
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักกฎหมำยและระเบียบกลำง

หลักการและสาระส าคัญ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐



ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

ประกอบด้วย
๑. ข้อกฎหมาย : ขอบเขตการบังคับใช้ ผู้รักษาการตามระเบียบ ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ 

การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลายหนังสือ
๒. ภาคผนวก : การก าหนดเลขที่หนังสือออก

: ค าขึ้นต้น สรรพนาม ค าลงท้ายในหนังสือราชการ และค าที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
: การลงชื่อและต าแหน่ง
: แบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ ฯลฯ

๓. ค าอธิบาย : การท าส าเนา การรับรองส าเนาถูกต้อง ฯลฯ



กระบวนการการบริหารงานเอกสาร

การรับ

การส่ง
การเก็บ
รักษา

การยืม

การ
ท าลาย

การจัดท า
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ขอบเขตการใช้บังคับ

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของ
รัฐทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ
ในต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย

8

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากราชการให้ปฏิบัติงาน
ในเรื่องใดๆ ซึ่งรวมถึง คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกัน



ข้อยกเว้น  มี ๒ กรณี

กรณี ๑ ข้อ ๔ วรรค ๒ ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณ
นอกเหนือไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอท าความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
เช่น  กรณีกรมสรรพากร ขอท าความตกลงเรื่องซองจดหมายในการแจ้งภาษีประจ าปี

กรณีข่าว

9
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ข่าว (ชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว)  

เร่ือง........................................................................................
ฉบับที.่..............(ถ้ำมี)

(ข้อควำม).................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

(ส่วนรำชกำรที่ออกข่ำว)

(วัน เดือน ปี)

แบบข่าวตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิม่เติม

แบบที่ ๙

กรณีข่าว
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ข้อยกเว้น  มี ๒ กรณี

กรณี ๒ ข้อ ๕ ในกรณีที่กฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็น
อย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
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ชั้นความลับของเอกสาร

๑. ลับที่สุด  (Top Secret)  เปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วนจะเสียหายต่อรัฐร้ายแรงทีสุ่ด
๒. ลับมาก  (Secret)         เปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วนจะเสียหายต่อรัฐร้ายแรง
๓. ลับ  (Confidential)      เปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วนจะเสียหายต่อรัฐ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดชั้นความลับไว้ ดังนี้



(ชั้นควำมเร็ว)
ที่ ...................                                                  (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(ที่ตั้ง)

(วัน  เดือน  ปี)
เรื่อง.................................................
(ค ำขึ้นตัน)
อ้ำงถึง (ถ้ำม)ี
สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำม)ี

ข้อควำม.....................................................................................................
......................................................................................................................................

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต ำแหน่ง)

(ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง)
โทร. ................................
โทรสำร ...........................
ส ำเนำส่ง (ถ้ำม)ี

ลับ

ลับ

การแสดงชั้นความลับ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔



ใช้ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ ใช้ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ ใช้ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ

ชั้นความลับของเอกสาร

ข้อ ๓๕ การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดยีวกันทุกชัน้
ความลับ ต้องใช้ใบปกข้อมูลข่าวสารลับปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ
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การผนึกซองที่มีชั้นความลับ

ลับ
ส านักนายกรัฐมนตรี
ท าเนียบรัฐบาล
กทม. ๑๐๓๐๐
ที่ นร ๐๑๐๑/

ลับ

วีราภรณ์ วีราภรณ์

ข้อ ๓๖ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองหรือภาชนะทึบแสง
สองชั้นอย่างมั่นคง

เรียน  อธิบดีกรมที่ดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  พรรษาฯ  
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
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การจ่าหน้าซอง

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ท ำเนียบรัฐบำล กทม. ๑๐๓๐๐

ด่วนที่สุด

เรียน  อธิบดีกรมที่ดิน
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  พรรษำฯ  
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๑๐

ส่งทางไปรษณีย์

ที่ นร ๐๑๐๑/



หนังสือราชการ  คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 

๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก
๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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๑. หนังสือภายนอก    (แบบที่ ๑)

๒. หนังสือภายใน      (แบบที่ ๒)

๓ หนังสือประทับตรา  (แบบที่ ๓)

๔. หนังสือสั่งการ
- ค าสั่ง         (แบบที่ ๔)
- ระเบียบ      (แบบที่ ๕)
- ข้อบังคับ     (แบบที่ ๖)

หนังสือราชการ มี ๖ ชนิด ๑๑ แบบ 

18

๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็น
หลักฐานในราชการ
- หนังสือรับรอง        (แบบที่ ๑๐)
- รายงานการประชุม  (แบบที่ ๑๑)

๕. หนังสือประชาสัมพันธ์
- ประกาศ     (แบบที่ ๗)
- แถลงการณ์ (แบบที่ ๘)
- ข่าว          (แบบที่ ๙)
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หนังสือภายนอก    (แบบที่ ๑) หนังสือภายใน    (แบบที่ ๒)



20

หนังสือประทับตรา   (แบบที่ ๓) ค าสั่ง (แบบที่ ๔)



21

ข้อบังคับ  (แบบที่ ๖)ระเบียบ  (แบบที่ ๕)



22

ประกาศ  (แบบที่ ๗) แถลงการณ์   (แบบที่ ๘)



23

หนังสือรับรอง   (แบบที่ ๑๐)ข่าว   (แบบที่ ๙)



24

รายงานการประชุม  (แบบที่ ๑๑)
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๑ ๒ ๓

๔ ๕



ปกติการจัดท าหนังสือให้ท า ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. ต้นฉบับ
๒. ส าเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ที่ต้นเรื่อง ๑ ฉบับ และ
๓. ส าเนาให้มีเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลางอีก ๑ ฉบับ 

26

ตรวจ/..............................
ร่ำง/.................................
พิมพ์/..............................

ตรวจ/
-ร.ปนร./หน.ผต.นร. ................................
-ผอ.ส ำนัก/กอง........................................
-ผอ.ส่วน...................................................
ร่ำง/.........................................................
พิมพ์/......................................................

• ส าเนาคู่ฉบับ ให้ผู้ลงชื่อลงลำยมือชื่อ หรือลำยมือชื่อย่อ และ
ให้ผู้ร่ำง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลำยมือชื่อ หรือลำยมือชื่อย่อไว้
ที่ข้ำงท้ำยขอบล่ำงด้ำนขวำของหนังสือ

การจัดท าหนังสือ

ตรวจ/..............................ร่ำง/................................พิมพ์/..............................

๑.

๒.

๓.
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การท าส าเนา

ที่ ...................                                           (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(วัน  เดือน  ปี)
เรื่อง.................................................
(ค ำขึ้นตัน)
อ้ำงถึง (ถ้ำม)ี
สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำม)ี

ข้อควำม..........................................................................................
...........................................................................................................................

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต ำแหน่ง)

ที่ ...................                                             (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(วัน  เดือน  ปี)
เรื่อง.................................................
(ค ำขึ้นตัน)
อ้ำงถึง (ถ้ำม)ี
สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำม)ี

ข้อควำม..............................................................................................
...............................................................................................................................

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต ำแหน่ง)

ส าเนาคู่ฉบับ

ตรวจ/.............................
ร่ำง/................................
พิมพ์/..............................
ชื่อแฟ้ม/.........................

ตรวจ/.............................
ร่ำง/................................
พิมพ์/..............................
ชื่อแฟ้ม/.........................

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

(ชั้นความเร็ว)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

(ชั้นความเร็ว)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)ชั้นความลับ (ถ้ามี)



ส าเนาหนังสือภายใน
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ตรวจ/..............................
ร่ำง/.................................
พิมพ์/..............................

ตรวจ/
-ร.ปนร./หน.ผต.นร. ................................
-ผอ.ส ำนัก/กอง........................................
-ผอ.ส่วน...................................................
ร่ำง/.........................................................
พิมพ์/......................................................



29

(ชั้นควำมเร็ว)
ที่ ...................                                                   (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(วัน  เดือน  ปี)
เรื่อง.................................................
(ค ำขึ้นตัน)
อ้ำงถึง (ถ้ำม)ี
สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำม)ี

ข้อควำม.....................................................................................................
......................................................................................................................................

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต ำแหน่ง)

(ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง)
โทร. ................................
โทรสำร ...........................
ส ำเนำส่ง (ถ้ำม)ี

ส าเนา

ส าเนาถูกต้อง

(นางสาววีราภรณ์ ชินวงศ)์
นิติกรช านาญการ

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

การรับรองส าเนา
• เป็นส าเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น 

ส าเนานี้อาจท าขึ้นด้วยการถ่าย คัด อัดส าเนา หรือ
ด้วยวิธีอื่นใด ส าเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรอง 

• การรับรองส าเนาให้มีค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
โดยให้

• ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ขึ้นไป 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่า หรือ
• พนักงานราชการ 
• ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ท าส าเนาหนังสือนั้นลงลายมือ

ชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ต าแหน่ง และ
วัน เดือน ปีที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของหนังสือ

• โดยปกติให้มีค าว่า “ส าเนา” ไว้ที่กึ่งกลางเหนือ
บรรทัดแรกของส าเนาหนังสือด้วย
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- หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี

- ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วน
ราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก

- ใช้กระดาษตราครุฑ

- จัดท าตามแบบที่ ๑ ท้ายระเบียบ

(ชั้นความเร็ว)
ที่ ...................                                                (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(วัน  เดือน  ปี)
เรื่อง.................................................
(ค ำขึ้นตัน)
อ้ำงถึง (ถ้ำม)ี
สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำม)ี

ข้อควำม.....................................................................................................
......................................................................................................................................

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต ำแหน่ง)

(ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง)
โทร. ................................
โทรสำร ...........................
ส ำเนำส่ง (ถ้ำม)ี

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

1.5 เซนติเมตร

3 เซนติเมตร

หนังสือภายนอก
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- หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ
- เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ  

๑. ด่วนที่สุด   ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันที
๒. ด่วนมาก    ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๓. ด่วน  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ 

เท่าที่จะท าได้

แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท

ชั้นความเร็ว
ที่ ...................                                                       (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

ชั้นความเร็ว



รหัสตัวพยัญชนะ
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ชั้นความเร็ว
ที่........................                                                                 (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

นร ๐๑๐๖/๑
เลขประจ าของเจ้าของเรื่อง

เลขทะเบียนหนังสือส่ง

หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม โดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑ 
เรียงไปตามล าดับส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง ให้ใช้เลข ๐๐

หมายถึง ส านัก กอง หรือส่วนราชการที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง โดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑ เรียงไป
ตามล าดับส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการ

ตัวเลขสองตัวแรก ตัวเลขสองตัวหลัง

เลขที่หนังสือออกของราชการส่วนกลาง
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ชั้นความเร็ว
ที่ นบ ๐๐๒๐/๑                                                                                   ศำลำกลำงจังหวัด

นบ ๐๐๒๐/๑
เลขประจ าของเจ้าของเรื่อง

รหัสตัวพยัญชนะ เลขทะเบียนหนังสือส่ง

หมายถึง อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ โดยเริ่มจากตัวเลข 
๐๑ เรียงไปตามล าดับตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่ขึ้นกับ
จังหวัดโดยตรง ตัวเลขสองตัวแรกให้ใช้เลข ๐๐

หมายถึง หน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่
สังกัดจังหวัด หรืออ าเภอ

ตัวเลขสองตัวแรก ตัวเลขสองตัวหลัง

เลขที่หนังสือออกของราชการส่วนภูมิภาค
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ชั้นความเร็ว
ที่ นร (กคร) ๐๑๐๖/๑๒                                                                คณะกรรมการการควบคุมการเร่ียไร่                

ของหน่วยงานของรัฐ (กคร)
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ท าเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐   

การก าหนดเลขที่หนังสือออกคณะกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการประสงค์จะก าหนดรหัสพยัญชนะเพ่ิมขึ้น ให้ก าหนดได้ไม่เกินสี่ตัวอักษร 
โดยอยู่ในวงเล็บต่อจากรหัสพยัญชนะของเจ้าของเรื่อง
- รหัสพยัญชนะดังกล่าวต้องไม่ซ้ ากับรหัสพยัญชนะที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๑ 

เลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการ
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ชั้นความเร็ว
ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑                                                  (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

หนังสือเวียน คือ

๑. หนังสือที่มีถึงผู้รับจ านวนมาก 
๒. มีใจความอย่างเดียวกัน
๓. ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่งซึ่งก าหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียน

โดยเฉพาะ
(เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปต่อจาก
หนังสือภายนอกก็ได้)

หนังสือเวียน
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ชั้นความเร็ว
ที่ ...........................                                                     (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

(ที่ตั้ง)

• ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการซึ่งเป็น
เจ้าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย เช่น 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ท าเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงาน
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ท าเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4
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ชั้นความเร็ว
ที่ ...........................                                                (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(ที่ตั้ง)
๑  มกราคม  ๒๕๖๐

• ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขปีพุทธศักราช

วัน เดือน ปี
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เรื่อง

ชั้นความเร็ว
ที่ ...........................                                                    (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(ที่ตั้ง)
(วัน เดือน ปี)

เรื่อง .........................................................

• ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความส าคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น 
• ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
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ค าขึ้นต้น

• ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ ที่ก าหนดไว้ภาคผนวก ๒ และลงต าแหน่งของผู้ทีห่นังสือนั้นมีถึง

ชั้นความเร็ว
ที่ ...........................                                                            (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(ที่ตั้ง)

(วัน เดือน ปี)

เรื่อง .........................................................           

(ค าขึ้นต้น)................................................. 

เรียน   รองนายกรัฐมนตร ี(นายวิษณุ  เครืองาม)



อ้างถึง (ถ้าม)ี

ชั้นความเร็ว
ที่ ....................................                                                       (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(ที่ตั้ง)
(วัน เดือน ปี)

เรื่อง .........................................................
เรียน ........................................................
อ้างถึง หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๐
• ให้อ้างหนังสือที่เคยติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วน

ราชการใดก็ตาม 
• การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่ มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระส าคัญ

ต้องน ามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะให้ทราบด้วย
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ชั้นความเร็ว
ที่ .......................................                                                          (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(ที่ตั้ง)
(วัน เดือน ปี)

เรื่อง .........................................................
เรียน ........................................................
อ้ำงถึง ......................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

• ให้ลงชื่อส่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนงัสือนั้น
• ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย(ถ้ามี)
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ข้อความ

ชั้นความเร็ว
ที่ ...........................                                                                (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(ที่ตั้ง)

(วัน เดือน ปี)

เรื่อง .........................................................           

(ค ำขึ้นต้น)................................................. 
ข้อความ ........................................................................................................

............................................................................................................................. ........................
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การลงชื่อและต าแหน่งชั้นควำมเร็ว
ที่ ............................                                   (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(ที่ต้ัง)
(วัน  เดือน  ปี)

เรื่อง ................................................
(ค ำขึ้นต้น) .......................................

(ข้อควำม).................................................................................................................
.................................................................................................................................

(ค าลงท้าย)
(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
ต าแหน่ง

• ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อเจ้ำของหนังสือ และให้
พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ใต้ลำยมือชื่อ 
ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในภำคผนวก ๓ 
• ต าแหน่ง ให้ลงต ำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ



ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือราชการ
๑. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกกรณี เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือทุกกรณี
๒. ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้

๒.๑ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
- รักษาราชการแทน
- ปฏิบัติราชการแทน

๒.๒ กรณีที่มีกฎหมายอื่นนอกจากกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก าหนดไว้เฉพาะ เช่น 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- รักษาการในต าแหน่ง 
- ปฏิบัติหน้าที่แทน 
- ท าการแทน

44
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ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือราชการ

กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้รักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน
อื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด

(..............................................)
รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  รักษาราชการแทน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

(.............................................)
รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ปฏิบัติราชการแทน  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี



ชั้นควำมเร็ว (ถ้ำมี)
ที่ นร ๐๑๐๖/ ทะเบียนกลางของกระทรวง กระทรวง......................

ที่ตั้ง

เรื่อง
(ค ำขึ้นต้น เช่น เรียน กรำบเรียน)
อ้ำงถึง (ถ้ำมี)
สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี)

ข้อควำม..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ).................................................

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
ปลัดกระทรวง/รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัน เดือน ปี
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ระดับกระทรวง



เรื่อง
(ค ำขึ้นต้น เช่น เรียน กรำบเรียน)
อ้ำงถึง (ถ้ำมี)
สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี)

ข้อควำม..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ).................................................

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
อธิบดี

ชั้นควำมเร็ว (ถ้ำมี)
ที่ นร ๐๑๐๖/ (ทะเบียนกลางของกรม) กรม......................

(ที่ตั้ง)

(วัน เดือน ปี)
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ระดับกรม



เรื่อง
(ค ำขึ้นต้น เช่น เรียน กรำบเรียน)
อ้ำงถึง (ถ้ำมี)
สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี)

ข้อควำม..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ).................................................

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
ผู้ว่าราชการจังหวัด...

ศาลากลางจังหวัด..................
(ที่ตั้ง)

ชั้นควำมเร็ว (ถ้ำมี)
ที่ นบ ๐๐๑๒/ (ทะเบียนกลางของจังหวัด)

(วัน เดือน ปี)
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ระดับจังหวัด



เรื่อง
(ค ำขึ้นต้น เช่น เรียน กรำบเรียน)
อ้ำงถึง (ถ้ำมี)
สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี)

ข้อควำม..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ).................................................

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
ประธาน/เลขานุการ

คณะกรรมการ....................
(ที่ตั้ง)

ชั้นควำมเร็ว (ถ้ำมี)
ที่ นร ๐๑๐๖/ (ทะเบียนส่งของส านัก/กอง

เจ้าของเรื่อง)

(วัน เดือน ปี)
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คณะกรรมการ



ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ที.่................................... (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

(ที่ตั้ง)

ชั้นความลับ (ถ้าม)ี

(วัน เดือน ปี)

เรื่อง
(ค าขึ้นต้น เช่น เรียน กราบเรียน)
อ้างถึง (ถ้าม)ี
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)

ข้อความ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).................................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)

ต าแหน่ง

50
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• ให้ใช้ค าน านามว่า นาย นาง นางสาว หน้าชื่อเต็ม ใต้ลายมือชื่อ

การลงชื่อและต าแหน่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ

(นางสาว..............................................)
ต าแหน่ง
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การลงชื่อและต าแหน่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ

(ท่านผู้หญิง..............................................)
ต าแหน่ง

• ในกรณีค ำน ำนำมสตรีที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และมีสิทธิใช้ค ำน ำนำมนั้น
ตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือประกำศของทำงรำชกำร ให้พิมพ์ค ำเต็มน ำนำมสตรีไว้ใต้ลำยมือชื่อ
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การลงชื่อและต าแหน่ง
• ในกรณีที่เจ้ำของลำยมือชื่อมีบรรดำศักดิ์ หรือฐำนนันดรศักดิ์ ให้พิมพ์ค ำเต็มของบรรดำศักดิ์

หรือฐำนันดรศักดิ์ ไว้ใต้ลำยมือชื่อ

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ

(หม่อมหลวง..............................................)
ต าแหน่ง
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การลงชื่อและต าแหน่ง
• ในกรณีที่เจ้ำของลำยมือชื่อมียศที่ต้องประกอบชื่อ ให้พิมพ์ค ำเต็มของยศไว้หน้ำลำยมือชื่อ

และพิมพ์ชื่อเต็มไว้ใต้ลำยมือชื่อ

ขอแสดงความนับถือ

พันต ารวจโท         ลายมือชื่อ

(..............................................)
ต าแหน่ง
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การลงชื่อและต าแหน่ง
• ในกรณีที่มีกฎหมำย หรือระเบียบก ำหนดให้ใช้ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นค ำน ำนำม ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย

หรือระเบียบว่ำด้วยกำรนั้น
การใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน านาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน านาม พ.ศ. ๒๕๓๖
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร หมำยควำมว่ำ ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ หรือผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ซึ่งได้รับ 

แต่งตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นต ำแหน่งทำงวิชำกำรประจ ำ ต ำแหน่งวิชำกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเกียรติคุณหรือท่ีเรียกชื่ออย่ำงอื่นในลักษณะเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย.์.............................................)
ต าแหน่ง
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การลงชื่อและต าแหน่ง
กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้ค าน านามอย่างอื่นด้วยให้เรียงตามล าดับก่อนหลัง ดังนี้
๑. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร
๒. ยศ
๓. บรรดำศักดิ์ ฐำนนันดรศักดิ์ หรือค ำน ำนำมสตรีที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

และมีสิทธิใช้ค ำน ำนำมนั้นตำกฎหมำย ระเบียบ หรือประกำศของทำงรำชกำร

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก                         ลายมือชื่อ

(ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง...........................................)
ต าแหน่ง

(ศาสตราจารย์  พลเอก  หม่อมหลวง  ...........)
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ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

• ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ถ้าส่วนราชการที่ออก
หนังสืออยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรม
และกอง 

• ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
เพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ชั้นความเร็ว
ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒                                                           ส านักนายกรัฐมมนตรี

ท าเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
ปลัดส านักนายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตรีประจ ากระทรวง

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง
โทร.  
โทรสำร

ระดับกระทรวง

(ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง)
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ชั้นความเร็ว
ที่ นร ๐๕๐๗/๒๒                                                                     กรมที่ดิน

(ที่ตั้ง)

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
อธิบดีกรมที่ดิน

กองฝึกอบรม
โทร.  
โทรสำร

ระดับกรม

(ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง)
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ชั้นความเร็ว
ที่ ลป ๐๐๐๙/๒๒                                                                     ศาลากลางจังหวัด...

(ที่ตั้ง)

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
ผู้ว่าราชการจังหวัด...

ส านักงานเกษตรจังหวัด
โทร.  
โทรสำร

ระดับจังหวัด

(ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง)
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ชั้นความเร็ว
ที่ นร (กคร) ๐๑๐๖/๒๒                                            คณะกรรมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมมนตรี
ท าเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

(ค ำลงท้ำย)
(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
ประธาน/เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ
โทร.  
โทรสำร

คณะกรรมการ

(ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง)
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ชั้นความเร็ว
ที่ .............................                                                                (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(ที่ตั้ง)

(ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง)
โทร. x xxxx xxxx ต่อ xxx
โทรสาร x xxxx xxxx

โทร.  โทรสาร

• ให้ลงหมายเลขโทรศพัท์ของสว่นราชการเจ้าของเรื่อง 
หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือและหมายเลขภายใน (ถ้าม)ี 
ไว้ด้วย

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  veeraporn.c@opm.go.th
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ชั้นความเร็ว
ที่ .............................                                                                (ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ)

(ที่ตั้ง)

(ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง)
โทร. 
โทรสำร
ส าเนาส่ง (ถ้าม)ี

ส าเนาส่ง (ถ้าม)ี

• ในกรณีที่ผู้ส่งจัดท าส าเนาส่งไปให้ส่วนราชการ หรือบุคคลอื่น
ทราบ และประสงค์ให้ผู้รับทราบว่าได้มีส าเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว 
• ให้พิมพ์ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่ง
ส าเนาไป 
• เพื่อให้เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้
พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบ และแนบรายชื่อไปด้วย



การวิเคราะห์และเลือกใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษา
ที่เหมาะส าหรับการเขียนหนังสือราชการ



เทคนิคการร่างหนังสือราชการ

๑. เขียนถูกต้องตามแบบ
๒. เขียนให้ถูกเนื้อหา
๓. เขียนให้ถูกหลักภาษา
๔. เขียนให้ถูกความนิยม



เขียนให้ถูกความนิยม

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ

ควำมนิยมในที่นี้ หมำยถึง ควำมนิยมที่ใชก้ันโดยทั่วไปในวงรำชกำร และ
ควำมนิยมเฉพำะผู้ลงนำมในหนังสือ

๑. สรรพนาม
ไม่นิยมใช้สรรพนำม ว่ำ “ข้ำพเจ้ำ” “ผม” หรือ “ดิฉัน”

แต่นิยมใช้ชื่อส่วนรำชกำร เช่น “ส ำนักนำยกรัฐมนตรี” “กรมประชำสัมพันธ์”



กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้ ...

ขอส านักนายกรัฐมนตรีได้โปรดส่งความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ตัวอย่าง

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ



๒. ถ้อยค าส านวนใช้ภาษาราชการ
ตัวอย่าง พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้จังหวัดทรำบแล้วเหมือนกัน

ค ำอุทธรณ์ของผู้ร้องไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ



ใคร

ที่ไหน

แบบไหน

ท าไม

อย่างไร

เดี๋ยวนี้

ในเรื่องนี้

ไม่ดี

ยังไม่ได้ท าเลย เสร็จแล้ว

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ

๒. ถ้อยค าส านวนใช้ภาษาราชการ



พระรำชบัญญัติ.....            มำตรำ....       

คณะรัฐมนตรี ในครำวประชุมเมื่อวันที่ ....    

ระเบียบ....  กฎ.....            ข้อ....            

ส ำหรับข้อปฏิบัติ

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ

ส ำหรับข้อห้ำม                                   

๓. ถ้อยค าส านวนใช้ภาษกฎหมาย



เทคนิคการร่างหนังสือราชการ

๒. ข้อกฎหมายและค าสั่ง
๒.๑ พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอื่นใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ ดังนี้
มำตรำ ๒๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่ำ “กำรจ่ำยเงินเดือนของข้ำรำชกำร

ผู้ถูกสั่งพักรำชกำร ให้จ่ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนของข้ำรำชกำรผู้ถูกสั่งพักรำชกำร หรือ
ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงกลำโหมที่ได้ท ำควำมตกลงไว้กับกระทรวงกำรคลัง”



- การใช้ค าบังคับ  ค าขอร้อง 
ในกำรเขียนหนังสือรำชกำรถึงบุคคล หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งท่ีไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชำ 

ไม่นิยมใช้ค ำบังคับ แต่นิยมใช้ค ำขอร้องที่มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน
ค ำบังคับและค ำขอร้องที่มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน

ค าบังคับ ค าขอร้อง
ขอให้ส่ง โปรดส่ง
ให้ไปติดต่อ โปรดไปติดต่อ
ขอให้แจ้ง ขอได้โปรดแจ้ง

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ



ควร เป็นค าแนะน าทั่วไป มีผลบังคับทางจิตใจ

พึง มีผลบังคับทางสังคม

ย่อม เป็นค าบังคับอย่างเป็นทางการ

แต่ไม่เด็ดขาด ให้ใช้ดุลยพินิจได้

ต้อง เป็นค าบังคับเป็นทางการอย่างเด็ดขาด

ให้ เป็นค าบังคับเป็นทางการอย่างเด็ดขาด

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ



ตัวอย่าง
ข้ำรำชกำรผู้ยื่นค ำขออนุญำตผ่ำนส ำนักงำนผู้ดูแลนักเรียน หรือสถำนทูต 

หรือสถำนกงสุลที่ดูแลนักเรียน หรือส ำนักงำน ก.พ. ......จะยื่นค ำขอล่วงหน้ำประมำณ ๑ เดือน 

ค ำสั่งทำงปกครองที่ท ำเป็นหนังสือและกำรยืนยันค ำสั่งทำงปกครองเป็นหนังสือ
......จัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย

กำรรับเงินเดือนระหว่ำงกำรลำ .....เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินเดือน 
เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ



เทคนิคการร่างหนังสือราชการ

การใช้ค าว่า “ถึง”  กับค าว่า “เรียน”
“ถึง”  ใช้กับส่วนราชการ  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัด

“เรียน” ใช้กับต าแหน่ง หรือบุคคล

เช่น  ส านักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือถึงกระทรวง ...

เช่น  ส านักนายกรัฐมนตรมีีหนังสือเรียน ปลัดกระทรวง ...



การใช้ค าว่า “ให้แก่”  กับค าว่า “ให้กับ”  ให้ค านึงถึงผู้รับเป็นหลัก

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ

“ให้แก่”  ใช้กรณีผู้รับมีบรรดาศักดิ์ ต าแหน่ง หรือบุคคลที่น้อยกว่าผู้ให้  
เช่น  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลให้แกเ่ด็ก ๆ 

“ให้กับ” ใช้กรณีผู้รับมีบรรดาศักดิ์ ต าแหน่ง หรือบุคคลที่ระดับเสมอกับผู้ให้  
เช่น  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมอบดอกไม้ให้กับปลัดกระทรวง ....



เทคนิคการร่างหนังสือราชการ

ถ้อยค าส านวน  มีความนิยมโดยทั่วไป ดังนี้ (ต่อ)

ไป : ในการเขียนจดหมายทางการใช้แสดงทิศทางออกจากตัวเขยีน
เช่น  ดิฉันขอให้คุณเดินทางไปหาดิฉันในวันจนัทร์นี้

มา : ในการเขียนจดหมายทางการใช้แสดงทิศทางสู่ตวัผู้ที่เขียนถงึ
เช่น พรุ่งนี้ผมจะมาหาคุณ

จากตัวต้นเร่ือง

ตอบกลับตัวต้น
เรื่อง



เทคนิคการร่างหนังสือราชการ

- จึงขอเชิญข้าราชการในสังกดัส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
........เป็นวิทยากรบรรยาย

- ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ขอมอบหมาย
นางสาววีราภรณ์ ชินวงศ์ นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมายและระเบียบ
กลาง.....เป็นวิทยากรบรรยาย



ค ำบุพบท หรือค ำสันธำน ซึ่งมีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน ไม่นิยมใช้ค ำซ้ ำกัน
เพรำะจะท ำให้ไม่ไพเรำะหรืออำจท ำให้สับสนได้

เช่น   ที่ - ซึ่ง – อัน  เป็นค ำที่ใช้แทนกันได้

คนที่เป็นพลเมืองของประเทศใดทีท่ ำกำรที่เป็นกำรบ่อนท ำลำยควำมมั่นคง
ของประเทศนั้น ควรได้รับกำรประณำมว่ำเป็นผู้ทรยศต่อประเทศชำติ

ถ้อยค าส านวน  มีความนิยมโดยทั่วไป ดังนี้ (ต่อ)
กำรเชื่อมค ำหรือประโยค

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ



เช่น   และ – กับ – รวมทั้ง – ตลอด  เป็นค ำที่ใช้แทนกันได้

จะถือว่ำผู้ใดกระท ำผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีหน้ำที่
รำชกำรและได้กระท ำกำรหรือละเว้นกระท ำกำรตำมหน้ำที่นั้น โดยมิชอบและ
จะต้องมีเจตนำที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมำย

กำรจัดระเบียบพนักงำนและกำรก ำหนดต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน
พนักงำนเทศบำลให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ    

ถ้อยค าส านวน  มีความนิยมโดยทั่วไปดังนี้

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ



เช่น  “และ”  “หรือ”  ไม่นิยมใส่ทุกค ำเชื่อม แต่นิยมใส่ค ำเชื่อมค ำสุดทำ้ยค ำเดียว

- ค ำท ำลำย - ค ำเสริมสร้ำง

ค าท าลาย
- โครงกำรที่เสนอใช้ไม่ได้

- ท่ำนเข้ำใจผิด

ค าเสริมสร้าง

ถ้อยค าส านวน  มีความนิยมโดยทั่วไป ดังนี้ (ต่อ)
- กำรเชื่อมค ำประธำน หรือกริยำ หรือกรรมหลำยๆ ค ำเข้ำด้วยกัน

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ



หลักการที่ต้องค านึง
๑. ชัดเจน

๑.๑ ในเนื้อความ
๑.๒ ในจุดประสงค์

๒. รัดกุม
๓. กะทัดรัด
๔. การโน้มน้าวสู่จุดประสงค์

ข้อความ



๑.๑ ชัดเจนในเน้ือความ
- ต้องเขียนให้เนื้อความกระจ่างชัด ไม่คลุมเครือหรือแปลความได้หลายนัย

เช่น  เขตทหำรห้ำมเข้ำ
ให้นักเรียนรับประทำนนมเสียคนละหนึ่งกล่อง

- หลีกเลี่ยงถ้อยค าความหมายขัดแย้ง
เช่น ต ำรวจค่อยๆ คลำนเข้ำโอบล้อมผู้ร้ำยอย่ำงรวดเร็ว

ข้อความ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่ำ

อำหำรเย็นหมดแล้ว ใครตำมต ำรวจมำ



๑.๒ ชัดเจนในจุดประสงค์
เขียนให้เข้ำใจได้อย่ำงชัดเจนว่ำผู้มีหนังสือไปต้องกำรจะให้ผู้รับหนังสือ

ปฏิบัติอย่ำงไร เช่น
- ทราบ                      - ให้ความร่วมมือ
- ถือปฏิบัติ                  - พิจารณาด าเนินการ
- อนุมัติ

ข้อความ



๒. รัดกุม
- ต้องเขียนให้รัดกุมไม่มีช่องโหว่ และสามารถยืนยันในสิ่งที่เขียนได้แน่นอน 

ถ้าไม่อาจยืนยันได้ ควรใช้ค าแบ่งรับแบ่งสู้ เช่น  ใช้ค าว่า “โดยปกติ”

ข้อความ

ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ก ำหนดไว้ว่ำ โดยปกติให้จัดท ำส ำเนำคู่ฉบับ
จ ำนวน ๒ ชุด



มีข้อสังเกตว่ำ กำรจัดประชุมโดยวิธีกำรติดต่อสื่อสำรด้วยเทคโนโลยีที่สำมำรถถ่ำยทอดภำพและเสียงได้อย่ำง
ต่อเนื่องซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถปรึกษำหำรือกันได้แม้จะมิได้อยู่ในสถำนที่เดียวกันนั้น เป็นวิธีกำรประชุม
ที่ก้ำวทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนำไปมำก โดยผู้เข้ำร่วมประชุมซึ่งอยู่ต่ำงสถำนที่จะได้รับควำมสะดวก เพรำะไม่ต้อง
เดินทำงมำประชุมในสถำนที่เดียวกัน  อย่างไรก็ดี กำรจัดประชุมโดยวิธีกำรดังกล่ำวอำจไม่เหมำะสมกับกำร
ประชุมบำงกรณี เช่น กำรประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่องที่เป็นควำมลับ ซึ่งจ ำกัดเฉพำะกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียเท่ำนั้น 
จึงไม่อำจแน่ใจได้ว่ำมีบุคคลอื่นนอกจำกกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียอยู่ร่วมในสถำนที่ที่ติดต่อสื่อสำรด้วยเทคโนโลยี
นั้นด้วยหรือไม่และกำรตรวจสอบก็ท ำได้ยำก

“อย่างไรก็ตาม”
“อย่างไรก็ดี”
“ทั้งนี”้

(แทรกอยู่ในประโยค)

ข้อความ



๓. กระทัดรัด
- เขียนให้กระชับ ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย หรือเขียนวกวน

ข้อความ

รถประจ าทางปรับอากาศมีราคาค่าบริการสูงกว่ารถประจ าทาง
ธรรมดาสองเท่าซึ่งราคาถูกกว่า

เสียชีวิตหมดทุกคน ไม่มีใครรอดชีวิตเลยสักคน

เธอประสบความผิดหวังเมื่อลูกสาวของเธอเรียนไม่จบ



๔. การโน้มน้าวสู่จุดประสงค์
- การตอบปฏิเสธการให้/ ปฏิเสธค าขอที่ไม่ใช่ขอตามกฎหมาย/หนังสือ

ขอร้อง/หนังสือขอความร่วมมือ/การตักเตือนหรือต าหนิ

ข้อความ

- การตอบปฏิเสธ
ปฏิเสธอย่างไรไม่ให้เสียความรู้สึก

“ไม่” “ไม่ได้” “ไม่ให้” “ไม่ดี” 



เทคนิคการตอบปฏิเสธ

ตอบปฏิเสธค าขอนอกกฎหมาย เขียนโดย
๑. ปฏิเสธโดยอ้างเหตุผล/เหตุขัดข้อง
๒. ขออภัยที่ไม่อาจปฏิบัติตามค าขอได้
๓. แสดงน้ าใจ เพื่อให้คงมีความสัมพันธ์อันดีกันต่อไป

๔. การโน้มน้าวสู่จุดประสงค์
- การตอบปฏิเสธ



การตอบปฏิเสธค าขอนอกกฎหมาย
สมมุติว่ากรมขออาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งไปสอนให้กับเจ้าหน้าที่

ในกรมสัปดาห์ละ ๓ วัน มหำวิทยำลัยตอบปฏิเสธ อำจตอบดังนี้

ตัวอย่าง

มหำวิทยำลัย...ได้พิจำรณำแล้ว ปรำกฏว่ำในช่วงเวลำดังกล่ำว นอกจำกกำร
สอนตำมปกติ นำย......ยังได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนวิจัยซึ่งต้องท ำให้แล้ว
เสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำ หำกนำย....ต้องใช้เวลำระหว่ำงนั้นสอนใน
หน่วยงำนสัปดำห์ละ ๓ วัน เป็นเวลำนำน จะท ำให้ไม่สำมำรถท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยให้เสร็จตำมเป้ำหมำยได้ ซึ่งจะเป็นผลเสียหำยแก่มหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัย.... จึงขออภัยที่ไม่อำจอนุญำตให้นำย...... สอนในส ำนักงำนตำมที่ขอ
ไปได้ อย่ำงไรก็ดี โอกำสหน้ำหำกส ำนักงำน....ต้องกำรให้นำย..... สอนใน
ส ำนักงำนอีก และไม่มีข้อขัดข้องด้วยเหตุส ำคัญใดๆ มหำวิทยำลัย...ก็จะพิจำรณำ
ให้ควำมร่วมมือแก่ส ำนักงำนด้วยควำมยินดี



เทคนิคการขอร้อง/ขอความร่วมมือ

การเขียนหนังสือขอความร่วมมือ เขียนโดย
๑. บอกความจ าเป็นหรือความต้องการของผู้มีหนังสือไป
๒. ขอความร่วมมือจากผู้รับหนังสือ
๓. ตั้งความหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ

๔. การโน้มน้าวสู่จุดประสงค์
- ขอร้อง/ขอความร่วมมือ



ตัวอย่าง
เรื่อง  ขอให้ก าหนดต าแหน่งเพิ่มขึ้น
เรียน  เลขาธิการ ก.พ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าขอและค าชี้แจงประกอบค าขอ ๒๐ ชุด

ด้วยกรมศุลกากรมีความจ าเป็นต้องแต่งตั้งต าแหน่ง..................................
เพ่ิมขึ้นอีก ๑ ต าแหน่ง เนื่องจาก..........................................................................
ดังรายละเอียดค าขอและค าชี้แจงประกอบค าขอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดน าเสนอ ส านักงาน ก.พ. พิจารณาอนุมัติด้วย 
จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(.................................)
อธิบดีกรมศุลกากร



เทคนิคการตักเตือน/ต าหนิ

(๑) เขียนเปลี่ยนเข็ม คือ ไม่เขียนปักลงไปในท านองว่าผู้มีหนังสือไปว่าเอง

“มีผู้ร้องเรียนว่า ......................”

“หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่า .........................................”

“มีเสียงเล่าลือว่า.........................................”

“ผู้พบเห็นจะว่าได้ว่า..................................”

๔. การโน้มน้าวสู่จุดประสงค์
- การตักเตือนหรือต าหนิ



ตัวอย่าง

สมมุติว่า ปลัดกรุงเทพมหานคร จะมีหนังสือถึง
ผู้อ านวยการเขตเขตหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เป็น
ผู้ ใหญ่  โดยต าหนิว่ าปล่ อยปละละเลยให้มี การ โยง
สายสัญญาณโทรศัพท์ในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่
ประชาชน

ท่านเห็นว่าหนังสือต าหนินี้ ควรจะเขียนอย่างข้อใด

ก.  “การปล่อยให้เกิดกรณีเช่นนี้ เป็นที่น่าต าหนิยิ่งนัก

ข.  “การปล่อยให้เกิดกรณีเช่นนี้ จะเป็นทางให้ผู้พบเห็นต าหนิได้



(๒) เขียนเบนเป้า คือ ไม่เขียนปักลงไปเป็นการต าหนิผู้รับหนังสอื 
แต่เลี่ยงเขียนไปในเชิงต าหนิผู้อื่น หรือเป็นความบกพร่องของผู้อื่น 
ไม่ใช่ความบกพร่องของผู้รับหนังสือ

๔. การโน้มน้าวสู่จุดประสงค์
- การตักเตือนหรือต าหนิ

เทคนิคการตักเตือน/ต าหนิ



ตัวอย่าง

สมมุติว่าปลัดกระทรวง จะมีหนังสือไปตักเตือนอธิบดี ซึ่งเป็นผู้
อยู่ใต้การบังคับบัญชาที่ เป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากมีกรณีส่งเงินให้
นักเรียนทุนล่าช้า ท าให้นักเรียนไม่มี เงินใช้  โดยจะก าชับให้
ระมัดระวังมิให้เกิดกรณีเช่นน้ีขึ้นอีก

ท่านเห็นว่าหนังสือต าหนินี้ ควรจะเขียนอย่างขอ้ใด

ก.  “จึงขอก าชับมาเพื่อจักได้ระมัดระวังมิให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีก”

ข.  “จึงเรียนมาเพื่อโปรดก าชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังมิให้เกิดกรณีเช่นน้ีขึ้นอีก”



กฎหมาย กฏหมาย
ครุภัณฑ์ คุรุภัณฑ์
โอกาศ โอกาส
เจตจ านง เจตจ านงค์
โจทย์ โจทก์
โควต้า โควตา
เครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายดอกจันทร์
อิริยาบท อิริยาบถ
ปรารถนา ปราถนา

ค าใดเขียนถูกต้อง



ถ้ามาสมัครช้าบริษัทจะรับ ไม่ได้เปิดรับสมัครมานานแล้ว

ทุกปัญหา ยาเสพติดมีทางออก

เทคนิคการร่างหนังสือราชการ



เทคนิคการร่างหนังสือราชการ



การเขียนรายงานการประชุม 

สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 



หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึน้ หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  

หนังสือที่ทางราชการทําขึ้นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใด
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็น
หลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด ได้แก่ 

  ๑. หนังสือรับรอง

 ๒. รายงานการประชุม
๓. บันทึก 

  ๔. หนังสืออื่น 



หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึน้หรือ
รับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

•  การบันทึกความเห็นของผู้มาประชุม 
   ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
•  จัดทําแบบที่ ๑๑ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
   ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

รายงานการประชุม   



ความมุ่งหมายของรายงานการประชุม   

- เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
- เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน 
- เพื่อแสดงกิจกรรมที่ดําเนินมาแล้ว 
- เพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป



ประโยชน์ของรายงานการประชุม    

- ใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน  
- ใช้เป็นข้อมูลในการคิดริเริ่ม 
- ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางนิติกรรมได้ 
- เป็นการบันทึกกิจกรรมและพฤติกรรมของคณะที่ประชุม  

ทั้งหมดและทุกขั้นตอน 



รายงานการประชุม   

การจดรายงานการประชุม อาจทําได้ ๓ วิธี 

 ๑. จดละเอียดทุกคําพูด พร้อมด้วยมติ

๒. จดย่อคําพูดที่เป็นประเด็นสําคัญอันเป็นเหตุผลนําไปสู่มติ พร้อมด้วยมติ

๓. จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม



ระดับภาษา     

- พิธีการ   
- ทางการ 
- กึ่งทางการ  
- ไม่เป็นทางการ  



คุณสมบัติของผู้จดรายงานการประชุม 

- ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี  
- มีความรู้  
- ต้องมีสมาธิดี  
- ต้องมีทักษะในการใช้ภาษา 



การจดบันทึกขณะประชุม 

- พยายามจดบันทึกให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้   
- ควรจดตามทุกคําพูด โดยยังไม่ควรเปลี่ยนเป็นภาษาเขียน
  เพราะอาจตีความคําพูดผิดได้  
- กรณีพูดต่อเนื่อง อาจจดเป็นประเด็นแยกเป็นข้อ
- ใช้เครื่องบันทึกเสียงประกอบด้วย  



สรุปใจความสําคัญ  

สรุปใจความสําคัญ 

สรุปใจความสําคัญไม่ได้  



สรุปใจความสําคัญ  

๑. ตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อย่อยในระเบียบวาระต่าง ๆ 

๓. สรุปด้วยภาษาของตนเองที่เรียบง่ายและตรงประเด็น   

๔. ตัดสํานวนโวหารต่าง ๆ ออกทั้งหมด เปลี่ยนเป็นภาษาเขียน หรือภาษาราชการ
   ที่เข้าใจง่าย    

๒. ฟังให้เข้าใจโดยตลอด 

ตรงตามเจตนารมณ์ และมติที่ประชุม   



สรุปใจความสําคัญ  

๕. ถ้ามีการพูดหลายครั้งในเรื่องเดียวกัน ความเห็นสอดคล้อง สนับสนุนกันให้   
    เขียนรวมกันเพียงครั้งเดียว 

๖. หากมีการอ้างเอกสาร ผู้จดรายงานการประชุมต้องตรวจสอบ  
    และจดข้อมูลที่ถูกต้อง 



สรุปมติที่ประชุม 

ข้อคิดเห็น 

ข้อตกลงต่าง ๆ ของที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่นําเสนอที่ประชุม

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 



สรุปมติที่ประชุม  

เป็นข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องซึ่งจะต้องนําไปปฏิบัติ
ก่อนการลงมติจะต้องบันทึกการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของคณะที่ประชุมก่อน



สรุปมติที่ประชุม  

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ... ครั้งที่ ... 
เมื่อวันที่ ... ตามที่ได้มีการขอแก้ไขแล้ว 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการ.. ครั้งที่ ... โดยไม่มีการแก้ไข

มติ  ที่ประชุมรับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ... 
ครั้งที่ ... เมื่อวันที่ ... ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 



สรุปมติที่ประชุม  

อนุมัติ

กรณีที่ประชุมมีมติ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ



สรุปมติที่ประชุม  

มีข้อเสนอแนะให้เจ้าของเรื่องพิจารณาทบทวนใหม่ 

กรณีที่ประชุมมีมติ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ให้ชะลอการอนุมัติและให้เจ้าของเรื่องกลับมาตรวจสอบ 



สรุปมติที่ประชุม   

จับประเด็นของเรื่อง : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
วิเคราะห์ปัญหาเป็นชนิดและประเภทใด ปัญหาคืออะไร หรือ อะไรคือปัญหา  

โดยใช้หลัก ๕W๑H ในการวิเคราะห์



การเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียน 

ตัวอย่าง 

“และให้ทีมเลขาทําเรื่องนี้แล้ว”

“ผมว่าให้กรมป่าไม้และกรมทางหลวงเข้ามาชี้แจงในที่ประชุม”

“ให้อัปเดตข้อมูลอยู่ตลอด”



การเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียน 

ตัวอย่าง 
“การทําไม้ถ้าไม้อื่นก็ตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตทําได้ แต่ไม้สัก ไม้พยุง 
ไม้ชิงชัน หรือไม้หวงห้ามอืน่ ๆ ประเภท ข ทําไม้ไม่ได้ ”

“ทําอะไรตอนนี้ต้องระวัง เดี๋ยวจะเป็นกวนให้น้ําขุ่น ”



      การตรวจทานแก้ไขรายงานการประชุม  

ในการเขียนรายงานการประชุมต้องได้รับการตรวจทานและแก้ไขให้
ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดก่อนนําออกเผยแพร่ จึงควรให้ผู้อื่นช่วยตรวจทานและแก้ไข
ให้รอบคอบ ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของคณะที่ประชุมและวัตถุประสงค์
ของการประชุมที่สุด 



      การตรวจทานแก้ไขรายงานการประชุม  

ข้อควรปฎิบัติ
๑.  ความถูกต้องของเนื้อหา

๒.  ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษา

๓.  ความถูกต้องและชัดเจน

๔.  ความถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
     พ.ศ. ๒๕๒๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)



การจัดทําระเบียบวาระการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการจะรับผิดชอบในการกําหนดระเบียบวาระการประชุม 

แล้วนําเสนอประธานเพื่อขอความเห็นชอบ 

  

ระเบียบวาระ

วาระ



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการพจิารณาบําเหน็จความชอบ

สําหรับเจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบัติงานในจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.)

ครั*งที� ๑/๒๕๖๓

วนัพฤหัสบดทีี� ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น.

ณ ห้องประชุม ๑๐๙ อาคารสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี ชั*น ๑ ทําเนียบรัฐบาล



ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ..../๒๕......

 เมื่อวันที่ .......................

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑  เรื่อง  การอนุมัติเบิกจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน....

 (เอกสารหมายเลข ทร. ๑ - ....../๒๕.......)

๓.๒  เรื่อง  การกําหนดแนวทางการพิจารณาบําเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์......(เอกสารหมายเลข ทร. ๒ - ..../๒๕....)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑  เรื่อง  ข้อหารือเกี่ยวกับการบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน.......

(เอกสารหมายเลข พณ. ๑ - ..../๒๕....)

๔.๒  เรื่อง  การจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน....

 (เอกสารหมายเลข พณ. ๒ - ..../๒๕....)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



รายงานการประชุม
................................................................

ครั*งที� .../........
เมื�อวนั.............ที� ............................. 
ณ .................................................
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ผู้มาประชุม   ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม  
ในกรณีที่มีผู้แทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงด้วยว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตําแหน่งใด

๑. นาย.............................................................       ตําแหน่ง..................................   ประธานกรรมการ
๒. นาง..............................................................      ตําแหน่ง..................................   กรรมการ
                                                                 ผู้แทน....(หน่วยงาน)................
๓.    นางสาว.......................................................       ตําแหน่ง...................................   กรรมการ
                                                                 แทน....(ผู้ใด/ตําแหน่ง/แทนผู้แทนหน่วยงาน)



ผู้ไม่มาประชุม   ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม 
ซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุม (ถ้ามี)

๑. นาย.............................................................. ตําแหน่ง..................................   
๒. นาง.............................................................. ตําแหน่ง..................................   
๓.  นางสาว....................................................... ตําแหน่ง...................................   
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ผู้เข้าร่วมประชุม   ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่มิได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม 
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี)
๑. นาง.............................................................. ตาํแหน่ง............................................                                                                              

                                                            หน่วยงาน..........................................

๒. นาย.............................................................. เจา้หนา้ที�..........................................   



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้กล่าว
เปิดและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า................

.........................................................................................
มติ   ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการ.......
                      ครั้งที่ ....  /.... เมื่อวันที่ .........

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ..... ครั้งที่ .... /.... เมื่อวันที่ ............

         มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ.....
ครั้งที่ .... /.... เมื่อวันที่ ......  โดยไม่มีการแก้ไข 



ผู้แทน ....... ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ... บรรทัดที่.... 
จาก “....................” เป็น “.................... ”

มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ.....
ครั้งที่ .... /.... เมื่อวันที่ ......  ตามที่ได้มีการขอแก้ไขแล้ว 



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

  ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอขอให้ที่ประชุมทราบ

    มติ   ที่ประชุมรับทราบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

       ๔. ๑ เรื่อง .............
  ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า ...............................
  ผู้แทน ............. เสนอความเห็นว่า................
  ผู้แทน ............. เสนอความเห็นว่า................

       มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า........................
  จึงมีมติ ...........................................................................................



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

       เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผู้แทน ............. ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ................................

       มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ .......................................
       เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องใด ๆ แล้ว ประธานได้

กล่าวขอบคุณแล้วปิดการประชุม



เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวจริยา สมานเดชา)
นิติกรชํานาญการ 

เลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม



การรับรองรายงานการประชุม   

การรับรองรายงานการประชุมอาจทําได้ ๓ วิธี 

  ๑. รับรองในการประชุมครั้งนั้น 

๒. รับรองในการประชุมครั้งต่อไป

  ๓. รับรองโดยการแจ้งเวียน 



การเขียนหนังสือราชการ
รวบรวมและจัดทำโดย  

นางสาวสุพิชฌาย์  กลิ่นหอม  นิติกรชำนาญการ 
ส่วนระเบียบกลาง  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)



หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ

เขียนให้ถูกต้อง

เขียนให้ชัดเจน รัดกุม

เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐



ภาคผนวก 
ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ภาคผนวก  ๑  การกำหนดเลขที่หนังสือออก 

ภาคผนวก  ๒  คำขึ้นตน้ สรรพนาม คำลงทา้ยในหนงัสอืราชการ และคำที่ใชใ้นการจา่หนา้ซอง       

ภาคผนวก  ๓  การลงชื่อและตำแหน่ง 

ภาคผนวก  ๔  หนังสือราชการภาษาอังกฤษ 

ภาคผนวก  ๕  การกำหนดเลขที่หนังสือออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการ 
                  ที่ประจำในต่างประเทศ 

ภาคผนวก  ๖  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ 
                  ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   



คำอธิบาย  ๑  ความหมายของงานสารบรรณ 
คำอธิบาย  ๒  วธิกีารบนัทกึ       
คำอธิบาย  ๓  การร่างหนังสือ 
คำอธิบาย  ๔  การเขียนและการพิมพ์ 
คำอธิบาย  ๕  การกำหนดตัวเลขสำหรับใช้เป็นหัวข้อ 
คำอธิบาย  ๖  การทำสำเนา 
คำอธิบาย  ๗  การเสนอหนังสือ  
คำอธิบาย  ๘  การจ่าหน้าซอง 
คำอธิบาย  ๙  การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 
คำอธิบาย  ๑๐  รายงานการประชุม

คำอธิบาย 
ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



การใช้บังคับของระเบียบ

 ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ

 ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณ 
 นอกเหนอืไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้  

 ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย



การใช้บังคับของระเบียบ

หรือ

  ในกรณีที่

 กฎหมาย

 ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิ

 ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ

  กำหนดวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกับสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ถือปฏิบัติ 
  ตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น



ความหมายของงานสารบรรณ

การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทำลาย

งานสารบรรณ

งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 



หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

ได้แก่
  ๑.  หนังสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ

  ๒.  หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่่ส่วนราชการ  
       หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

  ๓.  หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอก 
       มีมาถึงส่วนราชการ

  ๔.  เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ

  ๕.  เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ

  ๖.  ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์



ชนิดและแบบของหนังสือราชการ



ชนิดและแบบของหนังสือราชการ

๑. หนังสือภายนอก 
(แบบที่ ๑)

๒. หนังสือภายใน 
(แบบที่ ๒)

๓. หนังสือประทับตรา 
(แบบที่ ๓)

๔. หนังสือสั่งการ

คำสั่ง (แบบที่ ๔)

ระเบียบ (แบบที่ ๕)

ข้อบังคับ (แบบที่ ๖)

๕. หนังสือประชาสัมพันธ์

ประกาศ (แบบที่ ๗)

แถลงการณ์ (แบบที่ ๘)

ข่าว (แบบที่ ๙)

๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น 
หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

หนังสือรับรอง (แบบที่ ๑๐)

รายงานการประชุม (แบบที่ ๑๑)

บันทึก

หนังสืออื่น



กระดาษตราครุฑและกระดาษบันทึกข้อความ

กระดาษตราครุฑ กระดาษบันทึกข้อความ

๓ ซม.
๑.๕ ซม.



หนังสือภายนอก

หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี 

ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือ  
ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด   
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก 

ใช้กระดาษตราครุฑ 

จัดทำตามแบบที่ ๑ ท้ายระเบียบ



หนังสือภายใน

หนงัสอืตดิตอ่ราชการที่เปน็แบบพธิี
น้อยกว่าหนังสือภายนอก  

เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง 
ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน 

ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

จัดทำตามแบบที่ ๒ ท้ายระเบียบ



หนังสือประทับตรา

หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อ
ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
ขึ้นไป  

โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหวัหนา้
สว่นราชการระดบักรมขึ้นไป        
เปน็ผู้รบัผดิชอบลงชื่อยอ่กำกับตรา 

ใช้กระดาษตราครุฑ 

จัดทำตามแบบที่ ๓ ท้ายระเบียบ



บันทึก

 ๑. ชื่อหรือตำแหน่งที่บันทึกถึง 

 ๒. สาระสำคัญของเรื่อง 

 ๓. ชื่อและตำแหน่ง 

 ใชค้ำขึ้นตน้ตามที่กำหนดไวใ้นภาคผนวก ๒

 ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก  
 ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย

  ใหล้งลายมอืชื่อและตำแหนง่ของผู้บนัทกึ  
  ในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  

    ให้ลงวัน เดือน ปี ที่บันทึกไว้ด้วย

  ให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้

ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อ     
ผู้บังคับบัญชา  หรือ 

ข้อความซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่      
ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือ 

ข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน  
ระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ



การเขียนหนังสือราชการ



หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ

เขียนให้ถูกต้อง

เขียนให้ชัดเจน รัดกุม

เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์



ขั้นตอนการร่างหนังสือ

ขั้นตอนที่ ๑  ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง 

ขั้นตอนที่ ๒  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ ๓  ร่างหนังสือ 



ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง

Who

WhatHow

Why When

where

ประเด็นสำคัญ 
ของเรื่อง



ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงครบถ้วน

กฎหมาย ระเบียบ  คำสั่ง   
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

แนววินิจฉัยเดิม (ถ้ามี)



ส่วนราชการ……………………………………………………………………………………………..................………………. 

ที่..........…………………………………………………………..วันที ่…………..…………………………………..........…..…… 

เรื่อง….....................……………………………………………………………………………………………..………………………. 

เรียน  ปนร.  ผ่าน  ร.ปนร. (……………………………..)

บันทึกข้อความ

               ๑.  ข้อเท็จจริง 
                    ………………………………………………………………………….….………………………….. 

               ๒.  การดำเนินการ 
                 สกร. ได้ติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าของเรื่อง (ชื่อ  ตำแหน่ง  หมายเลขโทรศัพท์) เพื่อขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับ................ เพ่ิมเติม  และได้รับแจ้งว่า …………………………..



               ๑.  ข้อเท็จจริง 
                    ………………………………………………………………………….….………………………….. 

               ๒.  ข้อกฎหมายและระเบียบ 
                    ………………………………………………………………………….….………………………….. 

               ๓.  แนวทางข้อวินิจฉัยเดิมที่เกี่ยวข้อง 
                 นร. ได้เคยมีข้อวิินิจฉัย ………………………………………….……. 
แจ้งตามหนังสือ นร. ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ส่วนราชการ……………………………………………………………………………………………..................………………. 

ที่..........…………………………………………………………..วันที ่…………..…………………………………..........…..…… 

เรื่อง….....................……………………………………………………………………………………………..………………………. 

เรียน  ปนร.  ผ่าน  ร.ปนร. (……………………………..)

บันทึกข้อความ



ขั้นตอนที่ ๓ ร่างหนังสือ

การลำดับคำ ลำดับความที่ดี

ความสมเหตุสมผล

คำนึงถึงใจผู้ลงนาม

ถนอมใจผู้รับหนังสือ



การเขียนหนังสือราชการ

การเขียนช่ื่อเรื่อง



ที่  นร ๑๐๐๒/ว ๔๗ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๓๐

เรื่อง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองสำเนาหนังสือ

ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น   

ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม

เรื่อง



หลักการเขียน “ชื่อเรื่อง” ที่ดี

ย่อให้สั้นที่สุด

ควรเขียนให้เป็นประโยค หรือวลี

พอให้รู้ใจความว่าเป็นเรื่องอะไร

แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้

เก็บค้นอ้างอิงได้ง่าย



ย่อให้สั้นที่สุด

เรื่อง  การลงโทษข้าราชการพลเรือนที่กระทำผิดวินัยข้าราชการ  
       พลเรือนฐานทุจริตต่อหน้าที่



ถ้าขึ้นต้นด้วยคำกริยา จะชัดเจนดี

เรื่อง  ขออนุมัติ

เรื่อง  ขออนุญาต

เรื่อง  ขอหารือ

เรื่อง  ขอเชิญ



แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้

เรื่อง  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี



เก็บค้นอ้างอิงได้ง่าย

เรื่อง  ขอเชิญประชุม



การใช้ชื่อเรื่องเดิม อาจทำให้ผู้รับสับสน

เรื่อง  ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
       ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕



ไม่พึงใช้ชื่อเรื่องที่ไม่พึงประสงค์

เรื่อง  การไม่อนุมัติเลื่อนเงินเดือนนอกเหนือโควตาปกติ 
       เป็นกรณีพิเศษ



          กรม…..........พจิารณาแลว้เหน็วา่  สำนกันายกรฐัมนตรมีวีทิยากรที่มคีวามรู้เกี่ยวกบัระเบยีบ 
 สำนกันายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นอย่างดี จึงขอเชิญ 
 วิทยากรจากสำนักนายกรัฐมนตรีไปบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

          ด้วยกรม...............จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่  
 จำนวน ๒๕ คน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และกำหนดให ้ 
 มกีารบรรยายหวัขอ้วชิาระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  
 ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม............. กรม….................  
 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ตรงประเด็น และสอดคล้องกับส่วนสรุปความ

          จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาใหค้วามอนเุคราะหว์ทิยากรบรรยายดงักลา่วขา้งตน้ตอ่ไปดว้ย   
 จักขอบคุณมาก



ตรงประเด็น และสอดคล้องกับส่วนสรุปความ

ก.  เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย 
     เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย 
ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย  จักขอบคุณมาก

ข.  เรื่อง  ขอเชิญวิทยากรบรรยาย 
     เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อใดถูกต้อง



อาจใช้คำนามเป็นชื่อเรื่องได้  
กรณีที่มีความหมายกว้างและเป็นกลาง

 เรื่อง  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
        ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ....



การเขียนหนังสือราชการ

อ้างถึง



ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว 
จะจากส่วนราชการใดก็ตาม  โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือ    
วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช ของหนังสือนั้น 

ที่  นร ๐๑๐๖/ว ๔๙๗ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อส่วนราชการและการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการ 
เรื่อง  ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

เรียน  ................................................. 

อ้างถึง  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๗/ว ๗๔๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕

อ้างถึง (ถ้ามี)



การอ้างถึง  ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ิติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่  
มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย 

     ยกตัวอย่างเช่น

อ้างถึง  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๑๓๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

อ้างถึง  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/๑๑๓๔  
          ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

อ้างถึง  หนังสือ นร. ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๑๓๓ ลว. ๑ พ.ค. ๕๕

อ้างถึง (ถ้ามี)



ที่  นบ …………………… ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๐๐๐

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

     ก.  อ้างถึง  หนังสือศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ …………… ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ข้อใดถูกต้อง

     ข.  อ้างถึง  หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ………….. ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

อ้างถึง



ที่  นบ ……………………. สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๐๐๐

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

   ก.  อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า ที่ นบ ……….. ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ข้อใดถูกต้อง

   ข.  อ้างถึง  หนังสือเทศบาลตำบลไทรม้า ที่ นบ ………… ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

อ้างถึง



การเขียนหนังสือราชการ

ส่ิงที่ส่งมาด้วย



ที่  นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

เรื่อง  ............................................................................... 

เรียน  ............................................................ 

อ้างถึง  ..................................................................................................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาคำอธบิายการพมิพห์นงัสอืราชการภาษาไทยดว้ยโปรแกรมการพมิพใ์นเครื่องคอมพวิเตอร ์
                    และตัวอย่างการพิมพ์  จำนวน ๓ แบบ

ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น  

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาคำสั่งสำนกันายกรฐัมนตร ีที่ ๑๑๑/๒๕๕๐ ลงวนัที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐  จำนวน ๑ ฉบับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ตน้ฉบบัคำสั่งสำนกันายกรฐัมนตร ีที่ ๑๑๑/๒๕๕๐ ลงวนัที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑ ฉบบั   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ....        จำนวน ๑ ชุด 
                   และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
                   จำนวน ๑๒๐ แผ่น 



ที่  .............................. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(วัน เดือน ปี)

                                 (ข้อความ) ………………………….……………………………………………….………… 
             ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

                                 (ข้อความ) ………………………….………………………………………….………….…… 
             ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ …..(ข้อความ)…. ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม  
             สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

เรื่อง  .................................... 

เรียน  ........................................ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  …...................................…… 

                   ๒.  …................…..................…  

สิ่งที่ส่งมาด้วย



                             (ข้อความ)…………………………………………………………….…..….………   
             ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 สิ่งที่ส่งมาด้วย

                              (ข้อความ)…………………………………………………………….………..……  
             ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

             รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

             รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมฯ ที่แนบ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..……………………………………………………………………………………………………………….……….. 
              ที่……………………………………………………….…….…..วันที่…..……………………………………………….................

เรื่อง.………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และตัวอย่างการพิมพ์

เรียน ……….………………………………………………………………………………….…..



การเขียนหนังสือราชการ

ข้อความ



ที่  ............................. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(วัน เดือน ปี)

เรื่อง  ............................................................................ 

เรียน  ................................................................... 

                  (ข้อความ) .............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย   

หากมีความประสงค์หลายประการ ให้แยกเป็นข้อ ๆ

ข้อความ



เนื้อหาของหนังสือราชการ 
โดยปกติ จะประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน

                       ดว้ยมสีว่นราชการไดห้ารอืเกี่ยวกบัการรบัรองสำเนาหนงัสอืวา่  ตามระเบยีบสำนกันายก- 
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้ใช้คำว่า “สำเนาถูกต้อง” นั้น จะใช้รวมถึงการรับรองสำเนา 
ที่เกิดจากการถ่ายเอกสารด้วยหรือไม่  อย่างไร

                       สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องการรับรองสำเนาหนังสือหรือเอกสาร นั้น 
ตามหลักการของระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้ใช้คำว่า “สำเนาถูกต้อง”  
ไมว่า่สำเนานั้นจะทำดว้ยวธิกีารถา่ยเอกสาร คดัลอกหรอือดัสำเนาจากตน้ฉบบัจรงิกต็าม ดงันั้น การรบัรองสำเนา 
ที่เกิดจากการถ่ายเอกสารจึงให้ใช้คำว่า “สำเนาถูกต้อง”  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว การเรียก
สำเนาหนังสือที่เกิดจากการถ่ายเอกสารจึงให้ใช้คำว่า “สำเนาหนังสือ” ทำนองเดียวกัน

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย

ความประสงค์

เหตุ

สรปุความ



การเขียนหนังสือราชการ

ข้อความส่วนเหตุ



ข้อความส่วนเหตุ

คือ ข้อความที่ผู้เขียนแจ้งไปยังผู้รับหนังสือ 
เพื่อเป็นการบอกกล่าวเล่าเหตุว่า เหตุใดจึงมีหนังสือไป

 การเริ่มเรื่องใหม่

 การอ้างเรื่องเดิม



การเร่ิมเรื่องใหม่ 

“ด้วย” “เนื่องด้วย”

“เนื่องจาก” “โดยที่”



การเร่ิมเรื่องใหม่ 

ควรใช้เป็นการบอกกล่าวเล่าเหตุ  
หรือเกริ่นขึ้นมาลอยๆ

      ด้วยมีส่วนราชการซึ่งมีการจัดทำข่าวสารเผยแพร่ และจำเป็น
ต้องจัดทำรูปแบบข่าวในลักษณะต่าง ๆ ที่มีหัวกระดาษโดยเฉพาะ 
ได้ขอทำความตกลงไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอใช้แบบข่าว
แตกต่างไปจากที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ กำหนด  นั้น

“ด้วย”



การเร่ิมเรื่องใหม่ 

ควรใช้ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุอันหนักแน่น 
ที่จำเป็นต้องมีหนังสือไป

         เนื่องจากปััจจบุนัไดม้กีารนำเครื่องโทรสารมาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย ดงันั้น    
เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องโทรสารติดต่อสื่อสารในราชการ  
จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการระบุหมายเลขโทรสารในหนังสือราชการ นั้น 

         อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ขอ้ ๘ ปลดัสำนกันายกรฐัมนตรจีงึกำหนดวธิปีฏบิตัใินการระบ ุ
หมายเลขโทรสารในหนงัสอืราชการ โดยใหพ้มิพต์อ่จากหมายเลขโทรศพัท.์..

“เนื่องจาก”



การอ้างเรื่องเดิม

ขึ้นต้นด้วยคำว่า ตามดว้ยขอ้ความซึ่งสรปุใจความ
สำคญัของเรื่องที่เคยตดิตอ่กนัโดยยอ่

แล้วตามด้วยคำว่า 
“ตามที่”

“ตาม”

“นั้น”

“ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น”



การอ้างเรื่องเดิม

จะต่อด้วยคำนาม

      ตามหนังสือที่อ้างถึง...

      ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...

“ตาม”



     ก.  ตามบันทึกข้อความสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓   
         สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ……. ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

อ้างถึง 

     ข.  ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
         สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ……. ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

ข้อใดถูกต้อง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..……………………………………………………………………………………………………………….……….. 
              ที่……………………………………………………………..…….วันที่…..………………………………………………............…

เรื่อง.………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และตัวอย่างการพิมพ์

เรียน ……….………………………………………………………………………………….…..



การอ้างเรื่องเดิม

      ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ...

      ตามที่ได้ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...

จะต่อด้วยประโยค“ตามที่”



การอ้างเรื่องเดิม

  หากเรื่องเดิมมีรายละเอียดไม่มากนัก

  หากเรื่องเดิมมีรายละเอียดค่อนข้างมาก  
    แต่ได้สรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เคยติดต่อกันโดยย่อ

“นั้น”

“ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น”



              กรม..…พจิารณาแลว้เหน็วา่  สำนกันายกรฐัมนตรมีวีทิยากรที่มคีวามรู้เกี่ยวกบัระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นอย่างดี  จึงขอเชิญวิทยากรจากสำนักนายกรัฐมนตรี 
ไปบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ตัวอย่างการอ้างเรื่องเดิม

            ตามหนังสือที่อ้างถึง  แจ้งว่า  กรม…จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
ใหแ้กข่า้ราชการบรรจใุหมใ่นสงักดั ระหวา่งวนัที่ ๑ - ๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕         ขอเชญิขา้ราชการ   
สำนกันายกรฐัมนตรเีปน็วทิยากรบรรยายหวัขอ้วชิาระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม....... กรม....... ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

              ด้วยกรม.......จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๒๕ คน    
 ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  และกำหนดให้มีการบรรยายหัวข้อวิชา 
 ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  ในวนัที่ ๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕   
 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม.. กรม… รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            ตามหนังสือที่อ้างถึง  แจ้งว่า  กรม….จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
ใหแ้กข่า้ราชการบรรจใุหมใ่นสงักดั ระหวา่งวนัที่ ๑ - ๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕               ขอเชญิขา้ราชการ  และ



การอ้างเรื่องเดิม

             ตามหนังสือที่อ้างถึง  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง  

…………………………………………..…....................................................………  

…………………………………………..…....................................................……… 
ไปเพื่อขอให้สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

ชื่อเรื่องของที่เคยติดต่อกัน



การเขียนหนังสือราชการ

ข้อความส่วนความประสงค์



ข้อความส่วนความประสงค์

ต้องระลึกถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่าเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ 
ที่มีหนังสือไป

             สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
จึงขอให้.................................................................................................

คือ ข้อความที่ผู้เขียนแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหนังสือ 
เพื่อให้ทำอะไร หรือทำอย่างไร



ตัวอย่างข้อความส่วนความประสงค์

           ฉะนั้น  ในการจัดหากระดาษและซองเพื่อใช้ในราชการ 

สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ถือปฏิบัติ 

ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  

โดยเคร่งครัดต่อไป



ข้อความส่วนความประสงค์

ข้อความส่วนความประสงค์  หากมีหลายข้อ 
ให้แยกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

             สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีความเห็นประกอบการ 
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีดังนี้ 
             ๑.  ……………………………… 
             ๒.  ………………………………



ตัวอย่างข้อความส่วนความประสงค์
             สำนักนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรถราชการ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔ ได้กำหนด... 
ดังนั้น  สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการต่าง ๆ กำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ
การใช้รถส่วนกลาง...เพื่อให้การใช้รถส่วนกลางเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ  โดยให้ถือปฏิบัติ    
อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
             ๑.  กำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง... 
             ๒.  ตรวจสอบใบอนุญาตขอใช้รถส่วนกลางตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบฯ… 
             ๓.  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า มีข้าราชการรายใด... 
             ๔.  ในการขออนุญาตให้นำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว... 
             ๕.  กรณีรถส่วนกลางคันใด ได้รับอนุมัติยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด 
ของสว่นราชการไวท้ี่ดา้นขา้งนอกรถ  หรอืไดร้บัอนญุาตใหน้ำไปเกบ็รกัษาที่อื่นเปน็การชั่วคราวอนัเนื่องมาจาก... 
ส่วนราชการต่าง ๆ สมควรพิจารณาทบทวนเหตุผลและความจำเป็นของการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าว 
ในชว่งเวลาอนัเหมาะสมอยู่เสมอ เชน่ อยา่งนอ้ยปลีะครั้ง ภายในวนัที่ ๓๐ กนัยายน ของทกุป ี เพื่อปอ้งกนั   
มใิหม้กีารนำรถสว่นกลางกลางไปใชเ้สมอืนเปน็รถประจำตำแหนง่และเบกิจา่ยคา่เชื้อเพลงิของรถสว่นกลาง
อันเป็นเท็จ... รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการรถราชการเพื่อทราบด้วย



เรียน  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

             สำนกักฎหมายและระเบยีบกลางขอสง่สำเนาหนงัสอืสำนกันายกรฐัมนตร ีที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๑๙   
ลงวนัที่ ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  เรื่อง คำอธบิายการพมิพห์นงัสอืราชการภาษาไทยดว้ยโปรแกรมการพมิพ ์   
ในเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ มาเพื่อโปรดทราบ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     
ที่แนบมาพร้อมนี้                    

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ            สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ 

ที่  นร ๐๑๐๖/ว ๑๒๓                             วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

เรื่อง คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และตัวอย่างการพิมพ์

………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…

……………………………………………………………………………..…………………….………………….……

 ……………………………………………….……………..….…      …….……………………………………..…….…………….

(……………………………………….) 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง



ที่  นร ๐๑๐๑/ว ๒๑ 

ถึง  กระทรวง  กรม  และจังหวัด

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
กองกลาง 
โทร. x xxxx xxxx 
โทรสาร x xxxx xxxx

                    สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งหนังสือ “สำนักนายกรัฐมนตรีีปีที่ ๘๒” จำนวน ๑ เล่ม 
ดังแนบ  มาเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ราชการต่อไป

สำนักนายกรัฐมนตรี 
๒  มกราคม  ๒๕๕๗



การเขียนหนังสือราชการ

ข้อความส่วนสรุปความ



ข้อความส่วนสรุปความ

  ให้เขียนแสดงจุดมุ่งหมายโดยสรุป ว่าต้องการให้  
      ผู้รับหนังสือทำอะไร  หรือทำอย่างไร 

  มักขึ้นต้นด้วยคำว่า “จึง” แล้วต่อด้วยวัตถุประสงค์  
      ที่ต้องการให้ผู้รับหนังสือทำอะไร หรือทำอย่างไร

คือ ข้อความที่ผู้เขียนสรุปใจความของเนื้อเรื่อง 
เพื่อเป็นการย้ำความประสงค์ให้ผู้รับหนังสือทราบ



ตัวอย่างข้อความส่วนสรุปความ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  อนึ่ง สำนกังานแหง่นี้จะยา้ยที่ทำการ... และไดเ้ปลี่ยนแปลง
หมายเลขโทรศัพท์เป็น...

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป และกรุณาแจ้ง   
สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ และหนว่ยงานของรฐัในกำกบัดแูลทราบและถอืปฏบิตัติอ่ไปดว้ย  
จักขอบคุณมาก

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ     
เพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย 



ตัวอย่างข้อความส่วนสรุปความ
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา...

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้กรุณาลงนามในหนังสือ..............  
ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาดำเนนิการในสว่นที่เกี่ยวขอ้งตอ่ไปดว้ย จกัขอบคณุมาก

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

       จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณานำเสนอคณะรฐัมนตรตีอ่ไป  ทั้งนี้  สำนกันายกรฐัมนตร ี 
ไดน้ำเรยีนรองนายกรฐัมนตร ี(............) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้



จุดประสงค์ของการเชิญประชุม

  แจ้งกำหนดนัดประชุมให้ทราบ 

  ขอให้ไปเข้าร่วมประชุม



จุดประสงค์ของการขอให้พิจารณาดำเนินการ

  ขอให้พิจารณาดำเนินการ



จุดประสงค์ของการขอหารือ

  ขอให้พิจารณาข้อหารือ 

  ขอให้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบด้วย



หนังสือภายใน 

หนังสือภายใน 

ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใด 

ประสงค์จะกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ  

เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้



(คำขึ้นต้น) 

                 ๑.  เรื่องเดิม 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๒.  ข้อเท็จจริง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๓.  การดำเนินการ 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๔.  ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๕.  ข้อพิจารณา                                 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๖.  ข้อเสนอ 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บันทึกข้อความ

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ………………………………………………………………………….………………………….…….………..…………… 

ที่...............................................................................วันที.่........................................................................... 
เรื่อง.............................................................................................................................................................. 
               



บันทึก

 ๑. ชื่อหรือตำแหน่งที่บันทึกถึง 

 ๒. สาระสำคัญของเรื่อง 

 ๓. ชื่อและตำแหน่ง 

 ใชค้ำขึ้นตน้ตามที่กำหนดไวใ้นภาคผนวก ๒

 ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก  
 ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย

  ใหล้งลายมอืชื่อและตำแหนง่ของผู้บนัทกึ  
  ในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  

    ให้ลงวัน เดือน ปี ที่บันทึกไว้ด้วย

  ให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้

ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อ     
ผู้บังคับบัญชา  หรือ 

ข้อความซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่      
ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือ 

ข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน  
ระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ



(คำขึ้นต้น) 

                 ๑.  เรื่องเดิม 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๒.  ข้อเท็จจริง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๓.  การดำเนินการ 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๔.  ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๕.  ข้อพิจารณา                                 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๖.  ข้อเสนอ 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บันทึกข้อความ

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ………………………………………………………………………….………………………….…….………..…………… 

ที่...............................................................................วันที.่........................................................................... 
เรื่อง.............................................................................................................................................................. 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ..............................................................................
ท่ี.........................................  วันที.่...........................................
เรื่อง..........................................................................................

• หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อย 
กว่าหนังสือภายนอก

• เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง  
กรม หรือจังหวัดเดียวกัน

• ใช้กระดาษบันทึกข้อความ

• จัดท าตามแบบที่ ๒ ท้ายระเบียบ

ชั้นความลับ (ถ้าม)ี

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) หนังสือภายใน

(ค าขึ้นต้น)
ข้อความ....................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต าแหน่ง)
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.............................................................................................................
ที่ ...................................................วันที่ .................................................................. 
เรื่อง ............................................................................................................................. ...........

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ โทร. x xxxx xxxx

• ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมีรายละเอียดพอสมควร
• โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไปให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ทั้งระดับกรมและกอง 
• ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับต่ ากว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

เพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
• พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้าม)ี



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...........................................................................................................................
ท่ี ........................................................  วันที่ ..........................................................
เรื่อง ........................................................................................................................

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๗๒

นร ๐๑๐๖/ว ๑๒ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

การคัดค้านค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง 

ชั้นความลับ (ถ้าม)ี
ชั้นความเร็ว (ถ้าม)ี

(ค าขึ้นต้น)
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ค าลงท้าย

X
X X

XX

(...พิมพ์ชื่อเต็ม...)
(ต าแหน่ง)

ชั้นความลับ (ถ้าม)ี



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ............................................................................................................................
ท่ี ......................................................... วันที่ ...........................................................
เรื่อง .........................................................................................................................
(ค ำขึน้ต้น)

ตามหนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร ... ลงวันที่ ...  กรมประชาสัมพันธ์แจ้งว่า
................................................ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

(ข้อความ).............................................................
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมฯ ที่แนบ



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ............................................................................................................................. ........
ท่ี ........................................................................วันที่ .............................................................

เรื่อง ..................................................................................................................................

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักกฎหมายฯ โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๗๒

นร ๐๑๐๖/๑๒ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

ข้าราชการพลเรือนขอความเป็นธรรม

(พิมพ์ชื่อเต็ม)

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี...

ผู้มีอ านาจลงนาม

(ค าขึ้นต้น)

ข้อความ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................



(...พิมพ์ชื่อเต็ม...)
ประธานกรรมการ... /เลขานุการ...

ทะเบียนส านัก/กอง
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ............................................................................................................................. ........
ท่ี ........................................................................วันที่ .............................................................

เรื่อง ..................................................................................................................................

คณะกรรมการ.../ฝ่ายเลขานุการ... โทร. x xxxx xxxx
นร ๐๑๐๖/๑๒ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

ข้าราชการพลเรือนขอความเป็นธรรม
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ชั้นความลับ (ถ้ามี)

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

(ข้อความ) ..........................................................................
...............................................................................................................

(ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก)
(ตราส่วนราชการ)
(วัน เดือน ปี)

(ลงชื่อย่อก ากับตรา)
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
(โทร. หรือท่ีตั้ง)

• หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อ
ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

• โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบ
ลงชื่อย่อก ากับตรา

• ใช้กระดาษตราครุฑ

• จัดท าตามแบบที่ ๓ ท้ายระเบียบ
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

หนังสือประทับตรา



หนังสือประทับตราใหใ้ช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ 
และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีทีไ่ม่ใช่เรือ่งส าคัญ ได้แก่
๑. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม
๒. การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
๓. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญ หรือการเงิน
๔. การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ
๕. การเตือนเรื่องค้าง
๖. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา

8

หนังสือประทับตรา



“ถึง” ซึ่งจะใช้กับหนังสือประทับตราแล้วตามด้วย ชื่อส่วนราชการ

เช่น  ถึง  จังหวัดนนทบุรี
ถึง  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ค าขึ้นต้น
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• ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกแดง
• ให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา

ชื่อกระทรวง ทบวง กรม 
หรือส่วนราชการที่เรยีกชื่อ
อย่างอื่นและมีฐานะเปน็

กรม หรือจังหวัด

ส านักนายกรัฐมนตรี
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลงลายมือชื่อ

ลงลายมือชื่อลงลายมือชื่อ

ลงลายมือชื่อลงลายมือชื่อ

ตราชื่อส่วนราชการ



มี ๓ แบบ ได้แก่
๑. ค าสั่ง (แบบที่ ๔)
๒. ระเบียบ (แบบที่ ๕)
๓. ข้อบังคับ (แบบที่ ๖)

หนังสือสั่งการ



ค าสั่ง (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง)

ที่ .................../(เลขปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง)

เรื่อง ......................................................

(ข้อความ)........................................................ .................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ...............................................

สั่ง  ณ  วันที่ ................................................. .พ.ศ. ............

(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)

ต าแหน่ง

แบบท่ี  ๔

- บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชา

สั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

- ใช้กระดาษตราครุฑ

- จัดท าตามแบบที่ ๔ ท้ายระเบียบ

ค าสั่ง



ค าสั่ง (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสัง่)

ที่ .................../(เลขปีพุทธศักราชทีอ่อกค าสั่ง)

เรื่อง ......................................................

ประเภทค าสั่ง
๑. ค าสั่งตามอ านาจบริหารโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกค าสั่ง

เช่น ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ค าสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. ค าสั่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลในต าแหน่งมีอ านาจออกค าสั่งได้ ให้ระบุชื่อต าแหน่งของผู้มีอ านาจ

ออกค าสั่ง เช่น ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด...
๓. ค าสั่งของคณะกรรมการที่มีมติให้ออกค าสั่งของคณะกรรมการ ให้ระบุชื่อคณะกรรมการที่ออกค าสั่ง

เช่น ค าสั่งคณะกรรมการ..



ระเบียบ  (ชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ)

ว่าด้วย .............................................................

(ฉบับที่ ......................ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า ๑ ฉบับ)

พ.ศ. .............................................

(ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อ านาจออกระเบียบ

(ถ้ามี)

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ ...........................................................................พ.ศ. .....................................................”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ........................................................................................................................เป็นต้นไป

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

ข้อ  (สุดท้าย) ผู้รักษาตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้น าข้อผู้รักษาการตามระเบียบไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่

จะข้ึนหมวด ๑) ........................................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

ประกาศ ณ  วันที่  ..................................................พ.ศ. ............................

(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)

ต าแหน่ง

แบบท่ี  ๕

- บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจ
หน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัย 
อ านาจของกฎหมายหรอืไม่ก็ได้ 
เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงาน
เป็นการประจ า

- ใช้กระดาษตราครุฑ

- จัดท าตามแบบที่ ๕ ท้ายระเบียบ

ระเบียบ



ข้อบังคับ  (ชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ)

ว่าด้วย .............................................................

(ฉบับที่ ......................ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า ๑ ฉบับ)

พ.ศ. .............................................

(ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้างถึงกฎหมายที่ให้อ านาจบังคับ

ข้อ ๑  ข้อบังคับนีเ้รียกว่า  “ข้อบังคับ .....................................................................พ.ศ. .......................................”

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ....................................................................................................................เป็นต้นไป

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

ข้อ  (สุดท้าย) ผู้รักษาตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้น าข้อผู้รักษาการไปก าหนดเป็นข้อสุดท้าย

ก่อนที่จะข้ึนหมวด ๑) ........................................................................................................................... .............................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

ประกาศ ณ  วันที่  ..................................................พ.ศ. ............................

(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)

ต าแหน่ง

แบบที ่ ๖

- บรรดาข้อความ
ที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
ให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้

- ใช้กระดาษตราครุฑ

- จัดท าตามแบบที่ ๖ ท้ายระเบียบ

ข้อบังคับ



มี ๓ แบบ ได้แก่
๑. ประกาศ (แบบที่ ๗)
๒. แถลงการณ์ (แบบที่ ๘)
๓. ข่าว (แบบที่ ๙)

หนังสือประชาสัมพันธ์



ประกาศ  (ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ)

เรื่อง ...................................................................................................

(ข้อความ) ........................................................................................................................... ...................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

ประกาศ ณ  วันที่  ..................................................พ.ศ. ................

(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)

ต าแหน่ง

แบบท่ี  ๗

- บรรดาข้อความที่ทางราชการ
ประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ
หรือแนะแนวทางปฏิบัติ

- ใช้กระดาษตราครุฑ

- จัดท าตามแบบที่ ๗ ท้ายระเบียบ

ประกาศ



แถลงการณ์  (ชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์)

เรื่อง .............................................................

ฉบับที่ .................................(ถ้ามี)

(ข้อความ) ........................................................................................................................... ....................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

(ชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์)

(วัน  เดือน  ปี)

แบบท่ี  ๘

- บรรดาข้อความที่ทางราชการ
แถลงเพื่อความเข้าใจในกิจการ
ของทางราชการ หรือเหตุการณ์ 
หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน
โดยทั่วกัน

- ใช้กระดาษตราครุฑ

- จัดท าตามแบบที่ ๘ ท้ายระเบียบ

แถลงการณ์



ข่าว  (ชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว)

เรื่อง .............................................................

ฉบับที.่............................(ถ้ามี)

(ข้อความ) ........................................................................................................................... ...................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

(ชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว)

(วัน  เดือน  ปี)

แบบท่ี  ๙

- บรรดาข้อความทีท่างราชการ
เห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ

- ไม่ใช้กระดาษตราครุฑ

- จัดท าตามแบบที่ ๙  ท้ายระเบียบ

ข่าว



หนังสือที่ทางราชการท าขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือ

หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ  มี ๔ ประเภท ๒ แบบ   

ได้แก่ ๑.  หนังสือรับรอง (แบบที่ ๑๐)
๒. รายงานการประชุม (แบบที่ ๑๑)
๓. บันทึก (ไม่มีแบบ)
๔. หนังสืออื่น (ไม่มีแบบ)

หนังสือที่เจ้าหน้าทีท่ าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
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เลขที่..................................                      (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

(ข้อความ) หนังสือนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่จะให้
การรับรองพร้อมทั้งลงต าแหน่งและสังกัด หรือที่ต้ัง แล้วต่อด้วยข้อความที่รับรอง).................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ให้ไว้ ณ วันที่............................................พ.ศ. ..................................

(ลงชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต าแหน่ง)รูปถ่าย

(ถ้าม)ี

(ประทับตราชื่อส่วนราชการ)
(ลงชื่อผู้ได้รับการรับรอง)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)

แบบที่ ๑๐

- หนังสือที่ส่วนราชการออกให้
เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล 
หรือหน่วยงาน  เพื่อวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่
บุคคลโดยทั่วไป ไม่จ าเพาะเจาะจง

- ใช้กระดาษตราครุฑ

- จัดท าตามแบบที่ ๑๐ ท้ายระเบียบ

หนังสือรับรอง

(ส่วนนี้ใช้ส าหรับเรื่องส าคัญ)

(๑/๒๕๖๑ หรือ นร ๐๑๐๖/...)
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- ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

- ผู้บังคับบัญชา สั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

- ข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน  
ระดับต่ ากว่ากรมติดต่อกัน
ในการปฏิบัติ  ราชการ

- ใช้กระดาษบันทึกข้อความหรือไม่ ก็ได้

- ไม่มีแบบ

บันทึกเรียน  อธิบดี /ผู้อ านวยการกอง/ส านัก

ข้อความ.......................................
..................................................................

(ลงชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)

ต าแหน่ง

(วัน เดือน ป)ี

บันทึกแบบล าดับกระบวนการ

บันทึกต่อเนื่อง

บันทึกแบบร่ายยาว



๑. ติดต่อและสั่งการภายใน
๒. ไม่มีแบบ
๓. จะมีเลขที่หนังสือออกหรือไม่ก็ได้
๔. จะใช้กระดาษบันทึกข้อความหรือไม่ ก็ได้
๕. จะพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือก็ได้
๖. จะมีส าเนาคู่ฉบับ ส าเนาหรือไม่ก็ได้

บันทึก



ข้อแตกต่าง หนังสือภายใน บันทึก

๑. แบบ - มีแบบ (แบบที่ ๒) - ไม่มีแบบ

๒.  การติดต่อ - ติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม 
หรือจังหวัดเดียวกัน

- ไม่ใช้ติดต่อกับบุคคลภายนอก

- ติดต่อและสั่งการภายใน
- ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
- ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคบับญัชา
- เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่ากรมติดต่อกัน

๓.  รูปแบบ - ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
- มีชื่อเรื่อง

- ใช้กระดาษบันทึกข้อความหรือไม่ก็ได้
- อาจไม่มีชื่อเรื่องก็ได้

๔. เลขที่หนังสือ - มีเลขที่หนังสือออก - จะมีเลขที่หนังสือออกหรือไม่ก็ได้

๕. วิธีการจัดท า - ต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย - จะพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือก็ได้

๖.  การจัดท าเอกสาร - ต้องมีส าเนาคู่ฉบับ และส าเนา - จะมีส าเนาคู่ฉบับ ส าเนาหรือไม่ก็ได้



๑. บันทึกย่อเรื่อง
๒. บันทึกรายงาน
๓. บันทึกความเห็น
๔. บันทึกสั่งการ
๕. บันทึกติดต่อ

ลักษณะของวิธีการบันทึกติดต่อราชการ
จ าแนกได้  ๕ ประเภท

๑.  เรื่องเดิม
๒. ข้อเท็จจริง
๓. ข้อกฎหมาย

๔. ข้อพิจารณา
๕. ข้อเสนอ

(บันทึกแบบล าดับกระบวนการ)



ท่ี นร ๐๑๐๖/
เรียน  ร.ปนร. (..................................)

สกร.พิจารณาแล้ว ได้อนุญาตให้นางสาวเบญจวรรณฯ 
ลาพักผ่อนในวันท่ี ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  และในการนี้ เห็นสมควร
อนุญาตให้นางสาวเบญจวรรณฯ เดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อน
เพ่ือไปทัศนศึกษา ในวันท่ี ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต                                                                                             
(บันทึกต่อเนื่อง)

ผอ.สกร.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ....................................................................................................................
ท่ี............................................................วันที่.................................................................
เรื่อง...............................................................................................................................

นร ๐๑๐๖/๒๓
สกร. โทร. ๔๕๔๘

เรียน  ผอ.สกร. ผ่าน ผอ.สรบ.
ด้วยดิฉันนางสาวเบญจวรรณ พลชัย  ต าแหน่งนิติกรช านาญการ มีความประสงค์ขออนญุาตลาพักผ่อน

ในวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  และขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อน เพื่อไปทัศนศึกษา 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังแบบใบลาพักผ่อนที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตการเดินทางไปต่างประเทศ และกรุณาน าเรียน ร.ปนร. (..................) 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตการเดินทางไปต่างประเทศด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง  

(นางสาวเบญจวรรณ พลชัย)
นิติกรช านาญการ

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ขออนุญาตลาพักผ่อนและขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ระหว่างการลาพักผ่อน

(บันทึกแบบร่ายยาว)
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รายงานการประชุม................................................
ครั้งที่..............................

เมื่อ.........................................
ณ..........................................

ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้าม)ี
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้าม)ี
เริ่มประชุมเวลา
(ข้อความ)..............................................................................
...................................................................................................
เลิกประชุมเวลา

................................................
ผู้จดรายงานการประชุม

แบบที่ ๑๑

- การบันทึกความเห็นของ
ผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชมุ 
และมติของที่ประชุม
ไว้เป็นหลักฐาน

- จัดท าตามแบบที่ ๑๑ ท้ายระเบียบ

รายงานการประชุม



การจัดท าระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการจะก าหนดระเบียบวาระการประชุม และน าเสนอประธาน
เพื่อขอความเป็นชอบ

ระเบียบวาระ หมายถึง ล าดับรายการที่ก าหนดไว้ในการประชุมแต่ละครั้ง

วาระ หมายถึง ครั้ง คราว



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการ............................................

ครั้งที่ ../....
วัน................ท่ี ...............เวลา ........... น.

ณ ห้องประชุม....................................................

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม..............................
ครั้งท่ี ...../...... เมื่อวันที่.................

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการควบคมุการเรี่ยไรของหนว่ยงานของรัฐ (กคร.)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๐๙ อาคารส านักงานปลัดส านกันายกรฐัมนตรี ชั้น ๑ ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรฐั (กคร.)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๐๙ อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๑ ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้าม)ี

ระเบียบวาระที่ ๒      เรื่องการรับรองรายงานการประชุม กคร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

เรื่อง  การรายงานรายรับ – รายจ่ายจากการเรี่ยไร  

(เอกสารหมายเลข ทร. ๑ - ๒/๒๕๖๓)

ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่  ๑  การขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร  (กรมท่าอากาศยาน)

(เอกสารหมายเลข พณ. ๑ - ๒/๒๕๖๓)

เรื่องท่ี  ๒  การขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร  (มหาวิทยาลัยบูรพา)

(เอกสารหมายเลข พณ. ๒ - ๒/๒๕๖๓)

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี



เอกสารหมายเลข ทร. ๑ - ๒/๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานรายรับ – รายจ่ายจากการเรี่ยไร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นาย...

๑. เรื่องเดิม

๒. ข้อเท็จจริง

๓. ข้อเสนอ
จึงขอเสนอมาเพื่อที่ประชุมโปรดทราบ

มติ
........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................



เอกสารหมายเลข พณ. ๑ - ๑/๒๕๖๑

เรื่องท่ี ๑ การขออนุมัติให้จัดให้มีการเร่ียไร (กรมท่าอากาศยาน)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว...

๑. เรื่องเดิม
๒. ข้อเท็จจริง
๓. ข้อกฎหมาย
๔. ข้อพิจารณา
๕. ข้อเสนอ

จึงขอเสนอมาเพ่ือที่ประชุมโปรดพิจารณา

มติ
........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



รายงานการประชุม
................................................................

ครั้งที่ .../........
เมื่อวัน.............ที่ ............................. 
ณ .................................................

ให้ลงช่ือคณะทีป่ระชุม หรือช่ือกำรประชุมน้ัน

จันทร์ วนั เดือน ปีทีป่ระชุม

ให้ลงสถำนทีท่ีใ่ช้ประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๙ - ๒/๒๕๖๓
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ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะที่ประชุมซ่ึงมาประชุม  
ในกรณีที่มีผู้แทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงด้วยว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด

๑. นาย.............................................................      ต าแหน่ง..................................   ประธานกรรมการ
๒. นาง..............................................................      ต าแหน่ง..................................   กรรมการ

ผู้แทน....(หน่วยงาน)................
๓.    นางสาว.......................................................       ต าแหน่ง...................................   กรรมการ

แทน....(ผู้ใด/ต าแหน่ง/แทนผู้แทนหน่วยงาน)

ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะที่ประชุม 
ซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุม (ถ้าม)ี
๑. นาย.............................................................. ต าแหน่ง..................................   ติดราชการ
๒. นาง.............................................................. ต าแหน่ง..................................   ติดภารกิจ
๓.  นางสาว....................................................... ต าแหน่ง...................................   ลาประชุม



ผู้มำประชุม
กรณีค ำส่ังแต่งตั้งระบุต ำแหน่งเป็นกรรมกำร  
๑. นำยบุญ  มำกล้นเหลือ ปลดักระทรวง............. ประธำนกรรมกำร
๒. นำยมี  ทรัพย์มำก อธิบดกีรม................... กรรมกำร
กรณีค ำส่ังแต่งตั้งระบุผู้แทนหน่วยงำนเป็นกรรมกำร  
๓. นำยเสำร์  สิงหำ ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย กรรมกำร

ผู้แทนกรม...............
๔. นำยจันทร์  คุ้มครอง นิติกรช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร

ผู้แทนกรม...............
ในกรณีทีม่ผู้ีแทนให้ลงช่ือผู้มำประชุมแทน และลงด้วยว่ำมำประชุมแทนผู้ใดหรือต ำแหน่งใด
๕. นำยพนัธ์ุ  ศิลำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส กรรมกำร

แทน เลขำนุกำรกรม
กรม.....................
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ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม 
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้าม)ี

๑. นาง.............................................................. ต าแหน่ง............................................                                                                              
หน่วยงาน..........................................

๒. นาย.............................................................. เจ้าหน้าที.่.........................................   
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้าม)ี

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี



การจดรายงานการประชุม

การจดรายงานการประชุม อาจท าได้ ๓ วิธี

๑. จดละเอียด จดทุกค าพูด พร้อมด้วยมติ

๒. จดย่อ จดค าพูดที่เป็นประเด็นส าคัญอันเป็นเหตุผลน าไปสู่มติ
พร้อมด้วยมติ

๓. จดเหตุผล จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม



รายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ...

มติ ที่ประชุมรับทราบ



รายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม กคร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ผู้แทน . . .  ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่  . .  บรรทัดที่  . . 
จาก “ ... “ เป็น “...” 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ... ครั้งที่ .. เมื่อวันที่ .. ตามที่ได้
มีการขอแก้ไขแล้ว
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ... ครั้งที่ .. เมื่อวันที่ .. โดยไม่มี
การแก้ไข



รายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ...
...ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ทร. ๑ – ๑/๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมรับทราบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ



รายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้แทน ... เสนอความเห็นว่า ...

ผู้แทน ... ชี้แจงว่า ...

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า ...

...ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข พณ. ๑ – ๒/๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ...



ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี

ไม่มี

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระเสร็จสิ้นแล้ว ...
ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ...

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ...

รายงานการประชุม
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เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  
ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ................................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต าแหน่ง)

ผู้จดรายงานการประชุม

ให้ระบุต าแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
เช่น เลขานุการ
หรือช่วยเลขานุการ



การรับรองรายงานการประชุม

การรับรองรายงานการประชุม อาจท าได้ ๓ วิธี

๑. รับรองในการประชุมครั้งนั้น

๒. รับรองในการประชุมครั้งต่อไป

๓. รับรองโดยการแจ้งเวียน



ข้อบกพร่องการเขียนรายงานการประชุม 
การจดรายงานการประชุมมีรูปแบบการจดที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละองค์กร แต่ถ้าเป็น

หน่วยงานราชการ การจดรายงานการประชุมควรปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ ส านัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 ที่ก าหนดรูปแบบรายงานการประชุม ดังนี้ 

1.1 ใช้ค าว่า “รายงานการประชุม..............” ไม่ใช้ “บันทึกการประชุม............” 
1.2 ใช้ค าว่า “เมื่อวันที่................” ไม่ใช้ “วันที่...................” 
1.3 ใช้ค าว่า “ผู้มาประชุม/ผู้ไม่มาประชุม” ไม่ใช้ “ผู้เข้าประชุม/คณะกรรมการที่มาประชุม/ 

รายนามผู้มาประชุม ฯลฯ” 
1.4 ใช้ค าว่า “ผู้เข้าร่วมประชุม” ไม่ใช้ “ผู้ร่วมประชุม” 
1.5 ใช้ค าว่า “เริ่มประชุม” ไม่ใช้ “เปิดประชุม” 
1.6 ใช้ค าว่า “เลิกประชุม” ไม่ใช้ “ปิดประชุม” 
1.7 ใช้ค าว่า “ผู้จดรายงานการประชุม” ไม่ใช้ “ผู้บันทึกรายงานการประชุม” 



หนังสืออื่น
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หนังสืออื่น คือ 

- หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ  ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ
และสื่อกลางบันทึกขอ้มูล หรือ

- หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนงัสือ
ของทางราชการแล้ว  

- หนังสือที่มรีูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะก าหนดขึน้ในตามความเหมาะสม 
เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหท้ าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง
สัญญา  หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน ค าร้อง เป็นต้น 



คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยด าเนินการติดตั้งรูปแบบตัวพิมพ์
(ฟอนด์) สารบรรณและรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนด์) อื่น ๆ ทั้งหมด จ านวน ๑๓ รูปแบบตัวพิมพ์ของ
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

(หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓)

แบบและขนาดอักษร

ส านักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งเวียนเรื่อง ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วย
โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ เกี่ยวกับการตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์  
ขนาดครุฑ และการพิมพ์

(หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว  ๒๐๑๙ ลงวันตที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓



- ให้กั้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือประมาณ ๓ เซนติเมตร เพื่อความสะดวก
ในการเก็บเข้าแฟ้ม

- ตัวอักษรสุดท้ายควรห่างจากขอบกระดาษด้านขวาไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร   
- การพิมพ์หนังสือราชการที่ต้องใช้กระดาษตราครุฑ ถ้ามีข้อความมากกว่า ๑ หน้า 

หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษไม่ต้องมีตราครุฑ 
- การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้า ต้องพิมพ์เลขหน้า โดยให้พิมพ์ตัวเลขหน้ากระดาษไว้

ระหว่างเครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ที่กึ่งกลางด้านบนของกระดาษ ห่างจากขอบกระดาษ
ด้านบนลงมาประมาณ ๓ เซนติเมตร
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ค าอธิบาย ๔ การเขียนและการพิมพ์



การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหนา้ ต้องพิมพ์เลขหน้า

ถ้าค าสุดท้ายของบรรทัดมีหลายพยางค์ไม่สามารถพมิพจ์บค าในบรรทดัเดียวกันได้
ให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ระหว่างพยางค์

- ๒ -

.......................................................................................พระราช-
กฤษฎีกา
........................................................................................พระราช-
บัญญัติ
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การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - )



การเว้นช่องว่างระหว่างค า ข้อความหรือประโยคให้ถูกต้อง เพื่อความชัดเจน 
และอ่านได้ตรงตามความต้องการของผู้เขียน

การเว้นวรรค แบ่งออกเป็น

- การเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ ก

- การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ ๒ เท่า ของการเว้นวรรคเลก็ กก
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การจัดวรรคตอน



- ประโยครวมให้เว้นวรรคเล็กระหว่างประโยคย่อยที่มีใจความสมบูรณ์ 

และเชื่อมกับประโยคอื่น ๆ ที่ขึ้นต้นด้วยค าสันธาน “และ” “หรือ” “แต”่ 

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แตเ่มื่อรวม
เป็นวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
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การเว้นวรรคเล็ก



- ชื่อกับนามสกุล        (นางสาวใจดี เมตตา)
- ชื่อสถานที่ต่าง ๆ      (แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐)
- ค าน าหน้านาม         (ศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก หม่อมเจ้า)
- ยศกับชื่อ               (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
- วันและเวลา           (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
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การเว้นวรรคเล็ก



เว้นวรรคใหญ่เมื่อจบข้อความแต่ละประโยค

ส านักนายกรัฐมนตรีจึงไม่อาจรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาด าเนินการ
ต่อไปได้  อย่างไรก็ดี  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นฯ ...

ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น
๒ เคาะ

๒ เคาะ ๒ เคาะ

55

การเว้นวรรคใหญ่



- ค าน าหน้าชื่อ          (นางสาวใจดี  มีเมตตา)
- บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์  (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล)
- ชื่อหน่วยงาน          (กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม)

ที่มา : หนังสือหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์
การเขียนค าย่อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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กรณีที่ไม่เว้นวรรค



เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลาง
1 enter + before 6 pt

1 enter 

๒ เคาะ

ส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ ก าหนดให้ ...

๑ เคาะ
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จัดวรรคตอนให้ถูกต้อง



ด้วยกระทรวงคมนาคมได้ก าหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการ
ที่ดีให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ในสังกัด ....

ห้ามเคาะ

ตามหนังสือที่อ้างถงึ กระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ได้ก าหนดจัดฝึกอบรม
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการทีไ่ด้รับการบรรจุใหม่ในสังกัด ... 
ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

๒ เคาะ
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การพิมพ์หนังสือที่มีความส าคัญ และมีจ านวนหลายหน้า ให้พิมพ์ค าต่อเนื่อง
ของข้อความที่จะยกไปพิมพ์หน้าใหม่ไว้ด้านล่างทางมุมขวาของหน้านั้น ๆ แล้วตามด้วย 
... (จุด ๓ จุด) โดยปกติให้เว้นระยะห่างจากบรรทัดสุดท้าย ๓ ระยะบรรทัดพิมพ์ 
และควรจะต้องมีข้อความของหนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายอย่างน้อย ๒ บรรทัด 
ก่อนพิมพ์ค าลงท้าย

ส่วนราชการ...
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ค าอธิบาย ๔ การเขียนและการพิมพ์



การจ าแนกหัวข้อโดยปกติให้ใช้ตัวเลขล้วน ๆ โดยถือหลักดังต่อไปนี้

๑. ในกรณีที่ใจความสามารถแบ่งเป็นข้อใหญ่ ๆ โดยแบ่งเป็นเล่ม ภาค ตอน 
หรือบท ให้ใช้เลขเรียงล าดับตั้งแต่ ๑ เป็นล าดับไปจนกว่าจะจบเรื่อง

๒. การจ าแนกหัวข้อย่อย ๆ ลงไป แบ่งออกเป็นช่วง ๆ แต่ละช่วงจะแบ่ง
ออกเป็น ๔ ชั้น ได้แก่ การจ าแนกหัวข้อชั้นต้น ชั้นลูก ชั้นหลาน และชั้นเหลน 
โดยใช้เลขเรียงล าดับกันไปและใส่จุดระหว่างชั้นนั้น ๆ
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ค าอธิบาย ๕ การก าหนดตัวเลขส าหรับใช้เป็นหัวข้อ



๑.  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑.๑  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑.๑.๑  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก

๑.๑.๑.๑  กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑.๑.๑.๑ (๑) กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๑.๑.๑.๑ (๑.๑) กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๒.๕ ซม.
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๑.  ข้อเท็จจริง
๑.๑  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑.๒ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑.๒.๑ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑.๒.๒ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
๑.๒.๒.๑  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๒.๕ ซม.
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ข้อยกเว้น
การจ าแนกหัวข้อซึ่งไม่มีการจ าแนกหัวข้อย่อยลงไปอีก จะก าหนดหัวข้อ โดยใช้

ตัวอักษรแทนตัวเลขก็ได้ เช่น ข้อ ก. หรือ (ก)

ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตัวเลขเป็นหัวข้อไว้เป็นอย่างอื่น 
ก็ให้น ามาใช้ได้โดยอนุโลม เช่น การก าหนดหัวข้อในเอกสารทางวิชาการ เป็นต้น
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ค าอธิบาย ๕ การก าหนดตัวเลขส าหรับใช้เป็นหัวข้อ



๑. ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงวา่เป็นอักษรย่อ 
เช่น   ส านักงาน ก.พ.

พ.ศ.
๒. ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกล าดับข้อ

เช่น   ก.   
๑. 
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การใช้เครื่องหมาย “จุด”



๑.  ..  (สองจุด)
ใช้เขียนไว้หลังค าว่า ฉบับที่ .. ซึ่งอยู่ในวงเล็บส าหรับ

ร่างกฎหมาย ร่างระเบียบ ฯลฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เช่น ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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การใช้เครื่องหมาย จุดไข่ปลา



๒. ... (สามจุด)
ใช้ส าหรับการละข้อความที่เหลือไว้ เมื่ออ่านควรหยุด

เล็กน้อย แล้วจึงอ่านว่า “ละ ละ ละ” เช่น  ตามค าสั่ง...
๓. .... (สี่จุด)

ใช้เขียนหลังค าว่า พ.ศ. .... ส าหรับร่างกฎหมาย 
ร่างระเบียบ ฯลฯ

เช่น ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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นางสาว    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ศาสตราจารย์พิเศษ
หม่อมเจ้า
หม่อมราชวงศ์
หม่อมหลวง

รศ.

ม.จ.

ม.ร.ว.
ม.ล.

น.ส.

ศ.

ศ.
ศ.

ผศ.

การเขียนค าย่อ



ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ         
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ชื่อย่อส่วนราชการและคณะกรรมการ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ส านักงาน ป.ป.ท.
คณะกรรมการ ป.ป.ท.

ส านักงาน ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ส านักงาน ปปง.
คณะกรรมการ ปปง.

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส านักงาน ป.ป.ส.
ป.ป.ส.



ตัวอย่ำงกำรพมิพ์





ตัวอย่ำงกำรพมิพ์



ตัวอย่ำงกำรพมิพ์





www.opm.go.th
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แบบหนังสือราชการ
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แบบหนังสือราชการ
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ที ่xx xxxx/xxxx             กรม... 
              แขวง... เขต... กทม. xxxxx 

         ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยาย 

เรียน  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ก าหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ” จ านวน ๑ ชุด 

  ด้วยกรม... ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ” 
ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกรม... จ านวน ๘๐ คน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเข้าใจสาระส าคัญและ
หลักการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้องและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ในการนี้ กรม... พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรดังกล่าว  จึงขอความอนุเคราะห์
มอบหมายบุคลากรในสังกัดไปเป็นวิทยากรบรรยายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้
นายประสาน จิตต์ปกติ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
 
 
 

      (.....................................) 
      รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

      อธิบดีกรม... 
 
 
 
 
 
 
 
ส านัก... 
ส่วน/ฝ่าย... 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๗๒  (ประสาน) 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๙ 
E – mail  xxxxxx@gmail.com 



ที ่นร ๐๑๐๖/xxxx            ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
              ท าเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

         ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒   

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย 

เรียน  อธิบดีกรม... 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง กรม...จะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพ่ิมขีดสมรรถนะการบริหารงาน
ภาครัฐ” ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกรม... จ านวน ๘๐ คน  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  จึงขอความอนุเคราะห์
วิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ” ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ. ห้องเพชรชมพู  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

  ส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว จัดส่งนางสาววีราภรณ์ ชินวงศ์ นิติกรช านาญการ และ 
นางเยาวลักษณ์ พลายโถ นิติกร ไปเป็นวิทยากรบรรยายตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            พันต ารวจโท 

      (เธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์) 
      หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

      ปฏิบัติราชการแทนปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๗๒   
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๙ 
www.opm.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๖๓ 
ที ่ นร ๐๑๐๖/ว       วันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง  การส ารวจกฎหมายล าดับรองท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านักนายกรัฐมนตรี 

เรียน  (หัวหน้าหน่วยงานภายในส านักนายกรัฐมนตรี) 

  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือที่ นร ๐๙๐๔/๑๑๑๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ขอให้ส านักนายกรัฐมนตรีส ารวจกฎหมายล าดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบ และกรอกข้อมูลกฎหมายล าดับรอง
ดังกล่าวตามแบบตาราง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายในส านักนายกรัฐมนตรี 
ด าเนินการกรอกข้อมูลกฎหมายล าดับรองดังกล่าวตามแบบตารางที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก าหนด 
เพ่ือส านักนายกรัฐมนตรีจะได้ท าการรวบรวมในภาพรวมของส านักนายกรัฐมนตรี และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ-
กฤษฎีกาต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และแจ้งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบภายใน 
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วย จักขอบคุณมาก 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

    (.....................................) 
    รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 

    ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 

ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๖๓ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ      กรม...           กระทรวง...     โทร. x xxxx xxxx 
ที ่ นร xxxx/xxxx      วันที่  ๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร หลกัสูตร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณ  

           และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี” 

เรียน  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ข้อเท็จจริง 
  ด้วย กรม…ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรม...  หลักสูตร “ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี” ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกรม… จ านวน 
๑๒๐ คน ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และ
เข้าใจสาระส าคัญและหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้องและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเพชรชมพู  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ข้อพิจารณา 

  กรม...จึงขอความอนุเคราะห์มอบหมายบุคลากรในสังกัดไปเป็นวิทยากรบรรยายในวัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายเคร่งครัด  ระเบียบ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
เป็นผู้ประสานงาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(....................................) 
อธิบดี... 

 
 
 
 

    
  

 
 
 
 


