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ความหมายของงานสารบรรณ 

งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มต้ังแต่การจัดทํา 
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย ในทางปฏิบัติ งานสารบรรณ หมายถึง การบริหารงาน
เอกสารทั้งปวง ต้ังแต่ การคิด ร่าง เขียน อ่านแต่ง พิมพ์ จด ทําสําเนา สง่หรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จด
รายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม และทําลาย ทัง้น้ีต้อง
เป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายจาก
ความหมายของ งานสารบรรณ ทําให้สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเก่ียวข้องกับ
เรื่องใดบ้าง เริ่มต้ังแต่ 

  - การผลิตหรอืจัดทําเอกสาร (พิจารณา – คิด - ร่าง เขียน ตรวจร่าง - พิมพ์ ทาน 
สําเนา – เสนอ - ลงนาม)  

   - การส่ง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียน – ลงวันเดือนปี – บรรจุซอง – นําส่ง) 
  - การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – แจกจ่าย) 
  - การเก็บ รักษา และการยืม 
  - การทําลาย 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กําหนดไว้ว่า หนังสือราชการ คือ เอกสารที่
เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือที่สว่นราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่สว่นราชการหรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

 
หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ มี 6 ชนดิ ดงันี ้

 

1. หนังสือภายนอก คือ หนังสอืติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็น
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้าง... 
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 โครงสร้าง   ประกอบด้วยส่วนสําคัญ  4 สว่น 
 

 
หัวหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
เหตุที่มีหนังสือไป 
 
 
จุดประสงค์ 
ที่มีหนังสือไป 
 
 
 
ท้ายหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) ที ่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเรื่องตามท่ีกําหนดไว้ แล้วทับด้วยเลขทะเบียน
หนังสือส่ง (เลขทะเบียนเริ่มต้นทุกปีปฏิทิน)   
  ตัวอย่าง  หนังสือของสํานักบริหารกลาง อก 0301/245   
    - หนังสือเวียนที่มีถึงผู้รับจํานวนมาก โดยมีข้อความอย่างเดียวกัน ให้เพ่ิมรหัสตัวพยัญชนะ 
“ว” หน้าเลขทะเบียนหนังสือ เช่น อก 0301/ว 771 
  - หนังสือของคณะกรรมการ ให้กําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมขึ้นได้ตามความจําเป็นหรือ     
ใช้ที่ของหน่วยงานระดับกองที่เลขาฯ คณะสังกัด   
 
 
 
 

2) ส่วนราชการ... 

ท่ี.............                               ตราครุฑ                  (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
                     (วัน  เดือน  ปี) 

เร่ือง............................ 
เรียน.............................. 
อ้างถึง (ถ้ามี)............................ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย (ถ้ามี).............................. 

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

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

จึง.................................................................... 

     (คําลงท้าย)........................ 
                                                   (ลงชื่อ)............................................ 
                                                      (พิมพ์ชื่อเต็ม)............................ 
                                                       (ตําแหน่ง)............................ 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)........... 
โทร. x  xxxx  xxxx 
โทรสาร  x  xxxx  xxxx 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์........... 
สําเนาส่ง (ถ้ามี)…………………… 
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 2) ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  ให้ลงช่ือส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการ
ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือน้ัน และลงที่ต้ังไว้ด้วย  ซึ่งส่วนราชการเจ้าของหนังสือต้องสอดคล้องกับผู้ลงนามหนังสือ 
 

ผู้ลงนาม 
ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือ
รักษาราชการแทน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เขตราชเทวี กทม. 10400 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สํานักงานเลขานุการกรมที่... 
(ที่อยู่)............................. 

ผู้อํานวยการกองลงนาม สํานัก/กอง.................... 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เขตราชเทวี กทม. 10400 

สํานักงานเลขานุการกรม... 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(ที่อยู่)............................. 

คณะกรรมการ  ลงนาม คณะ............................. 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เขตราชเทวี กทม. 10400 

คณะ............................. 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สํานักงานเลขานุการกรม... 
(ที่อยู่)............................. 

ส่งให้กระทรวง  ลงนาม กระทรวงอุตสาหกรรม 
เขตราชเทวี กทม. 10400 

 

- 

 
  3) วัน เดือน ปี  ให้ลงเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชท่ีออก
หนังสือ (ไม่ต้องแสดงพยัญชนะ พ.ศ.) เช่น 30 เมษายน 2556 
   4) เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความส้ันที่สุดของหนังสือฉบับน้ัน  ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเน่ืองให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
   5) คําขึ้นต้น ให้ใช้คําขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามรายการใช้คําขึ้นต้น สรรพนาม และ
คําลงท้าย ที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ แล้วลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือน้ันมีถึง 
หรือช่ือบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับตําแหน่งหน้าที่ 
 ตัวอย่าง เรียน  อธิบดีกรมที่ดิน 
  เรียน  นายระเบียบ  ประกอบกิจ 
   6) อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือ
ได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยเรียงลําดับ ดังน้ี ช่ือส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ช้ันความลับ 
(ถ้ามี) ช้ันความเร็ว (ถ้ามี) เลขที่หนังสือ และวันที่ เดือน ปี ของหนังสือน้ัน   
 ตัวอย่าง    อ้างถึง  หนังสือสาํนักงาน ก.พ.  ลับ ด่วนมาก ที่  นร 070833/142  ลงวันที่ 15 
มีนาคม 2556 
 กรณีเป็นหนังสือถึงประชาชนที่มีหนังสือมา  โดยไม่มีเลขทีห่นังสือ 
 ตัวอย่าง อ้างถึง  หนังสือของท่าน  ลงวันที่............................ 
  อ้างถึง   หนังสือของทา่น  เรื่อง...............................      (กรณีไม่ได้ลงวันที่) 
 
 
 

7) สิ่งทีส่่ง... 
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   7) สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงช่ือสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือน้ัน 
หากมีหลายชุดให้ระบุจํานวนชุดไว้ด้วย (กรณีมีสิ่งที่ส่งมาด้วยต้ังแต่ 2 หัวข้อขึ้นไป ในเน้ือหาของหนังสือจะต้องบอก 
สิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมด เช่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกัน
ได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 
 ตัวอย่าง กรณเีพยีงเรื่องเดียว  แสดงดังน้ี 
  สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  จํานวน 5 ชุด 
  กรณีมีเอกสารส่งมากกว่า 1 เรื่อง  แสดงดังน้ี 
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน  จํานวน  3 ชุด 
    2. รายช่ือข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติ  จํานวน  2 ชุด 
  8) ข้อความ  ให้ลงสาระสําคญัของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลาย
ประการให้แยกเป็นข้อ ๆ 
   เหตุที่มีหนังสือไป  เป็นข้อความท่ีผู้มีหนังสือไป  แจ้งเหตุที่ต้องมีหนังสือไปยังผู้รับหนังสือ  
ซึ่งอาจเป็นข้อความตอนเดียว  หรือ 2 ตอน  หรือหลายตอนก็ได้ 
  จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป  เป็นข้อความแสดงความประสงค์ที่มีหนังสือไปให้ผู้รับหนังสือทําอะไร 
 ตัวอย่าง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (ผู้บังคับบัญชา  มีถึงผู้ใต้บังคับบัญชา) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ผู้ใต้บังคับบัญชา  มีหนังสือถงึผู้บังคับบัญชา   
   หรือในกรณีทีอ่ยู่ในระดับเดียวกัน   
   หรือในกรณีทีใ่ห้เกียรติผู้รับถงึแม้จะอยู่ในระดับต่างกัน) 
 จึงขอเรียนหารือมาว่า.......... 
 จึงเรียนขอความกรุณามาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ 
 จึงขอกําชับมาเพ่ือจักได้ระมัดระวังมิให้เกิดกรณีเช่นน้ีขึ้นอีก 
  9) คําลงท้าย ให้ใช้คําลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามตารางการใช้คําขึ้นต้น       
สรรพนาม และคําลงท้าย ที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
  10) ลงชื่อ ให้ลงลายมือช่ือเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือช่ือไว้ใต้
ลายมือช่ือ  
  11) ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ  
             (ตําแหน่งของผู้ลงลายมือช่ือต้องสอดคล้องกับส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
  12) สว่นราชการเจา้ของเรือ่ง  ใหล้งช่ือสว่นราชการเจ้าของเรื่อง หรอืหน่วยงานที่ออกหนังสือ  

       - ส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับกระทรวงหรือทบวง ให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเร่ือง
ทั้งระดับกรมและระดับกอง  

       - ส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียง
ระดับกอง  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

13) โทร. ใหล้งหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง   
หรือหน่วยงานท่ีออกหนังสือ 

14) โทรสาร  ให้ลงหมายเลขโทรสารของสว่นราชการเจ้าของเรื่อง   
หรือหน่วยงานท่ีออกหนังสือ ต่อจากหมายเลขโทรศัพท ์

15) ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนกิส ์(ถ้ามี) ใหร้ะบุไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกสท์ี่ใช้ในการรับส่งข้อมูลขา่วสารอิเล็กทรอนิกส์  
 

ตัวอย่างส่วน... 

ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี  
ที่ นร 1305/ว 6069  
ลว.18 ก.ค.2544   
เรื่องการระบุเลขหมายโทรศัพท์  
โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
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 ตัวอย่างส่วนทา้ยหนงัสือ  (12 – 15) 
 

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สํานักงานเลขานุการกรม 
โทร. x xxxx xxxx 
โทรสาร x xxxx xxxx 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์secretary@diw.go.th 

 
สํานักงานเลขานุการกรม 

ฝ่ายสารบรรณ 
โทร. x xxxx xxxx 
โทรสาร x xxxx xxxx 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ corsec@diw.go.th 

 
คณะกรรมการ............... 

ฝ่าย............... (ที่เป็นเลขาฯ คณะ) 
โทร. x xxxx xxxx 
โทรสาร x xxxx xxxx 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ corsec@diw.go.th) 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สํานักงานเลขานุการกรม 
โทร. x xxxx xxxx 
โทรสาร x xxxx xxxx 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ secretary @diw.go.th 

 
16) สําเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทําสําเนาส่งไปให้ส่วนราชการ หรือบุคคลอ่ืนทราบ 

และประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสําเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้วให้พิมพ์ช่ือเต็ม หรือช่ือย่อของส่วนราชการ หรือช่ือ
บุคคลที่ส่งสําเนาไปให้ เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายช่ือที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตาม
รายช่ือที่แนบ และแนบรายช่ือไปด้วย ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ... 
 



 

 

- ๗ -
 

 
 
 
 
 
 

 

 (วัน   เดือน   ปี) 
 

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

เรียน  ………………………………………………… 
 

อ้างถึง  ………………………………………………. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ……………………………………… 
 

ย่อหน้า 2.5 ซม. …..……….………………………………………………................................................…………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………… 
 

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

 …………………………………………………………………………………… 
 

  (คําลงท้าย)................................ 
 
   (ลงลายมือช่ือ).............................. 
 
   (พิมพ์ช่ือเต็ม).............................. 
  (ตําแหน่ง).................................. 
 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)..................... 
โทร. x  xxxx  xxxx 
โทรสาร x  xxxx  xxxx 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์............. 
สําเนาส่ง  (ถ้ามี) 
 
 
 

2. หนงัสอื... 

เหตุท่ีมีหนังสือไป 

จุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

สรุปจดุประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

3 ซม. 

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

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 10

 11

 14 

ช้ันความลับ
รปูแบบหนงัสอืภายนอก 

1 
ชั้นความเร็ว  

2 

   1 Enter + Before 6 
 

ตําแหน่ง หรือช่ือบุคคล 

 15 

 16 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   4 Enter  

 13 
   2 Enter  

ครุฑ 
สูง 3 ซม. 

การวางครุฑห่างจากขอบกระดาษ
ด้านบน 

   1 Enter + Before 12 pt 

2 ซม. 

ช้ันความลับ



 

 

- ๘ -
 

2. หนงัสอืภายใน คือ หนังสอืติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสอืภายนอก  เป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
 โครงสร้าง   ประกอบด้วยส่วนสําคัญ  4 สว่น 
 
หัวหนังสือ 
 
 
 
 
เหตุที่มีหนังสือไป 
 
 
จุดประสงค์ 
 
 
 
ท้ายหนังสือ 
 

1) ส่วนราชการ ให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมี
รายละเอียดพอสมควร ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้ง
ระดับกรมและกองถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับตํ่ากว่ากรมลงมา ให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเร่ือง
เพียงระดับกองหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร (ถ้ามี) และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) 
        - กรณีส่วนราชการท่ีออกหนังสืออยู่ในระดับกรม  (อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้
ปฏิบัติราชการแทน หรือผู้รักษาราชการแทน  ลงนาม)   
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  สํานัก.... โทร. x xxxx xxxx  โทรสาร x xxxx xxxx ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์... 
        - กรณสี่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกอง (ผู้อํานวยการกอง ลงนาม)   
        - ถึงหน่วยงานภายนอก (ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม)  
 สํานัก.....กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. x xxxx xxxx โทรสาร x xxxx xxxx ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส.์.. 
        - ถึงหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 สํานัก........กลุ่ม/ฝ่าย..... โทร. x xxxx xxxx  โทรสาร x xxxx xxxx  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.......... 
        - กรณสี่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกลุ่มหรือฝ่าย   
 กลุ่ม/ฝ่าย.....  สํานัก.......  โทร. x xxxx xxxx  โทรสาร x xxxx xxxx  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.......... 
        - กรณลีงนามโดยคณะทํางาน 
   คณะ..........  โทร. x xxxx xxxx  โทรสาร x xxxx xxxx  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.......... 
 
 
 
 

2. ที่ ให้ลง... 

ส่วนราชการ........................................................................................................................ 
ท่ี............................................วันท่ี..................................................................................... 
เร่ือง.................................................................................................................................... 
(คําข้ึนต้น).......................................... 

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

จึง.................................................................. .................................................................... 
................................................................................................................. 

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

     (ตําแหน่ง)...................................... 



 

 

- ๙ -
 

 2) ที ่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเรื่อง ตามที่กําหนดไว้ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง    
 ตัวอย่าง 
   - หนังสือของสาํนักงานเลขานุการกรม อก 0301/245   
   - หนังสือเวียนที่มีถึงผู้รับจํานวนมาก  โดยมขี้อความอย่างเดียวกัน  ให้เพ่ิมรหัสตัว
พยัญชนะ “ว” หน้าเลขทะเบียนหนังสือ เช่น อก 0301/ว 771 
  - หนังสือของคณะกรรมการ  ให้กําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมขึ้นได้ตามความจําเป็น
หรือใช้ที่ของหน่วยงานระดับกองที่เลขาฯ คณะสังกัด   
  3) วัน เดือน ป ี ให้ลงเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

 4) เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับน้ัน ในกรณทีีเ่ป็นหนังสือ
ต่อเน่ืองให้ลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
  5) คําขึ้นต้น ให้ใช้คําขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามรายการใช้คําขึ้นต้น สรรพนาม 
และคําลงท้ายที่กําหนด แล้วลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือน้ันมีถึง หรือช่ือบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับ
ตําแหน่งหน้าที่ 
  6) ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลาย
ประการ ให้แยก  เป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย  ให้ระบุไว้ในข้อน้ี 
  7) ลงชื่อ ให้ลงลายมือช่ือเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือช่ือไว้ใต้
ลายมือช่ือ 
  8) ตําแหน่ง  ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใด
ประสงค์จะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ เพ่ือใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทําได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ... 
 



 

 

- ๑๐ -
 
 
 
 

                      บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                  

ที่                                                  วันที ่   
เรื่อง   
 

(คําขึ้นต้น) .................................................................... 
 

ย่อหน้า 2.5 ซม. ...………………………………….…………………………………………………………………………………………….                       
...……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…...………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..                       
 

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

 ...………………………………….…………………………………………………………………………………………….                       
………………….………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
 
 (ลงช่ือ)............................... 
        (พิมพ์ช่ือเต็ม)..................... 
 (ตําแหน่ง).......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ กรณทีาํสําเนาคู่ฉบบั ซ่ึงเปน็สําเนาทีจั่ดทําพร้อมกบัตน้ฉบบั และเหมือนต้นฉบบั 
 

3. หนังสือ... 

รปูแบบหนงัสอืภายใน 

1 

6 

7 

8 

อักษรตัวหน้าขนาด 29 พอยท์ 

ช้ันความลับ 
ชั้นความเร็ว  

การวางครุฑห่างจากขอบกระดาษด้านบน  
ประมาณ 1.5 ซม. 

3 ซม. 

   4 Enter  

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

เหตุท่ีมีหนังสือไป 

จุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

สรุปจดุประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

ครุฑ 
สูง 1.5 ซม. 

2 

5 

4 

3 

2 ซม. 

ช้ันความลับ 



 

 

- ๑๑ -
 

3. หนงัสอืประทบัตรา คือ หนังสือทีใ่ช้ประทับตราแทนการลงช่ือ ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
ขึ้นไป โดยให้หวัหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ขึ้นไป
เป็นผู้รับผิดชอบลงช่ือย่อกํากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และ
ระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ ได้แก่ 

- การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
- การส่งสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรอืบรรณสาร 
- การตอบรับที่ไม่เก่ียวกับราชการสําคัญหรอืการเงิน 
- การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วใหส้่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
- การเตือนเร่ืองที่ค้าง 
- เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนด โดยทําเป็นคําสั่งให้ใช้หนังสือ

ประทับตรา 
 โครงสร้าง   ประกอบด้วยส่วนสําคัญ  3 สว่น 

หัวหนังสือ 
 
 
 
 
เหตุและจุดประสงค์ 
ที่มีหนังสือไป 
 
 
 
 
ท้ายหนังสือ 

 

 
 1) ที ่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาํของเจ้าของเร่ือง ตามท่ีกําหนดไว้ 
 2) ถึง ให้ลงช่ือส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือน้ันมีถึง เช่น ถึงกรมพัฒนาที่ดิน, 
นายขจร  เพียรทํา 
 3) ข้อความ ให้ลงสาระสําคญัของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 4) ชื่อส่วนราชการทีส่่งหนังสือออก ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 
 5) ตราชื่อส่วนราชการ ใหป้ระทับตราช่ือส่วนราชการด้วยหมึกแดง และให้ผู้รับผิดชอบ        
ลงลายมือช่ือย่อกํากับตรา 
 6) วัน เดือน ป ี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช ที่ออก
หนังสือ 

7. ส่วนราชการ... 

ตราครุฑ 
ท่ี.............                    
ถึง............................ 

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

    (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
    ตราชื่อส่วนราชการ   

                                                      (วัน  เดือน  ปี) 
 

 (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)...........  
โทร. x  xxxx  xxxx 
โทรสาร  x  xxxx  xxxx 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์........... 



 

 

- ๑๒ -
 

 7) ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง ให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ 
 8) โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหมายเลขภายใน
ตู้สาขา (ถ้ามี) ด้วย ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ ให้ลงช่ือที่ต้ังของส่วนราชการเจ้าของเร่ืองโดยให้ลงตําบลที่อยู่    
ตามความจําเป็น และแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี) 
 9) ไปรษณย์ีอิเลก็ทรอนกิส ์(ถ้ามี) ให้ระบุไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทีใ่ช้ในการรับส่งข้อมูล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 

 
 
 
 

ถึง ……..........................…………… 
 
ย่อหน้า 2.5 ซม. .................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….….…………. 
 
 
 
  (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
  (วัน เดือน ปี) 
 
 
 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง).......      
โทร. x  xxxx  xxxx 
โทรสาร x  xxxx  xxxx 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์............. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. หนังสือ… 

เหตุและจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

ที่  ....................   

รปูแบบหนงัสอืประทบัตรา 

ผู้รับผิดชอบลงลายมือช่ือย่อกํากับตรา  
(ในบริเวณจุดไหนก็ได้) 

เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 4.5 ซ.ม.
เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 3.5 ซ.ม. 

ครุฑ 
สูง 3 ซม. 

การวางครุฑห่างจากขอบกระดาษด้านบน  
ประมาณ 1.5 ซม. 

1 

   1 Enter + Before 6 pt 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

3 ซม. 

   1 Enter + Before 6 pt 

2 ซม. 

   4 Enter  

   4 Enter  
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4. หนังสือสัง่การ มี 3 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ และขอ้บังคับ 
      4.1 คําสั่ง คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้

กระดาษตราครุฑ 
   1) คําสั่ง ให้ลงช่ือส่วนราชการ  หรือตําแหน่งของผู้มีอํานาจที่ออกคําสั่ง  
 2) ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลําดับไปจนสิ้นปี
ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราช 
   3) เรื่อง ให้ลงช่ือเรื่องที่ออกคําสั่งที่ออกคําสั่ง เช่น 3/2562 
 4) ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคําสั่ง และอ้างถึงอํานาจที่ให้ออกคําสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
แล้วจึงลงข้อความท่ีสั่ง และ วันใช้บังคับ 
 5) สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกคําสั่ง  
 6) ลงชื่อ ให้ลงลายมือช่ือผู้ออกคําสั่ง และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือช่ือไว้ใต้
ลายมือช่ือ 
   7) ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกคําสั่ง 
 
 

 
 
 
 

  คําสั่ง………………………………………… 
  ที่  ............../................ 
  เรื่อง ........................................................... 
  --------------------------------- 
 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  …..……….……………………………………………..........................................……………………...………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………….……………… 

ย่อหน้า 2.5 ซม. ทั้งน้ี  ต้ังแต่.................................................................. 

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

    (................................................) 
    ................................................. 

รปูแบบคาํสั่ง 
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7 

3 

1 

2 

4 

ครุฑ 
สูง 3 ซม. 

การวางครุฑห่างจากขอบกระดาษด้านบน  
ประมาณ 1.5 ซม. 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 12 pt 5 

3 ซม. 2 ซม. 

   4 Enter  

2. ระเบียบ… 
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 4.2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา ใช้กระดาษตราครุฑ 
    1) ระเบียบ ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ออกระเบียบ 
    2) ว่าด้วย ให้ลงช่ือของระเบียบ 
  3) ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในเรื่องน้ัน ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่
เท่าใด แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ 2 และที่ถัดๆ ไปตามลําดับ 
   4) พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
  5) ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ  
และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อํานาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
  6) ข้อ ให้เรียงข้อความท่ีจะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นช่ือระเบียบ   
ข้อ 2 เป็นวันใช้บังคับกําหนดว่าให้ใช้บังคับต้ังแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ระเบียบใดถ้ามี  
มากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้  โดยให้ย้ายขอ้ผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1 
  7) ประกาศ ณ วันที ่ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกระเบียบ 
  8) ลงชื่อ ให้ลงลายมือช่ือผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือช่ือไว้ใต้
ลายมือช่ือ 
  9) ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ... 
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  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  ว่าด้วย......................................................................... 
  (ฉบับที่ ............ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ) 
  พ.ศ. ............. 
  --------------------------------- 
 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  …..……….……………………………………………..........................................……………………...…….…… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
ย่อหน้า 2.5 ซม. ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบ................................................................. พ.ศ. ....” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ ..............................................................................เป็นต้นไป 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
 ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้นําข้อผู้รักษาการตามระเบียบ
ไปกําหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1) ........................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 

  ประกาศ ณ วัน ที่..............................พ.ศ. ........ 
 
 

  
    (................................................) 
    อธิบดีกรมโรงงานอุตสหากรรม 

 
 

4.3 ข้อบงัคบั คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอํานาจหน้าที่กําหนดให้ใช้ โดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติให้กระทําได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 
    1) ข้อบังคับ ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 
    2) ว่าด้วย ให้ลงช่ือของข้อบังคับ 
  3) ฉบับที่ ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเร่ืองน้ัน  ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่
เท่าใด แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็นฉบับที่ 2 และที่ถัดๆ ไปตามลําดับ 
 
 

4) พ.ศ. ให…้ 

 ตัวอย่างระเบยีบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3 ซม. 2 ซม. 

   1 Enter + Before 12 pt 

   4 Enter  
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    4) พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 
  5) ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและ
อ้างถึงกฎหมายที่ให้อํานาจออกข้อบังคับ 
  6) ข้อ ให้เรียงข้อความท่ีจะใช้บังคับเป็นข้อๆ  โดยให้ ข้อ 1 เป็นช่ือข้อบังคับ ข้อ 2 
เป็นวันใช้บังคับกําหนดว่าให้ใช้บังคับต้ังแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ขอ้บังคับใดถ้ามีมากข้อ
หรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้  โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1 
  7) ประกาศ ณ วันที ่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช 
ที่ออกข้อบังคับ 
  8) ลงชื่อ ให้ลงลายมือช่ือผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือช่ือไว้ใต้
ลายมือช่ือ 
    9) ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 
 

 
 
 
 
 

  ข้อบังคับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  ว่าด้วย......................................................................... 
  (ฉบับที่ ............ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ) 
  พ.ศ. ............. 
  --------------------------------- 
 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  …..……….……………………………………………..........................................……………………...…….…… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
ย่อหน้า 2.5 ซม. ข้อ 1 ข้อบังคบัน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับ................................................................. พ.ศ. ....” 
 ข้อ 2 ข้อบังคบัน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ .............................................................................เป็นต้นไป 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
 ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้นําข้อผู้รักษาการกําหนดเป็น
ข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1) ............................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 

  ประกาศ ณ วัน ที่..............................พ.ศ. ........ 
 
 

  
    (................................................) 
    อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5. หนังสือ... 

 ตัวอย่างข้อบงัคบักรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3 ซม. 2 ซม. 

   1 Enter + Before 12 pt 

   4 Enter  
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5. หนังสือประชาสัมพนัธ ์ม ี3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และขา่ว 
5.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศ หรือช้ีแจงให้ทราบ หรือแนะ

แนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ 
    1) ประกาศ ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ออกประกาศ 
    2) เรื่อง ให้ลงช่ือเรื่องที่ประกาศ 
    3) ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความท่ีประกาศ 
   4) ประกาศ ณ วันที ่ใหล้งตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของปี 
พุทธศักราชที่ออกประกาศ 
   5) ลงชื่อ ให้ลงลายมือช่ือออกประกาศ และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือช่ือไว้ใต้
ลายมือช่ือ 
   6) ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกประกาศในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ทําเป็น
แจ้งความให้เปลี่ยนคําว่า ประกาศ เป็น แจ้งความ  

 
 

 
 
 
 
 

  ประกาศ.…………………………………… 
  เรื่อง ........................................................... 
  --------------------------------- 
 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  ...............…..……………………………………………........................................……………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

    ประกาศ ณ วันที่................................พ.ศ. ............... 
 
 
 
   (................................................) 
  ................................................. 
 
 
 

 
5.2 แถลงการณ์... 
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5 

รปูแบบประกาศ 

1 

2 

ครุฑ 
สูง 3 ซม. 

การวางครุฑห่างจากขอบกระดาษด้านบน  
ประมาณ 1.5 ซม. 

   1 Enter + Before 12 pt 

   4 Enter  

3 ซม. 2 ซม. 
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5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง เพื่อทําความเข้าใจในกิจการของ  
ทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 
   1) แถลงการณ์ ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
    2) เรื่อง ให้ลงช่ือเรื่องที่ออกแถลงการณ์ 
   3) ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเน่ืองกัน
ให้ลงฉบับที่เรียงตามลําดับไว้ด้วย 
    4) ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความท่ีแถลงการณ์ 
    5) ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์   ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
   6) วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกแถลงการณ์ 
 

 
 
 
 
 
 

  แถลงการณ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  เรื่อง ........................................................... 
  ฉบับที่....................(ถ้ามี) 
   --------------------------------- 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  ...............…..……………………………………………........................................……………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   วัน  เดือน  ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.3 ข่าว... 
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5 

รปูแบบแถลงการณ ์

3 ซม. 2 ซม. 

   4 Enter  
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5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
    1) ข่าว ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ออกข่าว 
    2) เรื่อง ให้ลงช่ือเรื่องที่ออกข่าว 
   3) ฉบบัที ่ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเน่ืองกัน         
ให้ลงฉบับที่เรยีงตามลําดับไว้ด้วย 
    4) ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องของข่าว 
    5) ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ออกข่าว 
   6) วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกข่าว 

 
 
 
 
 
 
 

  ข่าวกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  เรื่อง ........................................................... 
  ฉบับที่....................(ถ้ามี) 
   --------------------------------- 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  ...............…..……………………………………………........................................……………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   วัน  เดือน  ปี 
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6. หนังสือทีเ่จ้าหนา้ทีท่ําขึน้หรือรบัไว้เปน็หลกัฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทําขึ้น
นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง    
ส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด ได้แก่ หนังสือรับรอง รายงาน   
การประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 

6.1 หนังสือรับรอง คอื หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จําเพาะเจาะจงใช้กระดาษตราครุฑ 
    1) ส่วนราชการที่ออกข่าว  ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ออกข่าว 
    2) เลขที ่ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มต้ังแต่เลข ที่ 1 เรียงเป็นลําดับ
ไปจนถึงสิ้นปีปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือ
ภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 
   3) ส่วนราชการเจ้าของหนงัสือ ให้ลงช่ือสว่นราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือน้ัน  
และจะลงสถานที่ต้ังของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้ 
    4) ข้อความ ให้ลงข้อความข้ึนต้นว่า หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า แล้วต่อด้วย
ช่ือบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรองในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ช่ือเต็มโดยมีคํานําหน้านาม 
ช่ือ นามสกุล ตําแหน่งหน้าที่ และสังกัดหน่วยงานที่ผู้น้ันทํางานอยู่อย่างชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อความท่ีรับรอง 
    5) ให้ไว้ ณ วันที ่ ใหล้งตัวเลขของวันที ่ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือรับรอง 
    6) ลงชื่อ ให้ลงลายมือช่ือหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย
และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือช่ือไว้ใต้ลายมือช่ือ 
     7) ตําแหน่ง  ให้ลงตําแหน่งของผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือ 
   8) รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รบัการรบัรอง  ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสําคัญที่
ออกให้แก่บุคคล  ให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ประทับตราช่ือส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้น้ัน
ลงลายมือช่ือไว้ใต้รูปถ่าย พร้อมทั้งพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือช่ือไว้ใต้ลายมือช่ือด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่  กษ... 
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ที่  กษ  04../............ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  เขตราชเทวี  กทม. 10200 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า (ระบุช่ือบุคคล  นิติบุคคลหรือหน่วยงานท่ีจะให้การรับรอง 
พร้อมทั้งลงตําแหน่งและสังกัด หรือที่ต้ัง แล้วต่อด้วยข้อความท่ีรับรอง)................................................….......….. 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  ให้ไว้ ณ วันที่..................................พ.ศ. ...............  
 
 
 
 (.....................................................) 
 เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม       

 
 

6.2 รายงานการประชุม คอื การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและ
มติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
    1) รายงานการประชุม ให้ลงช่ือคณะที่ประชุมหรือช่ือการประชุมน้ัน 
    2) ครั้งที ่ให้ลงคร้ังที่ประชุม เช่น ครั้งที่  ๕/๒๕๔๗ 
    3) เม่ือ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม เช่น วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
   4) ณ  ให้ลงสถานที่ที่ประชุม เช่น ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ช้ัน ๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   5) ผู้มาประชุม ให้ลงช่ือและหรือตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมา
ประชุม ในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงช่ือผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตําแหน่งใด 
 

  ตัวอย่าง ๑.  นายสมศักด์ิ   มุ่งการงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 ว  ประธาน 
 ๒.  นางจงดี มีทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ๗  กรรมการ 
 ๓.  นางสาวสมศรี เกิดผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ๖  กรรมการ 
 ๔.  นายบุญถึง แดนไทย นักสถิติ ๖  กรรมการ 
 ๕.  นางอุบล รอดบุญ บุคลากร ๖  กรรมการและเลขานุการ 
 

6) ผู้ไม่มา... 
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ประมาณ 1.5 ซม. 

   1 Enter + Before 12 pt 
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  6) ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงช่ือและหรือตําแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะ      
ที่ประชุมซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล  
 ตัวอย่าง นางสมพิศ สุจริต     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖   ไปราชการ 
   7) ผู้เข้าร่วมประชุม  ให้ลงช่ือและหรือตําแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะที่
ประชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุม 

    8) เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 

   9) ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติเริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิด
ประชุมและเรื่องที่ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลําดับ 

    10) เลิกประชุมเวลา  ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 

   11) ผู้จดรายงานการประชุม  ให้ลงช่ือผู้จดรายงานการประชุมครั้งน้ัน  
 
 

 ตัวอย่าง  ………………………………………….. 
    (นางสดใส  ต้ังใจจริง) 
   ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 หรือ  ………………..………………… ผู้จดรายงานการประชุม  
  (นางสดใส  ต้ังใจจริง) 
   เจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุม………………..… 

คร้ังท่ี………/………… 
เม่ือ………………………….………. 

ณ  ……………………………………..…   
 

 
ผู้มาประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุม  (ถ้ามี) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   (ถ้ามี) 
 

เร่ิมประชุมเวลา 
 

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

 

เลิกประชุมเวลา 
 

                               …………………………….…………… 
                               ผู้จดรายงานการประชุม 

รปูแบบรายงานการประชุม 

การเตรียม... 
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การเตรียมการและจัดทาํรายงานการประชุม 

 

   การเตรียมการประชุม เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้การประชุมดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  เริม่ต้ังแต่ก่อนประชุม ระหว่างประชุม หลังประชุมและเพ่ือการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งผูม้ีหน้าที่ในการ
จัดเตรียม  การประชุม หรือเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ จะต้องดูแลความเรียบร้อย ดังน้ี 
  ก่อนประชุม  ผู้ขอรับการประเมินจะต้องวางแผน โดยใช้หลัก ๕W 1H ประกอบด้วย 
  - Who : ใคร  คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า ใครรับผิดชอบ ใครเก่ียวข้อง ใครได้รับผลกระทบ  
ในเรื่องน้ันมีใครบ้าง 
  - What : ทําอะไร คือ สิ่งที่เราต้องรู้ เราจะทําอะไร แต่ละคนทําอะไรบ้าง 
  - Where : ทีไ่หน คือ สิ่งที่เราต้องรู้วา สถานที่ที่เราจะทําว่าจะทําที่ไหน เหตุการณ์หรือ
สิ่งที่ทําน้ันอยู่ที่ไหน 
  - When : เมือ่ไหร่ คือ สิ่งทเีราต้องรู้ว่า ระยะเวลาที่จะทําจนถึงที่สุด เหตุการณ์หรือ  
สิ่งที่ทําน้ันทําเมื่อวัน เดือน ปี ใด 
  - Why : ทําไม คือ สิ่งที่เราต้องรู่ว่า สิ่งที่เราจะทําน้ันทําด้วยเหตุผลใด เหตุใดจึงได้ทําสิ่งน้ัน 
ทําด้วยเหตุผลใด เหตุใดจึงได้ทําสิ่งน้ัน หรือเกิดเหตุการณ์น้ันๆ 
  - How : อย่างไร คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า เราจะสามารถทําทกุอย่างให้บรรลุผลได้อย่างไร 
เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทําน้ันทําอย่างไรบ้าง  
 ผู้ขอรับการประเมินได้นําหลัก ๕W 1H ดังกล่าว มาใช้เก่ียวกับการเตรียมการก่อนประชุม 
ดังน้ี ควรมีข้อมูลที่ต้องทราบว่า จะประชุมอะไร มีวาระการประชุมอะไร (เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร
ประกอบ) คณะกรรมการหรอืผู้เข้าร่วมประชุมคือใคร และท่านใดติดภารกิจในช่วงไหน (เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
กําหนดการประชุม) เมื่อได้ข้อมูลเบ้ืองต้นแล้ว หากหน่วยงานของตนเองไม่มีสถานทีส่ําหรับการประชุม เป็น
หน้าที่ของผู้จัดต้องหาสถานที่เพ่ือใช้ประชุม โดยดูว่าสถานท่ีน้ันอยู่ในความดูแลของใคร ห้องประชุมที่ใช้
เพียงพอกับจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ วัสดุอุปกรณ์ทีม่ีตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพหรือไม่   
มีวันใดที่ห้องประชุมน้ันว่าง เมื่อได้ข้อมูลและความพร้อมของห้องประชุมแล้ว ให้แจ้งประธานท่ีประชุมทราบ
เพ่ือพิจารณาว่าเห็นควรประการใด และจะกําหนดวันประชุมเป็นวันและเวลาใด  
  เมื่อประธานที่ประชุมกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุมแล้ว  ขั้นต่อไป คือ แจ้งให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ โดยจัดทําหนังสือเชิญประชุม (กรณีที่เร่งด่วนไม่สามารถจัดทําหนังสือเชิญได้ทันให้
ประสานงานแจ้งโดยวาจาเพ่ือให้ผู้เข้าประชุมทราบ) แจ้งให้คณะกรรมการฯ หรือผู้เข้าประชุมทราบ พร้อมส่ง
เอกสารประกอบการประชุม (หากสามารถจัดเตรียมได้ทัน) กรณีที่ไม่สามารถจัดเอกสารประกอบการประชุม
ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมได้ ให้จัดสง่ภายหลังแต่ควรส่งก่อนการประชุมเพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษา
ข้อมูล และเตรยีมการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
  วันประชุม  ก่อนที่จะมีการประชุมผู้มีหน้าที่ในการจัดเตรียม ต้องไปตรวจสอบความพร้อม
ของสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม ว่าเรียบร้อยและพร้อมในการประชุมหรือไม่  หากพบปัญหาจะได้
แก้ไขได้ทันก่อนเริ่มประชุม อย่ารอให้ถึงเวลาเข้าประชุมเพราะถ้าพบปัญหาอาจไม่สามารถแก้ไขได้ทัน  ซึ่งจะถือ
เป็นความบกพร่องของผู้จัดเตรียมการประชุม 
  ระหว่างการประชุม ให้ตรวจสอบองค์ประชุม ว่าจํานวนผู้มาประชุมเพียงพอที่จะเปิดการ
ประชุมหรือไม่  โดยทั่วไปจะมีจํานวน ๓ ใน ๔ ของผู้มาประชุม (ไม่นับผู้เข้าร่วมประชุม) จึงจะเปิดการประชุม
ได้ หลังจากน้ันให้บันทึกรายช่ือผู้มาประชุม  ผู้ไมม่าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งน้ี ในระหว่างการประชุม
จะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประชุมด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ที่จะทําการนําเสนอข้อมูลขึ้น
หน้าจอหรือเขียนกระดาน เจ้าหน้าที่ประสานด้านอ่ืนๆ  เป็นต้น 
 จุดมุ่งหมาย... 
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 จุดมุ่งหมายของการจดรายงานการประชมุ 
  ๑.  เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 
  ๒.  เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงาน ว่าใครทําอะไร มีการอภิปรายอย่างไร มีมติในเรื่องใดไว้อย่างไร   
ใครจะต้องปฏิบัติต่อไป  และแสดงถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณาของที่ประชุม 
  ๓. เพ่ือแสดงถึงผลงานที่ได้ดําเนินการมาแล้ว  ว่าได้ทําอะไรมาบ้าง 
  ๔. เป็นเคร่ืองมือในการติดตามงาน  ที่ได้มอบหมายว่าได้ดําเนินการอย่างไร 
  ๕. เพ่ือแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เก่ียวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป 
 

 วิธีการจดรายงานการประชุม  ทําได้ ๓  วิธี 
  1. จดละเอียดทุกคําพูด  พร้อมด้วยมติของที่ประชุม   
  2. จดย่อเรื่องที่พิจารณาเฉพาะประเด็นสําคัญที่นําไปสู่มติของที่ประชุม  พร้อมด้วยมติการประชุม 
  3. จดสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของที่ประชุม และมติ
ของที่ประชุม 
  เรื่องที่นําเสนอในการประชุมจะจัดเป็นหัวข้อ  ที่เรียกว่า “วาระ”  หรือ  “ระเบียบวาระ       
การประชุม” ในแต่ละวาระก็จะมีเรื่องย่อย ๆ  ออกไป   
 
ตัวอย่างวาระการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในบางกรณี  จะจัดเป็นเรื่อง ๆ  โดยไม่แยกเป็น  “วาระ”  ก็มีกรณีเช่นน้ีการจดรายงานการประชุม  
จะจดเป็นเรื่องๆ ไป 

 
ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง... 

วาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องที่ ๑ …………………………………………….. 
เรื่องที่ ๒ …………………………………………….. 
เรื่องที่ ๓ …………………………………………….. 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
………………………………………………………. 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง (หรือค้างการพิจารณา) 
เรื่องที่ ๑ …………………………………………….. 
เรื่องที่ ๒ …………………………………………….. 

วาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพจิารณา 
          เรื่องที่ ๑ …………………………………………….. 
          เรื่องที่ ๒ …………………………………………….. 
          วาระที ่๕  เรื่องอื่น ๆ 
            ………………………………………………………… 

 

เรื่องที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 
เรื่องที่ ๓  เรื่องเสนอเพ่ือพจิารณา 
เรื่องที่ ๔ …………………………………………….. 
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ตัวอย่าง  
วาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 เรื่องที่  ๑ ………………………………………… 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า……….. 
 เรื่องที่  ๒ ………………………………………… 
   ฯลฯ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม 
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม…………………….….…………..………….……  
เมื่อ................................................. 
 มติที่ประชุม  รับรอง 
 

วาระที่ ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 ……………………………………………………………………………………………….………..…………..………….. 
 3.2 ……………………………………………………………………………………………….……………….……………….. 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ ๔   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 …………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
 4.2 …………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 
  ………………………………………….…………………………………………………………………………….…………….. 
 

 เทคนิคการจดรายงานการประชุม  จะต้องมีเครื่องมือช่วย ดังน้ี 
 

      1.  เครื่องบันทึกเสียง 
       2.  เจ้าหน้าที่ในการจดบันทึก  เพ่ือจดช่ือผู้พูด  สาระสําคัญในการประชุม ควบคู่ไปกับการ
บันทึกเสียง  (เพราะบางช่วงเครื่องบันทึกเสียงอาจมีปัญหา  เช่น เสีย  มีเหตุให้ไม่สามารถบันทึกเสียงได้ ซึ่งอาจ
ทําให้ข้อความขาดหายไป) การจดบันทึกของเจ้าหน้าที่จะจดสรุปสาระสําคัญ ความเห็น เหตุผลในการพิจารณา 
และประเด็นที่สําคัญ ผู้จดต้องมีความสามารถในการจับประเด็นและใจความได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันการ 
 

ปัญหาในการที่จะเขียนรายงานการประชุม   
 

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในการเขียนรายงานการประชุม คือ ขาดความมั่นใจในการเขียน ขาดประสบการณ์
ในการจัดทํา ดังน้ัน จึงต้องหม่ันฝึกฝนตนเองในการจับประเด็นของการประชุม  การใช้สํานวนในการเขียน
ข้อความ การใช้คําเช่ือมประโยค โดยการศึกษาหนังสือต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา ศึกษาวิธีการเขียนรายงานการประชุม
จากหน่วยงานอ่ืนๆ การใช้คําเช่ือมประโยค อ่านแล้วเข้าใจประเด็น และวัตถุประสงค์ชัดเจน เรียบเรียงถูกต้อง
ตามลําดับ  
 
 

6.3 บนัทกึ… 
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6.3 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับตํ่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ
ปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
    1) ชื่อตําแหน่งที่บันทึกถึง  โดยใช้คําขึ้นต้นตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก 2 
   2) สาระสําคัญของเรื่อง  ให้ลงใจความของเร่ืองที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้
ระบุไว้ด้วย 
   3) ชื่อและตําแหน่ง  ให้ลงลายมือช่ือและตําแหน่งของผู้บันทึก และในกรณีที่ไม่ใช้
กระดาษบันทึกข้อความให้ลงวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วย 

 
4) หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึก
ข้อมูลด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าตามความเหมาะสม เว้นแต่
มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทําตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐาน การสืบสวน
และสอบสวน และคําร้อง เป็นต้น 

 

หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดําเนินการทางสารบรรณ
ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือน้ัน 
  2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
  3. ด่วน  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทําได้ 

การติดต่อราชการนอกจากจะดําเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสาร สามารถดําเนินการด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยปกติ ให้มีสําเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และมีสําเนาเก็บไว้ที่
หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ สําเนาคู่ฉบับให้ ผู้ลงช่ือลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ 
และผู้ตรวจลงลายมือช่ือ หรือลายมือช่ือย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 

 

หนังสือที่เจ้าของหนังสือเหน็ว่ามีส่วนราชการอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้
ส่งสําเนาไปให้ทราบโดยทําเป็นหนังสือประทับตรา สําเนาหนังสือน้ีให้มีคํารับรองว่า สําเนาถูกต้อง โดยให้
เจ้าหน้าที่ต้ังแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือช่ือรับรอง พร้อมทั้งลงช่ือตัวบรรจง
และตําแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ 

 

หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีผู้รับเป็นจํานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกันให้เพ่ิมรหัสตัว
พยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกําหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะเริ่มต้ังแต่เลข 1 เรียงเป็น
ลําดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหน่ึงอย่างใด เมื่อผู้รับ
ได้รับหนังสือเวียนแล้ว เห็นว่าเรื่องน้ันจะต้องให้หน่วยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาในระดับต่างๆ ได้รับทราบ
ด้วย ก็ให้มีหน้าที่จัดสําเนาหรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลเหล่าน้ันโดยเร็ว 

 
 
 
 

3.1.2 การรบั... 
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การรบัและการส่งหนังสือ 
การรับหนังสือ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนน้ี 
การรับหนังสือที่ มี ช้ันความลับใน ช้ันลับหรือลับมาก  ด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งต้ังให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้ผ่านระบบ
การรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 1) จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพ่ือดําเนินการก่อนหลังและ
ให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ     
เพ่ือดําเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน แล้วจึงดําเนินการเรื่องน้ันต่อไป 

2) ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด เลขรับ 
วัน เดือน ปี และเวลาที่รับเอกสารน้ันๆ 

3) ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ทะเบียน
หนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงทะบียน เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลําดับของทะเบียน
หนังสือรับเรื่องลําดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน แลขทะเบียน 

4) ลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) การจัดแฟ้ม
เสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา 

การส่งหนังสือ คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนน้ี 
การส่งหนังสือที่ มี ช้ันความลับ  ใน ช้ันลับหรือลับมาก  ด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งต้ังให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้ส่งผ่านระบบ
การรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

 1) เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้ว ให้กรอกรายละเอียด ดังน้ี  
  - ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ.  ให้ลงวัน เดือน ปีที่ลงทะเบียน 
  - เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลําดับติดต่อกัน

ไปตลอดปีปฏิทิน 
  - ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการเจ้าของเรื่องใน

หนังสือที่จะส่งออก ถ้าไม่มีที่ดังกล่าวช่องน้ีจะว่าง 
  - ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่จะส่งหนังสือน้ันออก 
  - จาก ให้ลงตําแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคลใน

กรณีที่ไม่มีตําแหน่ง 
  - ถึง ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือน้ันมีถึง หรือช่ือส่วนราชการหรือช่ือ

บุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง 
  - เรื่อง ให้ลงช่ือเรื่องของหนังสือฉบับน้ัน ในกรณทีี่ไม่มีช่ือเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
  - การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือฉบับหน่ึง 
  - หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 2) ก่อนบรรจุซอง ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบร้อย

ของหนังสือ ตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วยอีกคร้ัง แล้วปิดผนึก 
 
 

3) การจ่า... 



 

 

- ๒๘ -
 
 3) การจ่าหน้าซอง ให้ปฏิบัติตามแบบที่ 15 ท้ายระเบียบ 
4) การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ใหถ้ือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่

การสื่อสารแห่งประเทศไทยกําหนด 
 
มาตรฐานตราและแบบพมิพ ์
 ตามระเบียบข้อ 71 การพิมพ์หนังสือราชการกําหนดให้ใช้ตราครุฑ ตามแบบที่ 26 ในการพิมพ์
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แถลงการณ์ และ
หนังสือรับรอง ซึ่งมาตรฐานครุฑสําหรับแบบพิมพ์มี 2 ขนาด 

1. ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 พิมพ์ด้วยหมึกสีดํา หรือทําเป็นครุฑดุน   
ที่ก่ึงกลางส่วนบนกระดาษ 

 
ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 

 

 2. ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร ให้ใช้กับกระดาษบันทึกข้อความ และบนหน้าซองจดหมาย     
โดยพิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีดําที่มุมบนด้านซ้ายของกระดาษบันทึกข้อความและหน้าซอง 

 

 
 

ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
 

ตราช่ือส่วนราชการให้ใช้ตามแบบที่ 27 ท้ายระเบียบ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสอง วงซ้อนกัน 
เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑตามข้อ 1. ระหว่างวง นอกและวงใน
มีอักษรไทยช่ือกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเป็นกรมหรือ จังหวัดอยู่ขอบ
ล่างของตรา ส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ จะให้มีช่ือภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นด้วยก็ได้ โดยให้
อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตรา ส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ จะให้มี
ช่ือภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นด้วยก็ได้ โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตรา ตรา
กําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพ่ือให้ทราบกําหนด ระยะเวลาการเก็บหนังสือน้ันมี  
คําว่า เก็บถึง พ.ศ......หรือคําว่า ห้ามทําลาย ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์ 24 พอยท์ 

 
ตรากรมโรงงานอุตสาหกรรม 

มาตรฐาน... 
 



 

 

- ๒๙ -
มาตรฐานกระดาษและซอง 
 1. มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว นํ้าหนัก 60 กรัมต่อตารางเมตร มี 3 ขนาด คือ 
  1.1 ขนาดเอ 4 หมายความว่า ขนาด 210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร  
  1.2 ขนาดเอ 5 หมายความว่า ขนาด 148 มิลลิเมตร x 210 มิลลิเมตร  
  1.3 ขนาดเอ 8 หมายความว่า ขนาด 52 มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร 
 2. มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีนํ้าตาล นํ้าหนัก 80 กรัมต่อ ตารางเมตร เว้นแต่
ซองขนาดซี 4 ให้ใช้กระดาษนํ้าหนัก 120 กรัมต่อตารางเมตร ม ี4 ขนาด คือ 
  2.1 ขนาดซ ี4 หมายความว่า ขนาด 229 มิลลิเมตร x 324 มิลลิเมตร  
  2.2 ขนาดซ ี5 หมายความว่า ขนาด 162 มิลลิเมตร x 229 มิลลิเมตร  
  2.3 ขนาดซ ี6 หมายความว่า ขนาด 114 มิลลิเมตร x 162 มิลลิเมตร  
  2.4 ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด 110 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร 
 3. ซองหนังสือ ให้พิมพ์ครุฑตามข้อ 2. ด้วยหมึกสีดําที่มุมบนด้านซ้ายของซอง  
  3.1 ขนาดซี 4 ใช้สําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ต้องพับ มีชนิด ธรรมดาและ
ขยายข้าง 
  3.2 ขนาดซี 5 ใช้สําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2  
  3.3 ขนาดซี 6 ใช้สําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 4  
  3.4 ขนาดดีแอล ใช้สําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3  
ส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้ซองสําหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศโดยเฉพาะ อาจใช้ ซองพิเศษสาํหรับส่ง
ทางไปรษณีย์อากาศและพิมพ์ตราครุฑตามที่กล่าวข้างต้นได้โดยอนุโลม 
 
การอ้างถึงหนงัสือภายนอก 
 ใช้อ้างถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมาก่อนแล้ว หรือ อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่เคยติดต่อกันเพียงฉบับเดียว 
เว้นแต่เรื่องอ่ืนที่เป็นสาระสําคัญต้องนํามาพิจารณา 
  1. ใหล้งช่ือส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ช้ันความลับ ช้ันความเร็ว และเลขที่หนังสือ วันที่ 
เดือน ปีพุทธศักราช ของหนังสือน้ัน  

เช่น อ้างถึง  หนังสือสํานักนายรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร 0104/2 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  
  2. ให้อ้างถึงหนังสือหน่วยราชการ คือ อ้างถึงจังหวัด หรือช่ือส่วนราชการ ไม่ต้องอ้างถึง
สถานที่  
 เช่น อ้างถึง  หนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่... 
 เช่น อ้างถึง  หนังสือของนาย ก (ไม่ปรากฏเลขที่) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
หมายเลขโทรศัพท์  
 ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของสว่นราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ห้ามใช้ยัติภังค์ขั้น
กลางระหว่างตัวเลข (-) (ใช้ “โทร” ตามด้วยจุด วรรค 1 เคาะ) เช่น โทร. 0 2202 4006, 08 111 2222 
 การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรกนิกส์ในหนังสือราชการภาษาไทย ให้ใช้คําว่า “ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์”    
จะไม่ใช้คําว่า “E-mail” เช่น ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส ์Kittanaaa.U@diw.go.th    
 สําเนาส่ง (ถ้าม)ี ในกรณีที่ผูส้่งจัดทําสําเนาไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอ่ืนทราย และประสงค์จะให้ผู้
รับทราบว่าได้มีสําเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ใหพิ้มพ์ช่ือเต็ม หรือช่ือย่อของส่วนราชการหรือช่ือบุคคลที่สง่สําเนาไปให้ 
เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายช่ือที่ส่งมากให้พิมพ์ว่า ส่งไปตามรายช่ือที่แนบ และแนบ
รายช่ือไปด้วน เช่น สําเนาส่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

การเขียน... 



 

 

- ๓๐ -
 
 การเขียนหนังสือราชการ 

การเขียนหนังสือ หมายถึง การเขียนหรือเรียบเรียงข้อความตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ที่ต้องการ
ไปยังผู้รับหนังสือหรือผู้ที่ต้องการทราบหนังสือน้ัน 
 การเขียนหนังสือราชการ ต้องรู้ชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ ซึ่งมี 6 ชนิด 11 รูปแบบ   
รู้หลักเกณฑ์และวิธีการใช้หนังสือแต่ละชนิด การเขียนหนังสือต้องใช้ศิลปะถ้อยสํานวนภาษาราชการให้คําเชิง
บวก สละสลวย ลื่น และพึงรักษาน้ําใจผู้รับ รู้จักใช้ถ้อยคําที่ใช้ในวงการ และวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน 
 โครงการของหนังสือราชการโดยปกติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 1. ส่วนหัวเรื่อง  2. ส่วนเน้ือเรื่อง  3. ส่วนท้ายเรื่อง 
 หลักการเขียน “ช่ือเรื่อง” ที่ดี 
 1. ย่อให้สั้นทีสุ่ด หรือยกมาเฉพาะใจความสําคัญของเรื่อง 
 2. ควรเขียนให้เป็นประโยค หรือวลี 
 3. พอให้รู้ใจความ เค้าโครงของเร่ือง ว่าเป็นเรื่องอะไร 
 4. แยกความแตกต่างจากเรื่องอ่ืนได้ 
 5. เก็บค้นอ้างอิงได้ง่าย เช่น เก็บตามช่ือเรื่อง ตามหมวดหมู่ 
 การเขียนช่ือเรื่องถ้าขึ้นต้นด้วยคํากริยา จะชัดเจนดี เช่น ขออนุมัติ ขออนุญาต ขอให้ ขอเชิญ ขอหารือ 
ขอส่ง แจ้ง ช้ีแจง ตอบขอบคุณ 
 คําว่า “อนุมัติ” หมายถึง ใหอํ้านาจกระทําการตามระเบียบที่กําหนดไว้ เช่น ขออนุญาตเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร (ผู้ขออนุมัติ ไม่มีสทิธ์ิอนุมัติ แต่ขออนุมัติต่อผู้มีสิทธ์ิอนุมัติ เพ่ือขออนุมัติให้กฎเกณฑ์ 
ผู้ขอสิทธ์ิและใช้สิทธ์ิน้ัน) 

คําว่า “อนุญาต” หมายถึง ยินยอม ยอมให ้ตกลง เช่น ขออนุญาตลาป่วย (การอนุญาตผู้ขอมีสิทธ์ิ แต่
ยังใช้สิทธ์ิไม่ได้ จนกว่าจะได้รับอนุญาต)ฃการจัดทําสําเนาหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 1. สําเนาคู่ฉบับ เป็นสําเนาที่จัดทําพร้อมกับต้นฉบับและเหมือนกับต้นฉบับ ให้ผู้ร่าง ผูพิ้มพ์ ผู้ตรวจ 
รวมทั้งเป็นผู้ลงรายมือช่ือไว้ที่ขอบล่างด้านขวาของหนังสือ  
 2. สําเนา เป็นสําเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดทําขึ้น สําเนาน้ีอาจทําขึ้นด้วยการถ่ายสําเนา คัด
สําเนา อัดสําเนา หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด สามารถใช้แทนต้นฉบับได้ แต่สาํเนาที่จะนําไปแทนต้องผ่านการรับรอง
สําเนาถูกต้อง คนที่จะรับรองได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง ถ้าไม่ใช่เจ้าของเร่ือง ทํา
ไม่ได้ ถือเป็นการทําพยานหลักฐานเท็จ 
 หนังสือราชการหากมีมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หน้าถัดไปการพิมพ์เลขหน้าไว้ระหว่างเครื่องหมายยติภังค์ 
(-) เช่น – 2 – (โดยให้วรรคหน้าและหลังอย่างละ 1 เคาะ) ให้พิมพ์คําต่อเน่ืองของข้อความที่ด้านล่างมุมขวา
ของหน้าน้ันๆ แล้วตามด้วยจุดสามจุด เช่น การอนุมัติ... 
 หนังสือภายในใช้ติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม 
หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
 ขนาดรูปแบบของ “บันทึกขอ้ความ” ให้ตัวหนา ขนาด 29 พอยต์ ขนาดของ “ส่วนราชการ ที่ วันที่ 
เรื่อง” ให้ใช้ตัวพิมพ์หนาขนาด 20 พอยต์ และต้องไม่มีเสน้ขีดทึบแบ่งระหว่างหัวกระดาษบันทึกข้อความกับ
ส่วนที่ใช้สําหรบัการจัดทําข้อความ 
 
 
 

ข้อความ... 
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 ข้อความหนังสือภายใน ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลาย
ประการให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยติดต่อกัน หรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ระบุไว้ในข้อความ
น้ี เช่น ตามหนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0211/11 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กรมประชาสัมพันธ์
แจ้งว่า.... และการระบุสิ่งที่สง่มาด้วย เช่น ข้อความ.......................รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 การเขียนบนัทกึ ม ี2 รูปแบบ  
 1. การเขียนแบบร่ายยาว (แบบร้อยแก้ว) ใช้สําหรับเรื่องง่าย เช่น ขออนุมัติเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ลงท้าย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย 
 2. การเขียนแบบลําดับกระบวนการ (แบบซับซ้อน รายละเอียดค่อนข้างเยอก) มี 3 ส่วน คือ         
1. ข้อเท็จจริง ต้องมีแต่ความเป็นจริงเท่าน้ัน (กรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้คําว่า ความเป็นมา) 2. ข้อระเบียบ 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้คําว่า ข้อพิจารณา) 3. ข้อพิจารณา (กรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้คําว่า ขอ้เสนอ) 
 ข้อความคํานึง 
 1. ในกรณทีี่เป็นหนังสือต่อเน่ือง (หนังสือที่มกีารโต้ตอบกันไปกันมา) โดยปกติ ให้ลงช่ือเรื่องของ
หนังสือฉบับเดิม เว้นแต่ การใช้ช่ือเรื่องเดิมในการตอบคําขอจะไม่ถูกต้อง แต่ความปรับปรุงช่ือเรื่องใหม่ให้เป็น
คํานาม โดยอาจเติมคําว่า “การ” ลงไปข้างหน้าช่ือเรื่องเดิม เช่น เรื่อง ขอหารือเก่ียวกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเป็น เรื่อง การขอหารือเก่ียวกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หรือ เรื่อง ข้อหารือเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 2. ไม่พึงใช้ช่ือเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การตอบปฏิเสธคําขอทวงถามให้ชะหน้ี เป็นต้น เช่น เรื่อง การ
ไม่อนุมัติเลื่อนเงินเดือน นอกเหนือโควตาปกติ เป็นกรณีพิเศษ แก้ไขเป็น เรื่อง การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือน 
นอกเหนือโควตาปกติ เป็นกรณีพิเศษ 
 3. ตรงประเด็นและสอดคลอ้งกับส่วนสรุปความ (ตอนสุดท้านของเน้ือเรื่อง : สรุปใจความของหนังสือ
อีกคร้ัง) เช่น เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หนังสือเรียนถึงใคร หมายถึง เชิญบุคคลน้ันเป็นวิทยากร เรื่อง 
ขอเชิญวิทยากรบรรยาย หนังสือเรียนถึงใคร หมายถึง เชิญวิทยากรของหน่วยงานน้ัน ไม่ได้เจาะจงวิทยากรท่าน
ใด คําลงท้าย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จัก
ขอบคุณมากหรือ จักขอบคุณย่ิง  
  การใช้คําว่า “จัก” หมายถึง คาํช่วยกริยาบอกกาลภายหน้า แสดงเจตจํานง เช่น จักกิน จักนอน 
  การใช้คําว่า “จะ” หมายถึง เป็นคําช่วยกริยาบอกอนาคต เช่น จะไป จะอยู่ 
 4. อาจใช้คํานามเป็นช่ือเรื่องได้ในกรณีที่มีความหมายกว้างและเป็นกลาง เช่น เรื่อง ร่างระเบียบว่า
ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ..... 
 หลักการเขียน “อ้างอิง”  
 1. ให้อ้างอิงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันมาก่อนแล้วทุกคร้ัง โดยให้ลงช่ือส่วนราการเจ้าของหนังสือและ
เลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช ของหนังสือน้ัน 
 2. ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่เคยติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอ่ืนที่เป็นสาระสําคัญต้อง
นํามาพิจารณา เช่น อ้างถึง หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ลบั ด่วนมาก ที่ นร 0104/2 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 
2563 อ้างถึง โทรสารของสาํนักงานบังคับคดี ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  
 3. การอ้างถึงหนังสือจากบุคคลภายนอก ให้เขียนดังน้ี อ้างถึง หนังสือของท่าน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 
2563 หรือ อ้างถึง หนังสือของนาย ก 
 

4. หัวหนังสือ... 
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 4. หัวหนังสือที่ส่งมา เขียนว่า “ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี” การเขียนอ้างอิง ต้องเขียนว่า อ้างถึง 
“หนังสือจังหวัดปทุมธานี” 
 5. หัวหนังสือที่ส่งมา เขียนว่า “สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี” การเขยีนอ้างอิง ต้องเขียนว่า อ้างถึง 
“หนังสือเทศบาลนครนนทบุรี” 
หลักการเขียน “สิ่งที่ส่งมาด้วย” 
 1. ให้เขียนช่ือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือน้ัน 
 2. ในกรณทีี่ไมส่ามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 
 หากจะให้ชัดเจน และสะดวกในการตรวจนับ ควรระบุจํานวนเอกสาร เช่น 
 ชุด  ใช้เป็นลักษะนาม เช่น เสื้อผ้าชุดหน่ึง คณะกรรมการชุดหน่ึง 
 ฉบับ  ลกัษณะนามเรียกหนังสือเล่ม หรือหนังสือเป็นแผ่นที่ถือว่าเป็นหน่วยหน่ึงๆ เช่น หนังสือสัญญา 
2 ฉบับ 
 แผ่น  ลักษณะนามใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นน้ัน เช่น กระดาษแผ่นหน่ึง 

ตัวอย่าง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2563  จํานวน 1 ฉบับ 
  ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างระเบียบสํานักนายรัฐมนตรี    จํานวน 70 ชุด 
  ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ....และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2563  จํานวน 120 แผ่น 
  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
 - ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 - รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 - รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 
 กรณีที่ สิ่งที่ส่งมาด้วย มี 2 ฉบับ ให้เขียนดังน้ี 
 - ข้อความ.....ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 (กรณีทีเป็นเรื่องเดียวกัน) 
 - ข้อความ......รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอ้ความ....รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 (กรณทีี่เรื่องเป็นคนละเรื่องกัน) 
 - การลงนาม ในสําเนาหนังสือราการ ให้ลงนามรับรองสําเนาได้ต้ังแต่ข้าราชการระดับ 2 ขึ้นไป และ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องน้ันๆ เท่าน้ันจงึจะลงนามรับรองสําเนาถูกต้องได้ 
ข้อควรรู้บางประการ การใช้เครื่องหมาย “จุด” 
 1. ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพ่ือแสดงว่าเป็นอักษรย่อ เช่น 
 กทม. ย่อมาจาก “กรุงเทพมหานคร” 
 โทร. ย่อมาจาก “โทรศัพท์” 
 น. ย่อมาจาก “นาฬิกา” 
 ถ. ย่อมาจาก “ถนน” 
 วิธีการเขียน “อักษรย่อ” หรอื “คําย่อ” 
 - หากเป็นกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ กําหนดไว้เป็นที่รู้จักกันแล้วโดยทั่วไปสามารถ
เขียนอักษรย่อได้ในทันที หรอืเขียนอักษรย่อหรือคําย่ออยู่ในวงเล็บต่อท้ายคําเต็มก่อน เช่น สํานักงาน ก.พ. 
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.บต.) 
 

- หากเป็น... 
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 - หากเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ อาจใจอํานาจการบริหารงานของหัวหน้าส่วน
ราชการกําหนัดอักษรย่อขึ้นใช้เป็นการภายใน (บันทกึเสนอ) ก็ได้ เช่น ปนร. ครม. นรม. ร.นรม. หรือ รมว. เป็นต้น 
 2. ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกลําดับข้อ เช้น 1. หรือ ก.  
  ตัวอย่าง  ข้อเท็จจรงิ  ข้อพิจารณา 
  ในกรณีทีม่ีหัวข้อย่อยให้ใสข่อ้ย่อยไว้ข้างหลังสุด เช่น 
  1. กกกกกกกกกกกกก การจําแนกช้ันต้น 
  1.1 กกกกกกกกกกกกกกกก การจําแนกช้ันลูก 
   1.1.1 กกกกกกกกกกกกกก การจําแนกช้ันหลาน 
    1.1.1.1 กกกกกกกกกก  การจําแนกช้ันแหลน 
     1.1.1.1 (1) ฯลฯ 
  **ระยะย่อหน้า 2.5 เซนติเมตร 
ขั้นตอนการร่างหนังสือ 
 1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง 
  ข้อสําคัญ จับประเด็นของเรื่องให้ได้ 5 W 1 H 
 2. ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  ข้อสําคัญ  - ขอ้เท็จจริงครบถ้วน 
      - กฎหมาย/ระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง เป็นปัจจุบัน 
      - แนววินิจฉัยเดิม (ถ้ามี) 
 3. ขั้นตอนที่ 3 ร่างหนังสือ 
  ข้อสําคัญ  การลําดับคํา ลําดับความท่ีดี ความสมเหตุสมผล คํานึงถึงใจผูล้งนาม การเขยีน
หนังสือให้ถูกเน้ือหา โดยปกติประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนเหตุ ส่วนผลหรือความประสงค์ และส่วน
สรุปความ 
  “ส่วนเหต”ุ คอื ข้อความท่ีผู้เขียนแจ้งไปยังผู้รับหนังสือ เพ่ือเป็นการบอกกล่าวเล่าเหตุว่า เหตุ
ใดจึงมีหนังสือไป โดยย่อหน้าแรกของส่วนเหตุจะใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับระยะปกติ และเพ่ิมค่าก่อน
หน้าอีก 6 พอยต์ (1 Enter + Before 6 pt) 
  1. การเริ่มเรื่องใหม่ กรณทีี่ยังไม่เคยติดต่อกันมาก่อน 
  “ด้วย” เน่ืองด้วย “เน่ืองจาก” “โดยที่” ทั้งหมดน้ี เป็นคําสันธานขึ้นต้นประโยคได้มี
ความหมายว่า “เพราะเหตุว่า” 
  ขึ้นต้นด้วยคําว่า “ด้วย” ควรใช้เป็นการบอกกล่าวเล่าเหตุหรือเกร่ินขึ้นมาลอยๆ 
  ขึ้นต้นด้วยคําว่า “เน่ืองจาก” ควรใช้ในกรณทีี่อ้างเป็นเหตุอันหนักแน่นที่จาํเป็นต้องมีหนังสือไป 
การข้ึนต้นด้วยคําว่า “ด้วย” “เน่ืองด้วย” “เน่ืองจาก” “โดยที่” ลงท้ายจะไม่มีคําว่า “น้ัน” 
  2. การอ้างเร่ืองเดิม กรณีที่เคยติดต่อกันมาก่อน 
  “ตาม” “ตามที่” “อนุสนธิ” หากขึ้นต้นคําว่า “ตาม” (และอนุสนธิ) จะต่อด้วยคํานาม 

หากขึ้นต้นด้วยคําว่า “ตามท่ี” จะต่อด้วยประโยค เช่น ตามท่ีได้เกิดอุทกภัยในประเทศไทย
ในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2556... แล้วลงท้ายด้วยคําว่า “น้ัน” หรือ ความละเอียดแจ้งแล้ว  น้ัน 
(ระยะห่างของคําว่าน้ันกับข้อความสุดท้าย ควรเคาะ 2 เคาะ) 

- หากเรื่องเดิมมีรายละเอียดไม่มากนัก ควรเขียนคําลงท้ายว่า.....น้ัน 
 
 

- หากเรื่องเดิม... 
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- หากเรื่องเดิมมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่ได้สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่เคยติดต่อกัน
โดยย่อ ควรเขียนคําลงท้ายว่า...ความละเอียดแจ้งแล้ว  น้ัน 

- การใช้คําว่า “ไป” และ “มา” 
คําว่า “ไป” ในการเขียนจดหมายทางการ ใช้แสดงทิศทางออกจากตัวผู้ที่เขียนถึง เช่น ผม

ขอให้คุณเดินทาไปหาผมวันอาทิตย์น้ี 
คําว่า “มา” ในการเขียนจดหมายทางการ ใช้แสดงทิศทางสู่ตัวผู้เขียนถึง เช่น พรุ่งน้ีผมจะมาหาคุณ 
“ส่วนความประสงค”์ คือ ขอ้ความท่ีผู้เขียนแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหนังสือ เพ่ือให้ทํา

อะไร หรือทําอย่างไร โดยย่อหน้าแรกของสว่นความประสงค์จะใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับระยะแกติ 
และเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยต์ (1 Enter + Before 6 pt) 

ข้อสําคัญ ต้องระลึกถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่า เข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ที่มีหนังสือไป การ
ใช้คําว่า “ใคร” อยาก ต้องการ ปรารถนา ใช้เป็นคําช่วยกริยาแสดงการขอร้องอย่างสุภาพ การใช้คําว่า 
“ประสงค์” ต้องการ อยากได้ มุ่งหมาย มุ่ง 

ข้อความส่วนความประสงค์ หากมีหลายข้อให้แยกเป็นข้อๆ เพ่ือให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น 
สํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรดัีงน้ี 

1. ................................. 
2. ................................. 
3. ................................. 
การใช้คําว่า “บัดน้ี” (หากมคีวามประสงค์ที่จะใส ่สามารถใส่ได้) ในส่วนความประสงค์ 
การใช้คําว่า “เน่ืองด้วย” (ควรใช้ในหนังสือที่เป็นพิธีการ) เช่น เน่ืองด้วยจะมีการประชุม... 
หนังสือประทับตรา การลงนามในหนังสือประทับตรา สามารถลงนามบริเวณใดก็ได้ แต่ขอให้

อยู่ในบริเวณที่มีตราประทับ 
“ส่วนสรปุความ” คือ ข้อความท่ีผู้เขียนสรุปใจความของเน้ือเรื่อง เพ่ือเป็นการยํ้าความ

ประสงค์ให้ผู้รบัหนังสือทราบโดยย่อหน้าของส่วนสรุปความจะใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับระยะปกติ 
และเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยต์ (1 Enter + Before 6 pt) 

- ให้เขียนแสดงจุดมุ่งหมายโดยสรุปว่าต้องการให้ผู้รับหนังสือทําอะไรหรือทําอย่างไร 
- มักขึ้นด้วยคําว่า “จึง” แล้วต่อด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ใหผู้้รับหนังสือทําอะไร หรอืทํา

อย่างไร เช่น 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และกรุณาแจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย จักขอบคณุมาก 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ทั้งน้ี ได้แจ้งให้ส่วนราชการระดับกรม

และจังหวัดทราบด้วยแล้ว 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา... 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้กรุณาลงนามในหนังสือถึง...ตามที่เสนอมาพร้อมน้ี 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก 
ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบแล้ว... จะได้ดําเนินการต่อไป 

ข้อเสนอ... 
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ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 
รับทราบตามข้อ... 
พิจารณา หากเห็นชอบตามข้อ ... ขอได้กรุณาลงนามในหนังสือถึง... ตามที่เสนอมาพรอ้มน้ี 
จุดประสงค์ของการเชิญประชุม 
1. แจ้งกําหนดนัดประชุมให้ทราบ 
2. ขอให้ไปเข้าร่วมประชุม 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอได้โปรดไปเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ

สถานที่ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก  
จุดประสงค์ของการหารือ 
1. ขอให้พิจารณาข้อหารือ 
2. ขอให้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบด้วย 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ผลการพิจาณาเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้สํานัก

นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ผลการพิจาณาเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้สํานัก

นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ผลการพิจาณาเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้สํานัก

นายกรัฐมนตรีทราบภายในวันที่ ...ด้วย จักขอบคุณมาก 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ผลการพิจาณาเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้สํานัก

นายกรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรกด้วย จักขอบคุณมาก 
  ส่วนสรุปความท่ีมีเรื่องเก่ียวข้อง 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งน้ี สํานักนกยกรัฐมนตรี 
ได้นําเรียนรองนายกรัฐมนตร ี(.................) พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว 
  (การใช้คําว่า “ทั้งน้ี” คือเป็นเรื่องเก่ียวเน่ืองกับเรื่องที่อยู่ส่วนหน้า หรือเป็นเรื่องเดียวกัน) 
  ส่วนสรุปความท่ีไม่มีเรื่องเก่ียวเน่ือง 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ อน่ึง สํานักงานน้ีจะย้ายที่ทําการแห่งใหม่ไปอยู่ที่ ... และ
ได้เปลี่ยนแปลหมายเลขโทรศัพท์เป็น ... หากประสงค์จะติดต่อ... 
  (การใช้คําว่า “อน่ึง” คือเป็นเรื่องที่ไม่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน หรือคนละเรื่องกับเรื่องส่วนหน้า 
แต่เป็นเรื่องที่มีความประสงค์อยากให้ผู้รับทราบด้วย) 
  การใช้คําว่า “ดังกล่าว” และ “ดังกล่าวข้างต้น” ใช้ไม่เหมอืนกัน 
  คําว่า “ดังกล่าว” ใหใ้ช้ในกรณีที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าเดียวกันและต้องเป็นเรื่องที่เคยได้กล่าว
มาแล้วเท่าน้ัน ห้ามใช้ในกรณทีี่ไม่เคยได้กล่าวเร่ืองน้ันมาก่อน 
  คําว่า “ดังกล่าวข้างต้น” ให้ใช้ในกรณีที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นของเรื่อง ซึ่งอาจจะไม่ได้กล่าวไว้
ในย่อหน้าเดียวกันกับเรื่อง และต้องเป็นเรื่องที่เคยได้กล่าวมาแล้วเท่าน้ัน ห้ามใช้ในกรณทีี่ไม่เคยกล่าวเร่ืองน้ัน
มาก่อน 
 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคําสํานวนภาษาราชการ 
  หลักภาษาไทย ข้อควรระวัง 
  1. รูปประโยค 
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ 

รูปแบบ... 
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  รูปแบบประโยคภาษาไทย 
  ประธาน + กรยิา + กรรม 
  ปัญหาที่พบบ่อย 
  1. ลําดับคํา ลาํดับความท่ีไม่ดี หรือที่ไม่ถูกต้อง 
  2. วางส่วนขยายผิดที่ 
  3. ใช้รูปประโยคแบบภาษาอังกฤษ 
  4. ใช้ภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย 
  ตัวอย่าง เช่น  
  1. โครงการน้ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้เสนอขึ้นมาแล้ว แก้ไขเป็น สํานักนายกรัฐมนตรีได้เสนอ
โครงการน้ีขึ้นมาแล้ว 
 
  2. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะรฐัมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบ... แก้ไขเป็น คณะรฐัมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบ... 
  3. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรถีูกเชิญไปร่วมงาน แก้ไขเป็น ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญ
ไปร่วมงาน 
  คําสันธาน 
  - ด้วย โดย ตาม ส่วน ด้วยปรากฏว่า โดยที่ปรากฏว่า ตามที่ปรากฏว่า ใช้ขึ้นต้นประโยคได้ 
  - และ กับ รวมทั้ง ตลอดจน ใช้เช่ือมคํา 
  คําบุพบท 
  - กับ หมายความว่า รวมกัน เก่ียวเน่ืองกัน หรือเสมอกัน 
  - แก่ ใช้นําหน้าคํานามฝ่ายรับ ไม่เสมอกัน 
  เขียนหนังสือให้ถูกต้องตามความนิยม 
  ความนิยมในสรรพนาม เช่น สํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่นิยมใช้ ข้าพเจ้า ผม 
กระผม ดิฉัน เว้นแต่ ลงนามหนังสือในฐานะส่วนตัว 
  ความนิยมในการใช้ถ้อยคําสํานวนภาษาราชการ 
  ตัวอย่างเช่น 
  - พร้อมน้ีได้แจง้ไปทางจังหวัดแล้วเหมือนกัน แก้ไขเป็น ทั้งน้ี ได้แจ้งให้จังหวัดทราบด้วยแล้ว 
  - ประชาชนได้รับความเดือนร้อนแสนสาหัส แก้ไขเป็น ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างย่ิง 

- เครื่องบินตก ผู้โดยสารตายหมด ไม่มใีครรอด แก้ไขเป็น เครือ่งบินตก ผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมด 
- เรื่องน้ี แก้ไขเป็น กรณีน้ี 
- เรื่องน้ัน แก้ไขเป็น เรื่องดังกล่าว กรณีดังกล่าว 
- ผูใ้ด แก้ไขเป็น ผู้น้ัน 
- เสร็จแล้ว แก้ไขเป็น แล้วเสร็จ เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว 
- ยังไม่ได้ทํา แก้ไขเป็น ยังมิได้ดําเนินการแต่ประการใด 
- ถึงตอนน้ี แก้ไขเป็น บัดน้ี 
- 3 อาทิตย์ แก้ไขเป็น 3 สัปดาห์ 
- เวลาผ่านมานานแล้ว แก้ไขเป็น ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแลว้ 
- ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเลย แก้ไขเป็น ยังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณาแต่ประการใด 
- ไม่รู้ว่า แก้ไขเป็น ไม่ทราบว่า 
- ไมใ่ช่ แก้ไขเป็น มิใช่ 

- ไม่ดี... 
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- ไม่ดี แก้ไขเป็น หาได้ไม่ มิอาจ..ได้ 
- ไมใ่ช่ แก้ไขเป็น มิชอบ ไมส่มควร 
- อนุเคราะห์ แก้ไขเป็น เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือ 
- สนับสนุน แก้ไขเป็น ส่งเสริม ช่วยเหลือ อุปการะ เช่น สนับสนุนการศึกษา 
- เจอว่า แก้ไขเป็น ปรากฏว่า 
- ร่วมมือ แก้ไขเป็น พร้อมใจช่วยกัน 
- บอกว่า แก้ไขเป็น แจ้งว่า 
- ต้องการ แก้ไขเป็น ประสงค์ มีความประสงค์ 
- “ได้แก่” ใช้ระบุถึงสิ่งที่อยู่ในชุดเดียวกันครบทั้งชุด เช่น อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข ์สมุทัย นิโรธ มรรค 
-“เช่น” ใช้ยกตัวอย่างซึ่งตัวอย่างดังกล่าวไม่ได้อยู่ในชุด กลุ่มของเรื่องเดียวกัน และไมต้่อง

เรียงตามลําดับ เช่น มีสัตว์เลีย้งอยู่ที่บ้าน เช่น สุนัข แมว เป็ด ฯลฯ ทั้งน้ีคําว่า “เช่น” ที่ใช้ในกรณีน้ีไม่มีคําว่า 
“เป็นต้น” ปิดท้ายตัวอย่าง ส่วนเครื่องหมายไปยาลใหญ ่คือ ฯลฯ น้ัน จะใช้ปิดท้ายตัวอย่างน้ันหรือจะไม่ใช้ก็ได้ 

-“เป็นต้น” อยู่ท้ายตัวอย่างคําที่อยู่ในชุด ซึ่งเรียงลําดับจากลําดับแรกเป็นต้นไปแต่ไม่ต้อง
แสดงตัวอย่างทั้งหมด เช่น “อริยสัจ 4 มี ทกุข์ สมทุัย เป็นต้น” 

-“อาทิ” มีความหมายเช่นเดียวกับคําว่า “เป็นต้น” แต่คําว่า “อาทิ” ตามด้วยตัวอย่างใน
ลําดับแรก เช่น “อริยสัจ 4 อาทิ ทุกข์” 

การใช้ถ้อยคําภาษากฎหมาย 
ตัวอย่าง เช่น 
พระราชบัญญัติ... มาตรา .. บัญญัติให ้
พระราชบัญญัติ... มาตรา .. บัญญัติว่า 
พระราชกฤษฎีกา... มาตรา .. กําหนดให้ 
พระราชกฤษฎีกา... มาตรา .. กําหนดว่า 
พระราชกําหนด ... มาตรา ...กําหนดให้ 
พระราชกําหนด ... มาตรา ...กําหนดว่า 
กฎสํานักยกรัฐมนตรี ... ข้อ ... กําหนดให้ 
กฎสํานักยกรัฐมนตรี ... ข้อ ... กําหนดว่า 
ระเบียบสํานักนกยกรัฐมนตร ี.. ข้อ ... กําหนดให้ กําหนดว่า 
ต้ังแต่... ขึ้นไป 
ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
นับแต่วัน ... เป็นต้นไป 
นับแต่วันถัดจากวัน ... เป็นต้น 
ไม่เกิน ... ปี 
รวมแล้วต้องไม่เกิน ... ปี 
ไม่น้อยกว่า ... คน 
ได้อีกอย่างน้อยไม่เกิน ... คน 
 
 
 
 

หลีกเลี่ยง... 
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หลีกเลี่ยงถ้อยคําฟุ่มเฟือย เกินความจําเป็น 
ตัวอย่างเช่น 
ทางสํานักนกยกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มคีวามเห็นดังน้ี แก้ไขเป็น สํานักนายกรัฐมนตรี

พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังน้ี 
ได้รับแจ้งเหตุว่า มีศพผู้เสียชีวิตลอยนํ้าอยู่ในคลองผดุงกรุงเกษม แก้ไขเป็น ได้รับแจ้งเหตุว่ามี

ศพลอยนํ้าอยู่ในคลองผดุงกรุงเกษม 
ขอให้กรมการปกครองดําเนินการสืบสวนให้ได้ความว่าผู้ใดทุจริตยักยอกเงินรายน้ี แก้ไขเป็น 

ขอให้กรมการปกครองสืบสวนให้ได้ความว่าผู้ใดทุจริตยักยอกเงินรายน้ี 
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้มีการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการบางท่าน แก้ไขเป็น ที่ประชุมได้

พิจารณาให้เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการบางท่าน 
ถ้อยคําบางคํา อาจใช้แทนกันไม่ได้ อาจใช้แทนกันได้ 
“และ” ใช้ในกรณีที่หมายถึงทั้งหมด ด้วยกัน 
“หรือ” ใช้ในกรณีที่หมายถึงอย่างไหนก็ได้ 
หลีกเลี่ยงการใช้คําเช่ือมซ้ําๆ กัน 
แนวทางการใช้คํา “ที่” “ซึ่ง” 
“ที่” ใช้สําหรบัสถานที ่
“ซึ่ง” ใช้สําหรบับุคคล เช่น สถานที่ที่ผูซ้ึ่งย่ืนคําขออนุญาตไว้ 
แนวทางการใช้คําว่า “และ” กับ “รวมทั้ง” “ตลอดจน” 
ตัวอย่าง “จะถือว่าผู้ใดกระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการได้ก็ต่อเมื่อผู้น้ันมีหน้าที่ราชการ 

และได้กระทําการหรือละเว้นกระทําการตามหน้าที่น้ันโดยมิชอบ กับจะต้องมีเจตนาที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืน
ได้รับประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย” 

“การจัดระเบียบพนักงาน และการกําหนดตําแหน่ง รวมทั้งอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ให้ตามเป็นพระราชกฤษฎีกา” 

ใช้ถ้อยคําเสริมสร้าง ไม่กระทบกระเทือนใจผู้รับ 
ตัวอย่าง 
โครงการที่เสนอมาใช้ไม่ได้ แก้ไขเป็น โครงการที่เสนอมานับว่าดี แต่ยังไม่เหมาะที่จะ

ดําเนินการขณะนี้ 
การปฏิบัติดังกล่าวผิดระเบียบฯ แก้ไขเป็น การปฏิบัติดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับระเบียบฯ 

กําหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทาํ... 
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การจัดทาํรปูแบบหนงัสือราชการเสนอ ปกอ. และ รวอ. (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 ตามบันทึก กก.สปอ. ที่ อก 0201(1)/ว3239 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง การจัดทํารูปแบบ
หนังสือราชการเสนอ ปกอ. และ รวอ. เพ่ือให้การจัดทําหนังสือราชการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด อก. 
เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้ง อก. ขอให้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. การจัดทําบันทึก/หนังสือราชการ กําหนดมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการกําหนดตัวอักษร
รูปแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ โดยกําหนดรูปแบบการพิมพ์บันทึก/หนังสือราชการ การเสนอ
หนังสือราชการประกอบด้วย ต้นฉบับ 1 แผ่น คู่ฉบับ 1 แผน สําเนา 1 แผ่น  
     การจัดเอกสารราชการเสนอ ปกอ. ให้ติดสลิป ปกอ.ลงนาม (ต้นฉบับ/คู่ฉบับ) สีฟ้า และติดสลิป 
ปกอ.ลงนาม ผู้ตรวจ (ร่าง พิมพ์ ตรวจ) สีเหลือง 
     การจัดเอกสารราชกรเสนอ รวอ. ให้ติดสลิป ปกอ.ลงนาม (ต้นฉบับ/คู่ฉบับ) สีชมพู 
 2. การจัดทําบันทึกเสนอเรื่องของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด อรก. ต่อ รวอ. เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
กําหนดหัวข้อการนําเสนอเรื่องบันทึก รวอ. มีหัวข้อ ดังน้ี 
     1. เรื่องเดิมความเป็นมา 
     2. เหตุผลความจําเป็นที่ต้องเสนอเรื่อง 
     3. ความเรง่ด่วนของเรื่อง 
     4. สาระสําคัญ ข้อเทจ็จรงิ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     5. ผลกระทบ 
     6. ระบุประเภทเร่ือง เช่น เรื่องเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา อนุมัติ ลงนาม การเชิญหรืออ่ืนๆ  
     7. การเสนอความเห็นประกอบเร่ือง 
 3. การเสนอเรือ่งต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การเสนอเรื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ือง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรทีี่เก่ียวข้อง ซึ่งสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้จัดทําตัวอย่างเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน (Template) โดยแยก
ประเภท ดังน้ี 
     1. ประเภทเรื่องทั่วไป 
     2. ประเภทเรื่องกฎหมาย 
     3. ประเภทเรื่องแต่งต้ัง 
     4. ประเภทเอกสารวาระสําคัญของรัฐบาล (Agenda based) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่  
รายละเอียดจํานวนเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ส่งเอกสารท่ีเป็นประดาษ และ CD ตามจํานวนที่กําหนด 
(หรือทํา QR Code) (เอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ... 
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ที่ อก... 



 

 

- ๔๑ -
 
 

 
 

ที่ นร ... 
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ที่ นร ... 
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ที่ นร ... 
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1.6 ใหส้่ง... 
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ส่วนราชการ ... 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๔๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๒๘ 

ที่  นร ๐๔๐๓ (กร.๒) /      วันที ่            กันยายน  ๒๕๕๘       

เรื่อง  (ช่ือเรื่องส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี)        
เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เสนอเร่ือง...............(ช่ือเรื่อง)......................มาเพ่ือคณะรัฐมนตรี   
พิจารณา/ทราบ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบต่อไป 
 
 
 
      (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
           รองนายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ... 
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ที่             (ที่อยู่ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 

         ว/ด/ป 

เรื่อง 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อ้างถึง (ถ้ามี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี 
    ๒. (ถ้ามี)  

   ด้วย ... (ช่ือส่วนราชการ) ... ขอเสนอเรื่อง ......... (ช่ือเรื่อง) .........  มาเพ่ือคณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบ โดยเรื่องน้ีเข้าข่ายที่จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ือง                 
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ . ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (........) รวมทั้งสอดคล้อง/เป็นการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน ......... [(๑) การเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง หรือ (๒) การสร้างรายได้
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือ (๓) การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรือ (๔) การลดความเหลื่อมล้ํา หรือ (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต หรือ (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวก 
แก่ประชาชน หรือ (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ)] .......... ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (.........) กํากับการบริหารราชการ  
(...ชื่อส่วนราชการ...) ได้เห็นชอบให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว 

   ทั้งน้ี เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังน้ี  
  ๑.  เรื่องเดิม 
    (ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้งผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นแล้วเพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการ
หรือความเช่ือมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีน้ัน ๆ 
       ๑.๑  ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพ่ือปูพ้ืนฐานของ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  
      ๑.๒  มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งที่เก่ียวข้อง  
            - มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทางใน
การดําเนินงานในเรื่องที่เสนอ 
            - คําสั่งที่เก่ียวข้อง อาจเป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้
ส่วนราชการดําเนินการและนําเรื่องน้ีเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

๑.๓  ผลการ… 

แบบหนังสือเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี (ประเภททั่วไป)  



 

 

- ๔๘ -
 

      ๑.๓  ผลการดําเนินการที่ผ่านมา 
             ระบุสิ่งที่ ดําเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องที่ได้
ดําเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตามการ
ดําเน ินงานเพื ่อคณะรัฐมนตรีจะได้ม ีข ้อม ูลประกอบว่าการดําเน ินงานที ่ผ ่านมาได้ผลเป ็นอย่างไร 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานต่อไป 
  ๒.  เหตุผลความจําเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
         ระบุเหตุผลความจําเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ ข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
กําหนดให้ต้องนําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  ๓.  ความเร่งด่วนของเรื่อง 
      (ถ้ามี) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะกําหนดเวลาที่จะต้องดําเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและกําหนดเวลาช้าสุดที่คณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพ่ือให้ทันการดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ  
  ๔.  สาระสําคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
      ๔.๑ ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง 
       ๔.๒ ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ ว่า ได้ดําเนินการมาแล้ว
อย่างไรและจะดําเนินการต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะต้องเตรียมการเพ่ือรองรับอย่างไร ระยะเวลา
เพียงพอหรือไม่ รวมทั้งจะต้องสนับสนุนในระยะใด ขั้นตอนใด  
  ๔.๓ ระบุข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ให้อํานาจส่วนราชการดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ 
 ๕.  รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใด ๆ 
  (ถ้ ามี ) กรณี ที่ มี กฎหมาย  มติคณ ะรัฐมนตรี  หรือคํ าสั่ งใด  ๆ  กํ าหนดให้ ต้ อง 
ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องน้ีก่อนดําเนินการให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย 
 ๖. ผลกระทบ 
   (ถ้ามี ) ระบุผลกระทบของเรื่องที่ มี ต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
หรือด้านอ่ืน ๆ  
 ๗.  ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา 
  (ถ้ามี) ระบุจํานวนเงินและแหล่งที่มาของเงินที่ต้องการใช้ในเรื่องน้ี สําหรับกรณีขอใช้
งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณที่เสนอขอมาให้ชัดเจน 
  ๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
   ๘.๑ (ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ให้สรุปสาระสําคัญของ
ความเห็นให้ชัดเจน 
   ๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอ่ืนหรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้องมาด้วย 
ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและ
รายงานการประชุมมาพร้อมเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยหากยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาก็ให้ระบุด้วย 
 ๙.  ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
   (ถ้ามี) ระบุประเด็นข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ี 
      ๙.๑ กฎหมาย 
  ระบุช่ือกฎหมายและมาตราที่เก่ียวข้องรวมท้ังสาระสําคัญ 
 
 

๙.๒   มติคณะ… 



 

 

- ๔๙ -
 

 ๙.๒ มติคณะรัฐมนตรี 
  ระบุช่ือเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีและวันที่ที่มีมติรวมทั้งสาระสําคัญ 
  ของมติคณะรัฐมนตรี 
   ๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ 
     ๑๐.๑ ........................... 
    ๑๐.๒ ........................... 
  ระบุประเด็นที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น รับทราบ อนุมัติ 
หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สําหรับกรณีการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้ชัดเจนว่า
จะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีจากเดิมเป็นอย่างไร 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (                             ) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ......... / หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 
 

 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
โทร   
โทรสาร    
E-mail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด... 



 

 

- ๕๐ -
 

 
ลําดับที่... 
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ลําดับที่... 



 

 

- ๕๒ -
 

 
 


