเยื้องและระยะห่าง” 
4. ก าหนดระยะห่าง 

ก่อน 0 พอยต์ 
หลัง 0 พอยต์ 
ระยะห่างบรรทัด “หนึ่งเท่า” 

5. เลือกปุ่ม “ตกลง” 
 

5 

ชิดซ้าย 

กึ่งกลาง 

ชิดขวา 

กระจาย 

กระจาย 
แบบไทย 
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คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

5. ตั้งแท็บ 
 
 

 
 
 

 
 

    
 
6. การแสดงไม้บรรทัด 

 
  

1 2 

การตั้งค่า “ระยะบรรทัด” 
1. เปลี่ยนชนิดแท็บ 
2. คลิกตั้งแท็บที่ไม้บรรทัด 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

การตั้ง “แท็บ” 
1. แท็บ “หน้าแรก” 
2. ย่อหน้า 
3. แท็บ “การเยื้องและระยะห่าง” 
4. กดปุ่ม “แท็บ...” 
5. ก าหนดค่าแท็บ 
6. เกี่ยวกับแท็บ 

ตั้งค่า 
ล้าง 
ล้างทั้งหมด 

7. เลือกปุ่ม “ตกลง” 
 

1 

2 

การแสดงไม้บรรทัด 
1. แท็บ “มุมมอง” 
2. เลือกท าเครื่องหมาย 

  ไม้บรรทัด 
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คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

7. การแสดงขอบเขตข้อความ 

    
 
 
 
 
 
 
8. การใช้เครื่องหมาย  ¶  เพื่อแสดงร่องรอยการพิมพ์ 
 

 
 
 
 
 
ความหมายสัญลักษณ์    1) ... “เว้นวรรค” 2)  “แท็บ”  3) ¶ “เอนเตอร์”  4)   “ปุ่ม Shift + Enter” 
9. การแทรกรูปภาพ 
 

 
 
 
 
  

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 

1. คลิกปุ่ม ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2007   5.  คลิก แสดงขอบเขตข้อความ  
2. คลิก ตัวเลือกของ Word      6.  เลือกหัวข้อ “แสดง” 
3. เลือกหัวข้อ “ขั้นสูง”      7.  ก าหนดค่าแสดงการวัดในหน่วย “เซนติเมตร”  
4.  เลือกหัวข้อ “แสดงเนื้อหาของเอกสาร”    8.  คลิกปุ่ม “ตกลง” 
     

1 2 

การใช้เครื่องหมาย  
1. แท็บ “หน้าแรก” 
2. คลิกปุ่ม  ¶ เพ่ือแสดงร่องรอยการพิมพ์ 

1 2 

การแทรกรูปภาพ 
1. แท็บ “หน้าแรก” 
2. คลิกปุ่ม รูปภาพ 
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คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

กระบวนการพิมพ์หนังสือราชการ 
1. เตรียมฟอร์มกระดาษ   

ฟอร์มกระดาษ มี 2 ชนิด ได้แก่ กระดาษตราครุฑ และ กระดาษบันทึกข้อความ 
2. พิมพ์ข้อความ  

2.1 จัดแนวข้อความชิดซ้าย (ไม่กระจาย) 
2.2 ตั้งหัวข้อ/ย่อหน้าให้ถูกต าแหน่ง (ตั้งแท็บ) 
2.3 ตั้งค่าระยะบรรทัด 

3. ตรวจข้อความถูกผิด 
3.1 ตรวจค าถูก ค าผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง 
3.2 จัดข้อความ (กระจายแบบไทย) 

4. ตรวจความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ 
4.1 ข้อความถูกผิด 
4.2 การจัดข้อความ 
4.3 แบบฟอร์มของหนังสือ (ต าแหน่งของหัวข้อ/ย่อหน้าถูกต าแหน่ง) 

การสร้างกระดาษตราครุฑ 
1. ตั้งค่าหน้ากระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ตั้งค่าระยะบรรทัด 
  



เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์หนังสือราชการ 9 

คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

3. ตั้งค่าแบบอักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การตั้งบรรทัดแรกให้อยู่แนวเดียวกับเท้าครุฑ 

 
 

5. การวางครุฑ 

 
 
 



เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์หนังสือราชการ 10 

คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

การสร้างกระดาษบันทึกข้อความ 
 

1. ตั้งค่าหน้ากระดาษ 

 
 

2. ตั้งค่าระยะบรรทัด 

 
 

3. ตั้งค่าแบบอักษร 
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คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

4. พิมพ์ข้อความและตั้งแท็บ (บันทึกข้อความ ส่วนราชการ ที่ วันที่ และ เรื่อง) 

  
 

 
 
 
 

 
5. ตั้งค่าระยะบรรทัด ปรับลักษณะ และขนาดแบบอักษร (บันทึกข้อความ)  

 
 
 
 
 
6. ปรับลักษณะและขนาดแบบอักษร (ส่วนราชการ ที่ วันที่ และ เรื่อง) 

 
  

1. พิมพ์ “บันทึกข้อความ” จัดแนวข้อความไว้ที่ก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
2. พิมพ์ “ส่วนราชการ” เคาะเว้นวรรค 2 ครั้ง ตั้งแท็บชิดซ้ายที่ระยะ 16 ซม. 
3. พิมพ์ “ที”่ เคาะเว้นวรรค 2 ครั้ง ตั้งแท็บชิดซ้ายที่ระยะ 8 ซม. 
4. พิมพ์ “วันที่” เคาะเว้นวรรค 2 ครั้ง ตั้งแท็บชิดซ้ายที่ระยะ 10 และ 16 ซม. 
5. พิมพ์ “เรื่อง” เคาะเว้นวรรค 2 ครั้ง ตั้งแท็บชิดซ้ายที่ระยะ 16 ซม. 
 

1. ระยะห่าง ก่อน 12 พอยต์ และ ระยะห่างบรรทัด ค่าแน่นอน 35 พอยต์ 
2. ลักษณะแบบอักษร ตัวหนา ขนาด 29 พอยต์ 

1. ส่วนราชการ ที่ วันที่ และ เรื่อง 
2. ลักษณะแบบอักษร ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ 
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คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

7. ใส่เส้น ปรับลักษณะและขนาดแบบอักษร 

 
 
 
 

8. การวางครุฑ 

 
 

 
 

การพิมพ์และจัดข้อความ 

1.  จัดแนวข้อความชิดซ้าย พิมพ์ข้อความจนจบในแต่ละย่อหน้า 

 
  

1. ใส่เส้น “ไข่ปลา” 
2. ลักษณะแบบอักษรธรรมดา ขนาด 16 พอยต์ 

1. แทรกรูปภาพ ขนาดครุฑ สูง1.5 ซม. 
2. วางครุฑห่างจากขอบกระดาษขอบกระดาษ บน 2.5 ซม. ขอบกระดาษ ซ้าย 3 ซม. 
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คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

2.  ตั้งระยะห่างตัวอักษรให้เหมาะสมกับการตัดข้อความของแต่ละบรรทัด 
 

 
 

 

3.  หากตั้งระยะห่างตัวอักษรแล้วยังตัดค าไม่สวยงาม ให้ใช้ปุ่ม Shift + Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ 
 

 
4.  จัดย่อหน้า “กระจายแบบไทย” 
 

 
  

 กดปุ่ม Shift + Enter 
 เพื่อข้ึนบรรทัดใหม ่
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คณะท างานการจัดการความรู้ด้านการสารบรรณและธุรการ กองสารบรรณ สบ.ทร. 

การใช้ปุ่มคีย์ลัด 
 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการพิมพ์และจัดการเอกสารของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
สามารถใช้ปุ่มคีย์ Ctrl ซึ่งอยู่ด้านล่างซ้ายและขวาพร้อมกับปุ่มตัวอักษรต่าง ๆ  (กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้ว กดปุ่ม
ตัวอักษร) ดังนี้ 
1. Ctrl + A เลือกข้อความทั้งหมด 
2. Ctrl + B ท าข้อความเป็นตัวหนา 
3. Ctrl + C คัดลอก 
4. Ctrl + D เปิดหน้าต่าง “ตั้งค่าแบบอักษร” 
5. Ctrl + E สลับการจัดแนวข้อความ “ชิดซ้าย” และ “กึ่งกลาง” 
6. Ctrl + P เปิดกล่องสั่งพิมพ์ 
7. Ctrl + Q เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก (แท็บ) 
8. Ctrl + R สลับการจัดแนวข้อความ “ชิดซ้าย” และ “ชิดขวา” 
9. Ctrl + S บันทึกแฟ้มข้อมูล 
10. Ctrl + U ขีดเส้นใต้ 
11. Ctrl + V วางข้อความ 
12. Ctrl + X ตัดข้อความ 
13. Ctrl + Z ย้อนกลับการท างาน 
14. Shift + Enter ขึ้นบรรทัดใหม่อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน 
15. Ctrl + Enter ขึ้นหน้าใหม่ 
16.  + D ย่อหน้าต่างที่เปิดไว้ทั้งหมด 
17. Ctrl + ล เพิ่มขนาดตัวอักษร (พอยต์) 
18. Ctrl + บ ลดขนาดตัวอักษร (พอยต์) 
 



 

แบบหนังสือราชการ 



 
 

คําสั่ง.................................. 
ท่ี%......../............. 

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

 
 (ยอหนา ๒.๕ ซม.) ขอความ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 ท้ังนี้%%ตัง้แต........................................................... 
 
 (ยอหนา ๕ ซม.) สั่ง (๑๐ เคาะ) ณ (๑๐ เคาะ) วันท่ี    (๒๔ เคาะ)    เดือน%%พ.ศ.XXXX 
 
  ยศ   ลายมือชื่อ 
 (ชื่อ%%สกุล) 
 ตําแหนง 
 
 

แบบหนังสือคําสั่ง 

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม. 

(1 เทา 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    
- %  =  เวน ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เทา หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเปนอาจปรับระยะ 
 เปน 1.05 pt หรือ 1.1 pt ไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเปนสําคัญ 

๒.๕ ซม. 

สูง ๓ ซม. 
 



ท่ี%รหัสตัวพยัญชนะ%XXXX/ สวนราชการเจาของหนังสือ 
  ท่ีตั้ง และรหัสไปรษณีย 
 เดือน%ป 
เรื่อง%%.......................................................................... 
คําข้ึนตน%%................................................................... 
อางถึง%%....................................................................... 
สิ่งท่ีสงมาดวย%%........................................................... 
 (ยอหนา ๒.๕ ซม.) ภาคเหต.ุ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ภาคความประสงค...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ภาคสรุป..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 คําลงทาย 
 
 ยศ ลายมือชื่อ 
 (ชื่อ%%สกุล) 
 ตําแหนง 
 
 
สวนราชการเจาของเรื่อง           
โทร.%X%XXXX%XXXX     
โทรสาร%X%XXXX%XXXX 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (ถามี) 
สําเนาสง (ถามี) 

 

แบบหนังสือภายนอก 

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม. 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 เทา 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 เทา หรือ Single) 

(2 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 12 pt) 

(1 Enter) 
(1 Enter) 

(1 Enter) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 เทา หรือ Single) 

หมายเหตุ    
- %  =  เวน ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เทา หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเปนอาจปรับระยะ 
 เปน 1.05 pt หรือ 1.1 pt ไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเปนสําคัญ 

๒.๕ ซม. 

สูง ๓ ซม. 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ%%ชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ%(ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง%โทร.%XXXXX)  
ที%่%รหัสตัวพยัญชนะ%XXXX/ วันที ่ เดือน ป  
เรื่อง%%  

คําข้ึนตน%%................................................................... 
 (ยอหนา ๒.๕ ซม.) ขอความ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
  ยศ ลายมือชื่อ 
  ตําแหนง 
 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 เทา หรือ Single) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 เทา หรือ Single) 

(2 Enter) 

(1 Enter) 

(1 Enter) 

(1 เทา หรือ Single) 

๓ ซม. 

๒ ซม. 

๒ ซม. 

แบบหนังสือบันทึก 

หมายเหตุ    
- %  =  เวน ๑ เคาะ 
- 1 Enter = ๑ เทา หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเปนอาจปรับระยะ 
 เปน 1.05 pt หรือ 1.1 pt ไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึง 
 ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเปนสําคัญ 

๒.๕ ซม. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


	หน้าปก.pdf
	คำนำ-สารบัญ.pdf
	เนื้อหา.pdf
	แบบหนังสือราชการ.pdf
	06-แบบหนังสือคำสั่ง_PSK_ไม่มี background.pdf
	01-แบบหนังสือภายนอก_PSK_ไม่มี background.pdf
	03-แบบหนังสือบันทึก_PSK_ไม่มี background.pdf


