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 รายละเอียดเก่ียวกบัการพิมพ์หนังสือราชการภาษาองักฤษ ครอบคลุมหลกัเกณฑ์การพิมพ์ การ 
จ่าหน้าซอง และมาตรฐานกระดาษและซอง ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน 
สารบรรณ พ.ศ. 2526 
 

หลกัเกณฑ์การพมิพ์หนังสือราชการภาษาองักฤษ 

 
 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ภาคผนวก 4 ขอ้ 4 ไดใ้ห้ค  าอธิบาย
เก่ียวกบัการพิมพห์นงัสือราชการภาษาองักฤษ (ส านกันายกรัฐมนตรี 2526) ดงัน้ี 

การพิมพ์ หมายถึง การพิมพ์โดยทัว่ไปด้วยเคร่ืองพิมพ์ดีด แต่ถ้าหากจะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็
สามารถท าได ้โดยใหป้รับระยะพิมพไ์ดต้ามความเหมาะสมและสวยงาม 

 การพิมพห์นงัสือราชการภาษาองักฤษ มีหลกัเกณฑก์ารพิมพด์งัน้ี 
 1. การพิมพห์นงัสือราชการภาษาองักฤษให้ใชก้ระดาษตราครุฑ ถา้มีขอ้ความมากกวา่ 1 หนา้ หนา้
ต่อไปใหใ้ชก้ระดาษไม่ตอ้งมีตราครุฑ แต่ใหมี้คุณภาพเช่นเดียวหรือใกลเ้คียงกบัแผน่แรก 
 2. การพิมพห์วัขอ้ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 ค าอธิบาย 5 การก าหนดตวัเลขส าหรับใชเ้ป็นหวัขอ้ 
 3. การพิมพ ์1 หนา้กระดาษขนาด เอ 4 โดยปกติใหพ้ิมพ ์25 บรรทดั บรรทดัแรกของกระดาษควรอยู่
ห่างจากขอบกระดาษดา้นบนประมาณ 3-5 เซนติเมตร  
 4. การกั้นระยะในการพิมพ ์
       4.1 ในบรรทดัหน่ึงใหต้ั้งจงัหวะเคาะของพิมพดี์ดไว ้70 จงัหวะเคาะ 
       4.2 ใหก้ั้นระยะห่างจากขอบกระดาษดา้นซา้ยมือประมาณ 3 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการ
เก็บเขา้แฟ้ม 
       4.3 ตวัอกัษรสุดทา้ยควรห่างจากขอบกระดาษดา้นขวาไม่นอ้ยกวา่ 2 เซนติเมตร 
 5. ถ้าค าสุดท้ายของบรรทัดมีหลายพยางค์ไม่สามารถพิมพ์จบค าในบรรทัดเดียวกันได้ให้ใช้
เคร่ืองหมายยติัภงัค ์(-) ระหวา่งพยางค ์
 6. การยอ่หนา้ซ่ึงใชใ้นกรณีท่ีจบประเด็นแลว้ จะมีการข้ึนขอ้ความใหม่ ให้เวน้ห่างจากระยะกั้นหนา้ 
10 จงัหวะเคาะ 

บทท่ี 5   หลกัเกณฑก์ารพิมพห์นงัสือราชการภาษาองักฤษ 

            และการจ่าหนา้ซอง 
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 7. การเวน้บรรทัดโดยทั่วไปจะต้องเวน้บรรทดัให้ส่วนสูงสุดของตัวพิมพ์และส่วนต ่าสุดของ
ตวัพิมพไ์ม่ทบักนั 
 8. การเวน้วรรคเม่ือจบประโยค โดยทัว่ไปเวน้ 2 จงัหวะเคาะ 
 9. การพิมพห์นังสือท่ีมีหลายหน้า ตอ้งพิมพเ์ลขหน้า โดยให้พิมพต์วัเลขหน้ากระดาษไวร้ะหว่าง
เคร่ืองหมายยติัภงัค์ (-) ท่ีก่ึงกลางด้านบนของกระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบนลงมาประมาณ 3 
เซนติเมตร 
 10. การพิมพห์นงัสือท่ีมีความส าคญั และมีจ านวนหลายหน้า ให้พิมพค์  าต่อเน่ืองของขอ้ความท่ีจะ
ยกไปพิมพห์นา้ใหม่ไวด้า้นล่างทางมุมขวาของหน้านั้น ๆ แลว้ตามดว้ยมหัพภาค (period) 3 ต าแหน่ง โดย
ปกติให้เวน้ระยะห่างจากบรรทดัสุดทา้ย 2 บรรทดั และควรจะตอ้งมีขอ้ความของหนงัสือเหลือไปพิมพใ์น
หนา้สุดทา้ยอยา่งนอ้ย 2 บรรทดั ก่อนพิมพค์  าลงทา้ย 
 11. การพิมพร์ายละเอียดและระยะห่างระหวา่งบรรทดั 

          11.1 หนังสือราชการภาษาอังกฤษทีเ่ป็นแบบพธีิ        

โดยปกติใหต้ั้งเคร่ืองพิมพดี์ดโดยใชร้ะยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 ½  
11.1.1 เลขท่ี ใหร้ะบุหมายเลขประจ าของส่วนราชการเจา้ของเร่ืองหลงั No. โดยเวน้ 1 ตวัอกัษร 

ทบัเลขทะเบียนหนงัสือออกทัว่ไป โดยวางต าแหน่งชิดกั้นหนา้ 
 11.1.2 ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ วางต าแหน่งอยูด่า้นซา้ยของครุฑในระดบัประมาณเทา้ครุฑ
และเวน้ระยะห่างเทา้ครุฑพองาม ตวัสุดทา้ยให้ชิดกั้นหลงั หากช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือยาวและตอ้ง
พิมพห์ลายบรรทดั ใหร้ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
 11.1.3 วนัเดือนปี ใหเ้ร่ิมพิมพว์นัเดือนปี ท่ีกลางหนา้ ห่างจากบรรทดัช่ือสถานท่ีราชการเจา้ของ
หนงัสือ 3 บรรทดั 
 11.1.4 ค าข้ึนตน้ ใหร้ะบุค าข้ึนตน้ห่างจากบรรทดัวนัเดือนปี 3 บรรทดั 
 11.1.5 ขอ้ความ การข้ึนตน้ขอ้ความใหย้อ่หนา้ 10 ตวัอกัษร และบรรทดัของขอ้ความในหนงัสือ
ใหพ้ิมพห่์างกนั 1 บรรทดั การข้ึนตน้ขอ้ความ ใหพ้ิมพห่์างจากบรรทดัค าข้ึนตน้ 1 บรรทดั 
 11.1.6 ค  าลงทา้ย ใหพ้ิมพห่์างจากบรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความ 1 บรรทดั 
 11.1.7 ช่ือและต าแหน่งผูล้งนาม ให้พิมพช่ื์อผูล้งนามห่างจากบรรทดัสุดทา้ยของค าลงทา้ย 4-6 
บรรทดั อยูเ่ยื้องมาทางดา้นซา้ยของครุฑ ส าหรับต าแหน่งผูล้งนามนั้น ให้พิมพห่์างจากบรรทดัช่ือผูล้งนาม 1 
บรรทดั โดยให้อยู่ระหวา่งกลางช่ือผูล้งนามในกรณีต าแหน่งผูล้งนามตอ้งพิมพเ์กินกว่า 1 บรรทดั ให้พิมพ์
ระยะห่างกนั 1 บรรทดั 
 11.1.8 ช่ือ ต าแหน่ง หรือสถานท่ีของผูรั้บ ให้พิมพไ์วด้า้นล่างมุมซ้ายของหนา้แรก ชิดแนวกั้น
หนา้ทุกบรรทดั โดยไม่ตอ้งมีจุลภาค (comma) หรือมหพัภาค (period) เม่ือจบบรรทดั โดยให้พิมพร์ะยะห่าง
กนั 1 บรรทดั 
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    11.2 หนังสือราชการภาษาอังกฤษทีไ่ม่เป็นพธีิ  

โดยปกติใหต้ั้งเคร่ืองพิมพดี์ดใชร้ะยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 
             11.2.1 เลขท่ี ให้ระบุหมายเลขประจ าของส่วนราชการเจา้ของเร่ืองหลงั No. โดยเวน้ 1 
ตวัอกัษร ทบัเลขทะเบียนหนงัสือออกทัว่ไป โดยวางต าแหน่งชิดกั้นหนา้ 
  11.2.2 ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ วางต าแหน่งอยูด่า้นซ้ายของครุฑในระดบัประมาณเทา้
ครุฑ และเวน้ระยะห่างเทา้ครุฑพองาม ตวัสุดทา้ยใหชิ้ดกั้นหลงั หากช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือยาวและ
ตอ้งพิมพห์ลายบรรทดั ใหร้ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.2.3 วนัเดือนปี ให้เร่ิมพิมพว์นัเดือนปี ท่ีกลางหน้าห่างจากบรรทดัช่ือสถานท่ีราชการ
เจา้ของหนงัสือ 3 บรรทดั 
  11.2.4 ค าข้ึนตน้ ใหร้ะบุค าข้ึนตน้ห่างจากบรรทดัวนัเดือนปี 3 บรรทดั 
             11.2.5 ขอ้ความ การข้ึนตน้ขอ้ความให้พิมพ์ห่างจากบรรทดัค าข้ึนตน้ 2 บรรทดั และย่อ
หนา้ 10 ตวัอกัษร ส าหรับบรรทดัของขอ้ความในหนงัสือ ให้พิมพห่์างกนั 1 บรรทดั การข้ึนยอ่หนา้ใหม่แต่
ละย่อหน้า ให้พิมพห่์างกนั 2 บรรทดั ในกรณีท่ีขอ้ความสั้นประมาณ 15 บรรทดั หรือนอ้ยกว่า 15 บรรทดั 
อาจตั้งเคร่ืองพิมพดี์ดใหร้ะยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 ½ และพิมพข์อ้ความห่างจากบรรทดัค าข้ึนตน้ 1 บรรทดั 
ขอ้ความระหวา่งบรรทดัและระหวา่งยอ่หนา้ห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.2.6 ค าลงทา้ย ใหพ้ิมพอ์ยูห่่างจากบรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความลงมา 2 บรรทดั 
  11.2.7 ช่ือและต าแหน่งผูล้งนาม ให้พิมพช่ื์อผูล้งนามห่างจากบรรทดัสุดทา้ยของค าลงทา้ย 
4-6 บรรทดั อยู่เยื้องมาทางดา้นซ้ายของครุฑ ส าหรับต าแหน่งผูล้งนามนั้น ให้พิมพห่์างจากบรรทดัช่ือผูล้ง
นาม 1 บรรทดั โดยใหอ้ยูร่ะหวา่งกลางช่ือผูล้งนามในกรณีต าแหน่งผูล้งนามตอ้งพิมพเ์กินกวา่ 1 บรรทดั ให้
พิมพร์ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.2.8 ช่ือ ต าแหน่ง หรือสถานท่ีของผูรั้บ ให้พิมพ์ช่ือ ต าแหน่งและสถานท่ีของผูรั้บไว้
ดา้นล่าง มุมซ้ายของหน้าแรก ชิดแนวกั้นหน้าทุกบรรทดั โดยไม่ตอ้งมีจุลภาค (comma) หรือมหัพภาค 
(period) เม่ือจบบรรทดั โดยใหพ้ิมพร์ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
 
            11.3 หนังสือกลาง  

โดยปกติใหต้ั้งเคร่ืองพิมพดี์ดใชร้ะยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 
       11.3.1 เลขท่ี ให้ระบุหมายเลขประจ าของส่วนราชการเจา้ของเร่ืองหลงั No. โดยเวน้ 1 
ตวัอกัษร ทบัเลขทะเบียนหนงัสือออกทัว่ไป โดยวางต าแหน่งชิดกั้นหนา้ 
  11.3.2 ข้อความ การข้ึนต้นข้อความ ให้พิมพ์ห่างจากบรรทดัท่ีระบุเลขท่ี 6 บรรทัด 
(ระยะห่างอาจจะมากกวา่น้ี ถา้มีขอ้ความสั้น) และยอ่หนา้ 10 ตวัอกัษร โดยพิมพข์อ้ความห่างกนั 1 บรรทดั 
แต่ละยอ่หน้าให้พิมพห่์างกนั 2 บรรทดั อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีขอ้ความสั้นประมาณ 15 บรรทดั หรือน้อย
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กว่า 15 บรรทดั อาจตั้งเคร่ืองพิมพดี์ดให้ระยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 ½ และพิมพข์อ้ความระหว่างบรรทดั
และระหวา่งยอ่หนา้ห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.3.3 ช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ พิมพอ์ยู่ห่างจากบรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความ 2-6 
บรรทดั อยูเ่ยื้องมาทางดา้นซา้ยของครุฑ หากช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือยาวและตอ้งพิมพห์ลายบรรทดั
ใหร้ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.3.4 วนัเดือนปี ให้วางต าแหน่งวนัเดือนปีระหวา่งกลางช่ือและสถานท่ีตั้งของหน่วยงาน
เจา้ของหนงัสือระยะห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.3.5 ช่ือ ต าแหน่ง หรือสถานท่ีของผูรั้บ ให้พิมพชิ์ดแนวกั้นหนา้ ดา้นล่างมุมซ้ายโดยไม่
ตอ้งมีจุลภาค (comma) หรือมหพัภาค (period) เม่ือจบบรรทดั ส าหรับช่ือเมืองให้พิมพต์วัใหญ่ทั้งหมด โดย
ใหพ้ิมพร์ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
 
           11.4 บันทกึช่วยจ าและบันทกึ  

โดยปกติใหต้ั้งเคร่ืองพิมพดี์ดใชร้ะยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 
        11.4.1 ให้พิมพค์  าว่า AIDE-MEMOIRE หรือ MEMORANDUM ไวต้อนบน ก่ึงกลาง
หนา้กระดาษ ใหอ้ยูต่  ่ากวา่ตราครุฑ 3 บรรทดั (ถา้ระยะบรรทดัพิมพเ์ท่ากบั 1 ½ ให้พิมพอ์ยูต่  ่ากวา่ตราครุฑ 2 
บรรทดั) 
  11.4.2 ขอ้ความ การข้ึนตน้ขอ้ความ ให้อยูห่่างจากบรรทดัท่ีระบุค าวา่ AIDE-MEMOIRE 
หรือ MEMORANDUM 3 บรรทดั (ถ้าระยะบรรทดัพิมพ์เท่ากบั 1 ½ ให้อยู่ห่างจากบรรทดัท่ีระบุค าว่า 
AIDE-MEMOIRE หรือ MEMORANDUM 2 บรรทดั) และยอ่หนา้ 10 ตวัอกัษร โดยพิมพข์อ้ความห่างกนั 1 
บรรทดั แต่ละยอ่หนา้ใหพ้ิมพห่์างกนั 2 บรรทดั ในกรณีท่ีขอ้ความสั้นประมาณ 15 บรรทดั หรือนอ้ยกวา่ 15 
บรรทดั อาจตั้งเคร่ืองพิมพดี์ดให้ระยะบรรทดัเท่ากบั 1 ½ และพิมพข์อ้ความระหวา่งบรรทดัและระหวา่งย่อ
หนา้ห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.4.3 ช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ พิมพอ์ยู่ห่างจากบรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความ 2-6 
บรรทดั อยูเ่ยื้องมาทางดา้นซา้ยของครุฑ หากช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือยาวและตอ้งพิมพห์ลายบรรทดั 
ใหร้ะยะห่างกนั 1 บรรทดั 
  11.4.4 วนัเดือนปี ให้วางต าแหน่งวนัเดือนปี ต่อจากบรรทดัช่ือและสถานท่ีตั้ งของ
หน่วยงานเจา้ของหนงัสือ โดยอยูห่่าง 1 บรรทดั และอยูร่ะหวา่งกลางช่ือหน่วยงานเจา้ของหนงัสือและสถาน
ท่ีตั้ง โดยกะระยะพองาม 
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การจ่าหน้าซองหนังสือราชการภาษาองักฤษ 

 ดว้ยภาคผนวก 4 ของส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไม่ไดก้  าหนดวิธีการจ่า
หนา้ซองของหนงัสือราชการภาษาองักฤษไวเ้ป็นการเฉพาะ การจ่าหนา้ซองหนงัสือราชการภาษาองักฤษจึง
ยึดถือปฏิบติัตามขอ้ 45 (ซ่ึงมีตวัอย่างตามแบบท่ี 15 ทา้ยระเบียบ) และ ขอ้ 28 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 “ขอ้ 45 การจ่าหน้าซองให้ปฏิบติัตามแบบท่ี 15 ทา้ยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ย งานสาร
บรรณฯ (ดูภาพการจ่าหน้าซองประกอบ) ซ่ึงได้ก าหนดการจ่าหน้าซองโดยแบ่งซองออกเป็น 9 ส่วน 
ส่วนบนดา้นซ้ายจะเป็นตราครุฑ และถ้าหากเป็นหนงัสือราชการด่วน ด่วนมาก ด่วนท่ีสุด แลว้แต่กรณี ท่ี
ดา้นเทา้ซ้ายของตวัครุฑ ขนาดตราท่ีประทบัเป็นขนาด 32 พอยต ์ดว้ยหมึกสีแดง ดา้นใตต้วัครุฑจะพิมพช่ื์อ
ส่วนราชการท่ีออกหนงัสือ ท่ี ให้กรอกรหสัประจ าส่วน ราชการและเลขหนงัสือออก ในต าแหน่งส่วนกลาง
ของซองท่ีแบ่งไวใ้ห้พิมพค์  าข้ึนตน้ (ตามตารางค าข้ึนตน้ลงทา้ย) ช่ือผูรั้บ สถานท่ี และท่ีตั้ง รหัสไปรษณีย์
ของผูรั้บหนงัสือนั้นๆ”  
 ส าหรับหนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ ใหป้ฏิบติัตามขอ้ 28 
 “ขอ้ 28 หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัให้เร็วกวา่ปกติ เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและด าเนินการทางสารบรรณ
ดว้ยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
 28.1 ด่วนท่ีสุด (URGENT) ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น 
 28.2 ด่วนมาก (IMMEDIATE) ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 
 28.3 ด่วน (PRIORITY) ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะท าได ้
 ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตวัอกัษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตวัพิมพ์โป้ง 32 พอยต์ ให้เห็นไดช้ัดบน
หนงัสือและบนซอง ตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 และแบบท่ี 15 ทา้ยระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณฯ โดยให้ระบุค าวา่ ด่วนท่ีสุด ด่วนมาก หรือ ด่วน ส าหรับหนงัสือตาม
ขอ้ 28.1 ขอ้ 28.2 และขอ้ 28.3 แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีท่ีตอ้งการให้หนงัสือส่งถึงผูรั้บภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ระบุค าว่า ด่วนภายใน แลว้ลงวนั
เดือนปี และก าหนดเวลาท่ีตอ้งการให้หนงัสือนั้นไปถึงผูรั้บกบัให้เจา้หน้าท่ีส่งถึงผูรั้บซ่ึงระบุบนหน้าซอง
ภายในเวลาท่ีก าหนด” 

ดว้ยเหตุท่ีวิธีปฏิบติัในการจ่าหนา้ซองหนงัสือราชการท่ีจดัส่งทางไปรษณีย ์และค าอธิบาย 8 การ 
จ่าหน้าซอง ฯ ไดถู้กยกเลิกตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรีท่ี นร ๑๓๐๕/ว ๑๖๐๗ ลงวนัท่ี ๓ มีนาคม 
๒๕๔๑ และก าหนดใหใ้ชว้ธีิปฏิบติัในการจ่าหนา้ซองหนงัสือราชการท่ีจดัส่งทางไปรษณีย ์ดงัเอกสารท่ีแจง้
มาใหม่พร้อมตวัอย่างการจ่าหนา้ซองหนงัสือราชการ ทั้งน้ีเพื่อให้หนงัสือราชการท่ีส่งโดยทางไปรษณียถึ์ง
ปลายทางดว้ยความรวดเร็วและสอดคลอ้งกบัระเบียบ กสท. วา่ดว้ยบริการรับช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
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ส าหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐท่ีไดย้กเลิกการลงลายมือช่ือหรือรอยประทบัตราลายมือช่ือของ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการฝากส่งและต าแหน่งก ากบัท่ีมุมล่างซา้ยของดา้นจ่าหนา้ 
 วิธีปฏิบติัในการจ่าหน้าซองของหนงัสือราชการภาษาองักฤษ จึงควรยึดถือปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัใน
การจ่าหนา้ซองของหนงัสือราชการท่ีจดัส่งทางไปรษณีย ์โดยอาจแยกไดเ้ป็น 2 กรณีคือ 
 1. การจ่าหนา้ซองหนงัสือราชการท่ีจดัส่งทางไปรษณียธ์รรมดาทัว่ไป ส่งโดยใชบ้ริการไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งโดยลงทะเบียน หรือไปรษณียภณัฑต่์างประเทศ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 1.1 ให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องหน่วยงานผูฝ้ากส่งไวท่ี้มุมบนซ้ายดา้นจ่าหนา้ บริเวณดา้นขา้งหรือ
ใตค้รุฑ และเหนือเลขท่ีหนงัสือ 
 1.2 ในกรณีท่ีเป็นการจดัส่งโดยมีขอ้ตกลงกบัการส่ือสารแห่งประเทศไทย ขอช าระค่าฝากส่ง
เป็นรายเดือน ให้มีขอ้ความ “ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนใบอนุญาตท่ี.../... ช่ือท่ีท าการฝากส่ง” ในกรอบ
ส่ีเหล่ียมผืนผา้แนวนอน ขนาด 2 × 4 เซนติเมตร ท่ีมุมบนขวาดา้นจ่าหนา้ ในกรณีท่ีเป็นไปรษณียภ์ณัฑ์
ต่างประเทศ ให้ใชข้อ้ความ “POSTAGE PAID PERMIT NO. (เลขท่ีใบอนุญาต) ช่ือท่ีท าการท่ีฝากส่ง”  (ดู
ภาพการจ่าหนา้ซองประกอบ) 
 2. ส าหรับวธีิปฏิบติัในการจ่าหนา้ซองหนงัสือราชการท่ีจดัส่งทางไปรษณียธ์รรมดาเพื่อให้สามารถ
ใชไ้ดก้บัเคร่ืองคดัแยกจดหมายของการส่ือสารแห่งประเทศไทย ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 2.1 คุณลกัษณะซอง 
  2.1.1 เป็นซองมาตรฐาน ขนาดซี 6 และขนาดดีแอล ตามท่ีก าหนดในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 จดัท าดว้ยกระดาษปอนด์ขาว น ้ าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 80 กรัม 
ต่อตารางเมตร 

2.1.2 เป็นซองขนาดซี 6 และขนาดดีแอล ท่ีมีช่องใส่รหัสไปรษณีย ์พิมพด์้วยสีแดงส้ม 
(Warm Red U) จ านวน 5 ช่อง ท่ีมุมล่างดา้นขวาของซอง ตามขอ้ก าหนดของการส่ือสารแห่งประเทศไทย  

2.1.3 หากหน่วยงานใดยงัคงมีซองแบบเดิม (ท่ีไม่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย ์ตามขอ้ 2.1.2 
ขา้งตน้) เหลืออยู่ และมีความจ าเป็นตอ้งน ามาใช้ส่งทางไปรษณ๊ย ์อาจใชซ้องดงักล่าวได ้แต่จะตอ้งจ่าหน้า
โดยการพิมพห์รือผนึกป้ายจ่าหนา้เท่านั้น 
 2.2 การเตรียมซองเพื่อส่งทางไปรษณีย ์
  2.2.1 ใชพ้ื้นท่ีดา้นหนา้และดา้นหลงัซองตามท่ีก าหนด (ดูภาพการจ่าหนา้ซองประกอบ) 
  2.2.2. ให้ระบุช่ือและท่ีอยูข่องหน่วยงานผูฝ้ากส่งไวท่ี้มุมบนดา้นจ่าหน้า บริเวณดา้นขา้ง
ครุฑ และเหนือเลขท่ีหนงัสือ 
  2.2.3 ในกรณีท่ีเป็นการจดัส่งโดยมีขอ้ตกลงกบัการส่ือสารแห่งประเทศไทยขอช าระค่าฝาก
ส่งเป็นรายเดือน ให้มีขอ้ความ “ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตท่ี.../...ช่ือท่ีท าการท่ีฝากส่ง” ใน
กรอบส่ีเหล่ียมผนืผา้แนวนอน ขนาด 2 × 4 เซนติเมตร ท่ีมุมบนขวาดา้นจ่าหนา้ ในหรณีท่ีเป็นไปรษณียภ์ณัฑ์
ต่างประเทศ ใหใ้ชข้อ้ความ “POSTAGE PAID PERMIT NO. (เลขท่ีใบอนุญาต) ช่ือท่ีท าการท่ีฝากส่ง” 
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  2.2.4 จ่าหนา้ช่ือและท่ีอยูข่องผูรั้บ พร้อมทั้งรหสัไปรษณียใ์นพื้นท่ีท่ีก าหนดไว ้โดยปฏิบติั
ดงัน้ี 
  1) จ่าหนา้บนซองโดยตรงหรือจ่าหนา้บนป้ายจ่าหนา้ซ่ึงท าดว้ยกระดาษสีขาว แลว้น ามา
ผนึกในบริเวณพื้นท่ีส าหรับจ่าหนา้ใหเ้รียบติดกบัซอง ไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดเผยอข้ึนมา 
  2) จ่าหนา้ใหข้นานไปกบัความยาวของซอง อยา่จ่าหนา้เอียงหรือจ่าหนา้โดยขอ้ความแต่
ละบรรทดัเยื้องกนัในลกัษณะท่ีมีการยอ่หนา้ใหม่ 
  3) จ่าหนา้โดยใชต้วัอกัษรและตวัเลขแบบมาตรฐาน ไม่ควรใชแ้บบตวัเอน 
  4) สีของหมึกท่ีใช้ในการจ่าหนา้ตอ้งเป็นสีเขม้ อย่าใช้สีแดงหรือสีอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกบัสี
แดง 
  5) โดยปกติใหพ้ิมพห์รือเขียนรหสัไปรษณียเ์ป็นตวัเลขอาระบิกในช่องใส่รหสัไปรษณีย ์
และตอ้งระมดัระวงัอยา่ใหต้วัเลขทบัเส้นหรือลน้กรอบช่องใส่รหสัไปรษณีย ์ 
 ในกรณีท่ีซองไม่มีช่องใส่รหัสไปรษณียแ์ละจ่าหน้าดว้ยวิธีพิมพ ์[ตามขอ้ 8.2.1 (3)] อาจวาง
ต าแหน่งของรหสัไปรษณียไ์ด ้2 แบบ แบบแรกคือ ใส่รหสัไปรษณียแ์ยกต่างหากเป็นบรรทดัสุดทา้ยของจ่า
หนา้ แบบท่ีสองคือ ใส่รหัสไปรษณียต่์อทา้ยขอ้ความบรรทดัสุดทา้ยของท่ีอยูผู่รั้บ ทั้งน้ี รหสัไปรษณียต์อ้ง
อยูภ่ายในบริเวณพื้นท่ีส าหรับจ่าหนา้ตามท่ีก าหนดไว ้
  2.2.5 พบัส่ิงท่ีจะบรรจุในซองในลกัษณะท่ีท าให้มีความเรียบสม ่าเสมอกนั อย่าพบัใน
ลกัษณะท่ีท าให้เกิดรอยหนาตามขอบซอง อน่ึง ส่ิงท่ีจะบรรจุในซองตอ้งไม่แข็งหรือใหญ่เกินควร หรือมี
โลหะ พลาสติก หรือวสัดุอ่ืนๆ ปะปน เช่น เขม็หมุด ลวดเยบ็กระดาษ เป็นตน้ 
  2.2.6 ปิดผนึกฝาซองใหติ้ดแน่นกบัตวัซองอยา่งมัน่คง เพื่อมิใหข้อบฝาซองเปิดออกในขณะ
ผา่นการคดัแยกดว้ยเคร่ือง อยา่ปิดผนึกโดยใชล้วดเยบ็กระดาษ หรือเยบ็ดว้ยหมุด เชือกพนั ตาไก่ หรือวิธีการ
อ่ืนใดท่ีท าใหมี้ส่วนท่ีมีวสัดุแขง็ยืน่จากตวัซอง เพราะจะท าใหเ้คร่ืองคดัแยกจดหมายติดขดัหรือเสียหาย  
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มาตรฐานกระดาษและซอง 

 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ หมวด 4 ขอ้ 74-77 ได้ก าหนดรายละเอียด
เก่ียวกบักระดาษและซองท่ีใชพ้ิมพห์นงัสือราชการไวด้งัต่อไปน้ี 
 “ขอ้ 74 มาตรฐานกระดาษและซอง 
 74.1 มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใชก้ระดาษปอนด์ขาว น ้ าหนกั 60 กรัมต่อตารางเมตร มี 3 
ขนาด คือ 
 74.1.1 ขนาดเอ 4 หมายความวา่ ขนาด 210 มิลลิเมตร × 297 มิลลิเมตร 
 74.1.2 ขนาดเอ 5 หมายความวา่ ขนาด 148 มิลลิเมตร × 210 มิลลิเมตร 
 74.1.3 ขนาดเอ 8 หมายความวา่ ขนาด 52 มิลลิเมตร × 74 มิลลิเมตร 
 74.2 มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใชก้ระดาษสีขาวหรือสีน ้ าตาล น ้ าหนกั 80 กรัมต่อตารางเมตร 
เวน้แต่ซองขนาดซี 4 ใหใ้ชก้ระดาษน ้าหนกั 120 ต่อตารางเมตร มี 4 ขนาด คือ 
 74.2.1 ขนาดซี 4 หมายความวา่ ขนาด 229 มิลลิเมตร × 324 มิลลิเมตร 
 74.2.2 ขนาดซี 5 หมายความวา่ ขนาด 162 มิลลิเมตร × 229 มิลลิเมตร 
 74.2.3 ขนาดซี 6 หมายความวา่ ขนาด 114 มิลลิเมตร × 162 มิลลิเมตร 
 74.2.4 ขนาดดีแอล หมายความวา่ ขนาด 110 มิลลิเมตร × 220 มิลลิเมตร 
 ขอ้ 75 กระดาษตราครุฑ ให้ใชก้ระดาษขนาดเอ 4 พิมพค์รุฑตามขอ้ 71.1 ดว้ยหมึกสีด า หรือท าเป็น
ครุฑดุน ท่ีก่ึงกลางส่วนบนของกระดาษ ตามแบบท่ี 28 ทา้ยระเบียบส านกันายก รัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสาร
บรรณฯ  
 ขอ้ 76 กระดาษบนัทึกขอ้ความ ใหใ้ชก้ระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพค์รุฑตามขอ้ 71.2 ดว้ย
หมึกสีด าท่ีมุมบนดา้นซา้ย ตามแบบท่ี 29 ทา้ยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงาน สารบรรณฯ  
 ขอ้ 77 ซองหนงัสือ ให้พิมพค์รุฑตามขอ้ กระดาษบนัทึกขอ้ความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 หรือ
ขนาดเอ 5 พิมพค์รุฑตามขอ้ 71.2 ดว้ยหมึกสีด าท่ีมุมบนดา้นซา้ยของซอง 
 77.1 ขนาดซี 4 ใช้ส าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ตอ้งพบั มีชนิดธรรมดาและ
ขยายขา้ง 
 77.2 ขนาดซี 5 ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั 2 
 77.3 ขนาดซี 6 ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั 4 
 77.4 ขนาดดีแอล ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั 3 
 ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นตอ้งใชซ้องส าหรับส่งทางไปรษณียอ์ากาศโดยเฉพาะ อาจใช้ซอง
พิเศษส าหรับส่งทางไปรษณียอ์ากาศและพิมพต์ราครุฑตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดโ้ดยอนุโลม” 

 


