




หนังสือภายใน 

๑. หนังสือติดต่อราชการที่
เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ
ภายนอก 
๒. เป็นหนังสือติดต่อภายใน 
กระทรวง ทบวง กรม หรือ
จังหวัดเดียวกัน  
๓. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
๔. จัดท าตามแบบท่ี ๒ ท้าย
ระเบียบ  



 

 

 

 

 

  1. หัวเร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. เนือ้เร่ือง 

 

 

 

3. ท้ายเร่ือง 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ 

1.5 ซ.ม.  

1.5 ซ.ม.  

29 pt 

ค่าแน่นอน 35 pt  



ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือ 

กรมขึ้นไป 
ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของ
เร่ืองทั้งระดับกรมและกอง  

ระดับต่ ากว่ากรมลงมา 
ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
เพียงระดับกองหรือส่วนราชการ
เจ้าของเร่ือง 

• ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดย
มีรายละเอียดพอสมควร พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้าม)ี 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กระทรวง.....  กรม .............โทร. x xxxx xxxx 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กรม.....  กอง .............โทร. x xxxx xxxx 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ จังหวัด.....  ส านักงาน .............โทร. x xxxx xxxx 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ คณะกรรมการ.../คณะอนุกรรมการ....โทร. x xxxx xxxx 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 

ที ่



รหัสตัวพยัญชนะ+เลขประจ าของ
เจ้าของเร่ือง/เลขทะเบียนหนังสือส่ง 

ที่ 
กรรมการก าหนดรหัสตัวพยัญชนะ

เพ่ิมได้ตามความจ าเป็น 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 

ที ่ นร ๐๑๐๖/๑๒๒ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 

ที ่ นร (กคร) ๐๑๐๖/๑๒๒ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 

ที ่ นร ๐๑๐๖/๑๒๒ วันที ่
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 

ที ่ นร ๐๑๐๖/๑๒๒ วันที ่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 

ที ่ นร ๐๑๐๖/๑๒๒ วันที ่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง 



ลงเรื่องย่อที่เป็น
ใจความสั้นที่สุด 

หนังสือต่อเนื่องลงเรื่อง
ของหนังสือฉบับเดิม 

เรื่อง 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 

ที ่ นร ๐๑๐๖/๑๒๒ วันที ่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเขียนหนังสือราชการ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 

ที ่ นร ๐๑๐๖/๑๒๒ วันที ่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเขียนหนังสือราชการ 

ระยะห่างบรรทัด ๑ เท่า/single 
ตัวอักษรขนาด 20 pt 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 

ที ่ นร ๐๑๐๖/๑๒๒ วันที ่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอเชิญฟังการบรรยาย “การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 

ที ่ นร ๐๑๐๖/๑๒๒ วันที ่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอเชิญฟังการบรรยาย “การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 

ที ่ นร ๐๑๐๖/๑๒๒ วันที ่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอเชิญฟังการบรรยาย “การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ 
ที ่

 เรื่อง 

วันที ่



เรียน / กราบเรียน  +  ต าแหน่งของผูท้ี่มหีนงัสือไปถึง/ช่ือบุคคล  

26 

 เรื่อง 

 ค าข้ึนต้น 

เรียน/กราบเรียน +ต าแหน่งท่ีมีหนังสือไปถึง/ชื่อบุคคล   

ระยะห่าง
ระหว่าง
บรรทดั 
1 
enter+
before 
6 pt 

ซักซ้อมแนวทางการเขียนหนังสือราชการ 



เรียน / กราบเรียน  +  ต าแหน่งของผูท้ี่มหีนงัสือไปถึง/ช่ือบุคคล  

27 

 เรื่อง 

 เรียน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ซักซ้อมแนวทางการเขียนหนังสือราชการ 



เรียน / กราบเรียน  +  ต าแหน่งของผูท้ี่มหีนงัสือไปถึง/ช่ือบุคคล  

28 

 เรื่อง 

 เรียน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ซักซ้อมแนวทางการเขียนหนังสือราชการ 

 อ้างถึง 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 



เรียน / กราบเรียน  +  ต าแหน่งของผูท้ี่มหีนงัสือไปถึง/ช่ือบุคคล  

29 

 เรื่อง 

 เรียน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ซักซ้อมแนวทางการเขียนหนังสือราชการ 

    (ข้อความ)  

ค าลงท้าย  

2.5 ซม. 



เรียน / กราบเรียน  +  ต าแหน่งของผูท้ี่มหีนงัสือไปถึง/ช่ือบุคคล  

30 

  

  

  

  (ข้อความ)  

4 enter 

    (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
       ต าแหน่ง 

บันทึกข้อความ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ 
ที ่

 เรื่อง 

วันที ่

(ค าข้ึนต้น) 
          (ข้อความ)................................................................................................................................... 

        (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
       ปลัดกระทรวง... 

กระทรวง ...........  กรม................ โทร. x xxxx xxxx 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ 
ที ่

 เรื่อง 

วันที ่

(ค าข้ึนต้น) 
          (ข้อความ)................................................................................................................................... 

        (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
         อธิบดีกรม... 

กรม ...........  กอง................ โทร. x xxxx xxxx 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ 
ที ่

 เรื่อง 

วันที ่

(ค าข้ึนต้น) 
          (ข้อความ)................................................................................................................................... 

        (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
         ผู้ว่าราชการ... 

จังหวัด ...........  ส านักงาน................ โทร. x xxxx xxxx 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ 
ที ่

 เรื่อง 

วันที ่

(ค าข้ึนต้น) 
          (ข้อความ)................................................................................................................................... 

          (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
 ประธานกรรมการ/อนุกรรมการ... 

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ .......โทร. x xxxx xxxx 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ 
ที ่

 เรื่อง 

วันที ่

(ค าข้ึนต้น) 
          (ข้อความ)................................................................................................................................... 

        (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
        เลขานุการ... 

ฝ่ายเลขานุการ ....................... โทร. x xxxx xxxx 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ 
ที ่

 เรื่อง 

วันที ่

(ค าข้ึนต้น) 
          (ข้อความ)................................................................................................................................... 

มาตรา... 



37 

         

- ๒ - 
 

มาตรา---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

        (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
          ต าแหน่ง 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................... 
ที.่...........................................................วันที.่............................................................ 
เร่ือง............................................................................................................................ 

ส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 

  นร ๐๑๐๖/  ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ข้าราชการพลเรือนขอความเป็นธรรม 

ลับ ด่วนท่ีสุด 

ลับ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................... 
ที.่...........................................................วันที.่............................................................ 
เร่ือง............................................................................................................................ 

ส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๗๒ 

  นร ๐๑๐๖/  ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ซักซ้อมแนวทางการเขียนหนังสือราชการ 

ตรวจ/ 
-ร.ปนร./หน.ผต.นร. ................... 
-ผอ.ส านัก/กอง............................ 
-ผอ.ส่วน...................................... 
ร่าง/.............................................. 
พิมพ์/........................................... 

ผาณิต 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................... 
ที.่...........................................................วันที.่............................................................ 
เร่ือง............................................................................................................................ 

ส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๗๒ 

  นร ๐๑๐๖/  ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ข้าราชการพลเรือนขอความเป็นธรรม 

ตรวจ/ 
-ร.ปนร./หน.ผต.นร. ................... 
-ผอ.ส านัก/กอง............................ 
-ผอ.ส่วน...................................... 
ร่าง/.............................................. 
พิมพ์/........................................... 

ผาณิต  

ส าเนาคู่ฉบับ 













 
 
 



หนังสือประทับตรา 
๑. หนังสือที่ใช้ตราประทับแทนการ
ลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมขึ้นไป 
๒. โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กองหรือ ผูท้ี่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา  
๓. ใช้กระดาษตราครุฑ 
๔. จัดท าตามแบบที่ ๓ ท้ายระเบียบ  



ส่วนราชการกับ 
ส่วนราชการ 

ส่วนราชการกับ 
บุคคลภายนอก 

หนังสือ
ประทับตรา 

กรณีไม่ส าคัญ 



ขอรายละเอียดเพิ่ม 

ขอส าเนาหนังสือ สิ่งของ 
เอกสาร หรือบรรณสาร 

ตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับ
ราชการส าคัญ หรือการเงิน  

แจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วให้ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องทราบ  

เตือนเรื่องท่ีค้าง  

ค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป 

กรณีไม่ส าคัญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หัวเรื่อง 
 
 
เนื้อเรื่อง  
 
 
ท้ายเร่ือง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
     (ที่ตั้ง) 

     วันที่ .............. 
 

  

 

 ที่ 

เร่ือง .................... 

ถึง 

รหัสตัวพยัญชนะ+เลขประจ าของ
เจ้าของเรื่อง/เลขทะเบียนหนังสือส่ง 

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน/บุคคล 

อ้างถึง .................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย .................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 ที่ 

ถึง 

นร ๐๑๐๖/๑๑๒ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 ที่ 

ถึง 

นร ๐๑๐๖/๑๑๒ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(ข้อความ) 

2 
Enter
+6 pt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

(ข้อความ) 

4 Enter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

(ข้อความ) 

       ส านักนายกรัฐมนตรี 
         ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
      ผาณิต  



 

 

 
 

  

    ส านักนายกรัฐมนตรี 
     ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
      

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๗ 

 

 

ที่ นร 0106/12 

ถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ผาณิต  



 

 

 
 

  

    ส านักนายกรัฐมนตรี 
     ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
      

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๗ 

 

 

ที่  นร 0106/12 
ถึง  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ด่วนที่สุด 

ผาณิต  



 

 

 
 

  

      ส านักนายกรัฐมนตรี 
       ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
      

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๗ 

 

 

ที่  นร 0106/12 
ถึง  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ด่วนที่สุด 

ผาณิต  

ตรวจ/ ............................... 
ร่าง/ ................................... 
พิมพ์/ ................................ 
ชื่อแฟ้ม/ ............................ 

ส าเนาคู่ฉบับ 

ผาณิต  



 

 

 
 

  

      ส านักนายกรัฐมนตรี 
      ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
      

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๗ 

 

 

ที่  นร 0106/12 
ถึง  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ด่วนที่สุด 

ผาณิต  

ตรวจ/ ............................... 
ร่าง/ ................................... 
พิมพ์/ ................................ 
ชื่อแฟ้ม/ ............................ 

ผาณิต  







หนังสือสั่งการ  



หนังสือสั่งการ 

ค าส่ัง 
ระเบียบ 

ข้อบังคับ 



ค าสั่ง 

๑. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการใหป้ฏิบัติ   
โดยชอบด้วยกฎหมาย  
๒. ใชก้ระดาษตราครุฑ 
๓.  จัดท าตามแบบท่ี ๔ ท้ายระเบียบ 



 

 

 

ค าสั่ง (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง) 

ที่ .................../(เลขปีพุทธศักราชท่ีออกค าสั่ง) 

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

 

๒ 

๑ 



 

 

 

ค าสั่ง (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง) 

ที่ .................../(เลขปีพุทธศักราชท่ีออกค าสั่ง) 

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

 

ชื่อเรื่องท่ี
ออกค าส่ัง 

๓ 

เริ่มฉบับแรก
จากเลข ๑ 
เรียงไปจน
สิ้นปีปฏิทิน 

๔ 

๑ 

๒ 



 

 

 

ค าสั่ง (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง) 

ที่ .................../(เลขปีพุทธศักราชท่ีออกค าสั่ง) 

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

 
๕ 

                              (ข้อความ)  
 

 

                               ทั้งนี้ ตั้งแต่  

๑. อ้างเหตุที่ออก
ค าส่ัง 

๒. อ้างอ านาจ (ถ้าม)ี 
๓. ลงข้อความท่ีสั่ง 

 
๖ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 



 

 

 

ค าสั่ง (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง) 

ที่ .................../(เลขปีพุทธศักราชท่ีออกค าสั่ง) 

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

                              (ข้อความ)  
 

                      

                  ทั้งนี้ ตั้งแต่ 
                                   สั่ง ณ วันที่          พ.ศ. 
                                                  (ลงชื่อ)   ...................................... 
                                                                 (พิมพ์ชื่อเต็ม) 

                                           ต าแหน่ง 

   

๗ 

๘ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๙ 
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ระเบียบ 
• บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะ
อาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็น
หลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า  

• ใช้กระดาษตราครุฑ 

• จัดท าตามแบบที่ ๕ ท้ายระเบียบ  
  



 

 

 

ระเบียบ (ชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ) 

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

(ฉบับท่ี...........) 

พ.ศ. ..... 

๒ 

๑ 

๓ 

๔ 

๕ 



 

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

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

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

        ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ 

                      ประกาศ ณ วันท่ี .............. พ.ศ. ........... 

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

                                               (พิมพ์ชื่อเต็ม) 

                                                 (ต าแหน่ง) 
 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ ลายมือช่ือ 
ผู้ออกระเบียบ 

๑๒ 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ  

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
       
                 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ .ศ. ๒๕๐๖ เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน คณะรัฐมนตรี 
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป 

... 

  ข้อ ๘  ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดท าค าอธิบายกับให้มีหน้าที่ด าเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

  การตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และค าอธิบายตามวรรคหนึ่งปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจาก 

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 

 

หมวด ๑ 

ชนิดของหนังสือ 
      

อ้างเหตุผลโดยย่อ  
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
       
                โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มี
การปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และเป็นการสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้ม ค่า และ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณให้เป็นการด าเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
      

อ้างเหตุผลโดยย่อ  

อ้างกฎหมายที่ให้อ านาจ 



ข้อบังคับ 

• บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้
โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ 

• ใช้กระดาษตราครุฑ  

• จัดท าตามแบบที่ ๖ ท้ายระเบียบ  



 

 

 

ข้อบังคับ (ชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ) 

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

(ฉบับท่ี..............) 

พ.ศ. ..... 

๒ 

๑ 

๓ 

๔ 



 

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

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

        ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่.....................เป็นต้นไป 

        ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ 

                      ประกาศ ณ วันท่ี .............. พ.ศ. ........... 

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

                                               (พิมพ์ชื่อเต็ม) 

                                                 (ต าแหน่ง) 
 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ ลายมือช่ือ 
ผู้ออกข้อบังคับ 

อ้างเหตุผลโดย
ย่อ+กฎหมาย
ที่ให้อ านาจ

ออกข้อบังคับ 

๑๑ 



 

 

      

 

ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

     
       

   ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนปฏบิัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 กระทรวงมหาดไทยจึงต้องถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการเปรียบเทียบคดีอาญาในความผิดตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายอื่นให้แกเ่ทศบาลองค์การบริหารส่วนจงัหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบล แต่ข้อบังคับที่ใช้บังคับ
อยู่ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจบุัน สมควรออกข้อบังคับเพื่อวางระเบียบปฏิบตัิในเร่ืองดังกล่าวเสียใหม่ ซ่ึงข้อบังคับนี้มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงตาม มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗"   

   ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

อ้างเหตุผลโดยย่อ 

อ้าง 
กม.  
ที่ให้

อ านาจ 



หนังสือประชาสัมพันธ์  

ข่าว 



ประกาศ 

•  บรรดาข้อความที่ทางราชการ ประกาศ 
   หรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัต ิ

• จัดท าแบบที่ ๗ ท้ายระเบียบ  



 

 

 

ประกาศ (ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ) 

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

 

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

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

         

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

                                               (พิมพ์ชื่อเต็ม) 

                                                 (ต าแหน่ง) 

 

๒ 

๑ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

เหตุผลที่ออก
ประกาศ+
ข้อความที่
ประกาศ 

๗ 



 
 
      

 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     

       
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ 
  ๑.  ให้วันที่ ๒๘ กรกฎาคม และวันที่ ๑๓ ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจ าปี เนื่องจากเป็นวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
        ๑.๑  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

        ๑.๒  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

  ๒.  ให้ยกเลิกวันหยุดราชการ วันที่ ๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ตามความในข้อ ๕ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
                พลเอก 
                 (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
       นายกรัฐมนตรี 





แถลงการณ ์

•  บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อ 
   ท าความเข้าใจในกิจการของทาง  
   ราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ  
   ให้ทราบชัดเจน โดยทั่วกัน 

• จัดท าแบบท่ี ๘ ท้ายระเบียบ  



 

 

 

แถลงการณ์ (ชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์) 

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

ฉบับท่ี............. (ถ้าม)ี 

 

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

                        

        (ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์)  

                                                 (วัน เดือน ปี) 

 

๒ 

๑ 

๓ 

๕ 

๖ 

เหตุผลที่ออก
แถลงการณ์+

ข้อความที่แถลง 

๔ 

๗ 



 
 
      

 

แถลงการณ์กองทัพบก 
เรื่อง การระเบิดที่กรมสรรพาวุธทหารบก 

     
        

   ตามท่ีได้เกิดระเบิดขึ้นท่ีกรมสรรพาวุธทหารบก เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมสรรพาวุธทหารบกและบริเวณใกล้เคียง และมีการโจษขานกันในหมู่ประชาชนโดยท่ัวไป
ว่าเป็นการก่อวินาศกรรมน้ัน 

   กองทัพบกขอชี้แจงว่า การระเบิดท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจาก...มิได้เกิดขึ้นจากการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใด 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
        
 
                กองทัพบก 
              พฤษภาคม ๒๕๓๐ 



ข่าว 

•  บรรดาข้อความที่ทางราชการ 
    เห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ  

•   จัดท าแบบที่ ๙ ท้ายระเบียบ  



 

 

ข่าว (ชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว) 

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

ฉบับท่ี............. (ถ้าม)ี 

 

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

                        

        (ส่วนราชการที่ออกข่าว)  

                                               (วัน เดือน ปี) 

 

๒ 

๑ 

๔ 

๕ 

๓ 

๖ 





หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ   

    ๑. หนังสือรับรอง 
     ๒. รายงานการประชุม 
    ๓. บันทึก (ไม่มีแบบ) 
    ๔. หนังสืออื่น (ไม่มีแบบ) 



หนังสือรับรอง 

•  หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรอง 
   แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน  
   เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดให้ปรากฏ 
   แก่บุคคลทั่วไปโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง 

•  จัดท าแบบท่ี ๑๐ ท้ายระเบียบ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 

  

 

 เลขที.่....../...... 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า   

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

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

 
4X๖ซม. 
 

(ประทับตราส่วนราชการ) 

(ลงชื่อผู้ได้รับการรับรอง) 
      (พิมพ์ชื่อเต็ม) 

บุคคล/นิติบุคคล/
หน่วยงานที่จะให้

การรับรอง +
ต าแหน่ง สังกัด/
ที่ตั้ง +ข้อความที่

รับรอง 

๑. เริ่มเลข 
๑ เรียง
ไปจน
สิ้นปี
ปฏิทิน/
เลขปี 
พ.ศ. 

2. ออก
เลขทั่วไป
เหมือน
หนังสือ
ภายนอก 

กรณี
เรื่อง
ส าคัญ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 
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 เลขที่..............................       ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร 
                                                                                                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์          

  หนังสือนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าบริษัท ไนน์ ไนน์ จ ากัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด เมื่อวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๕๖ ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๖๐๕๘๔๙๐ ปรากฏ 
 ข้อความใน รายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือ ดังนี้ 
                       ๑. ชื่อบริษัท บริษัท ไนน ์ไนน ์จ ากัด 
                      ๒. กรรมการของบริษัทมี ๔ คน ตามรายชื่อดังนี้ 
                                ๑. นาย...               ๓. นางสาว... 
               ๒. นาย...               ๔. นาย... 
                       ๓. จ านวนหรือชื่อกรรมการซ่ึงลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นาย...ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท 
  

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

                                                      (ลงชื่อ) 

                                                                                           (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                                                                                            (ต าแหน่ง) 



รายงานการประชุม 

•  การบันทึกความเห็นของผู้มาประชุม  
  ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของท่ีประชุมไว้เป็น 
  หลักฐาน  

•  จัดท าแบบท่ี ๑๑ ท้ายระเบียบ  



การจัดท าระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระ            

 

รายการที่ก าหนดไว้ใน 

การประชุมแต่ละครั้ง 

วาระ            

 

ครั้ง  คราว 



ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) 

ครั้งที่ ...../.... 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุม ๑๐๙ อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๑ ท าเนียบรัฐบาล 
      

 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑๙ - ๑/๒๕๖๒ 



 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาบ าเหนจ็ความชอบส าหรบั 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตังิานในจังหวัดชายแดนภาคใต ้(ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ..../๒๕...... 
   เมื่อวันที่ ....................... 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  เรื่องที่ ๑  การอนุมัติเบิกจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
   ใน.... (เอกสารหมายเลข ทร. ๑ - ....../๒๕.......) 
  เรื่องที่ ๒  การก าหนดแนวทางการพิจารณาบ าเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทาน 
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์......(เอกสารหมายเลข ทร. ๒ - ..../๒๕....) 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 
  เรื่องที่ ๑  ข้อหารือเกี่ยวกับการบรรจุทายาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใน....... 
   (เอกสารหมายเลข พณ. ๑ - ..../๒๕....) 
  เรื่องที่ ๒  การจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใน.... 
    (เอกสารหมายเลข พณ. ๒ - ..../๒๕....) 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 



การจดรายงานการประชุม    

  ๑. จดละเอียดทุกค าพูด พร้อมด้วยมติ 

  ๒. จดย่อค าพูดที่เป็นประเด็นส าคัญอันเป็นเหตุผลน าไปสู่มติ พร้อมด้วยมติ 

  ๓. จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม 



 
รายงานการประชุม 

................................................................ 
คร้ังที ่.../........ 

เมือ่วนั.............ที ่.............................  
ณ ................................................. 

      

ให้ลงช่ือคณะที่ประชุม หรือช่ือการประชุมน้ัน   

จนัทร์ วนั เดอืน ปีที่ประชุม 

 ให้ลงสถานที่ที่ใช้ประชุม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
ครั้งท่ี ๑๙ - ๑/๒๕๖๓ 
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ผู้มาประชุม  ( ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะท่ีประชุมซึ่ง
มาประชุม ในกรณีท่ีมีผู้แทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงด้วยว่ามาประชุม
แทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด) 

๑. นาย...........................................ต าแหน่ง.............................ประธานกรรมการ 
๒. นาง............................................ต าแหน่ง.............................กรรมการ 
                                           ผูแ้ทน....(หน่วยงาน)................ 
๓.   นางสาว......................................ต าแหน่ง.............................กรรมการ 
                                           แทน....(ผู้ใด/ต าแหน่ง/แทนผู้แทนหน่วยงาน) 



ผู้ไม่มาประชุม  ( ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุม 
(ถ้ามี) ) 

๑. นาย.....................................ต าแหน่ง..................................    
๒. นาง.....................................ต าแหน่ง..................................    
๓. นางสาว..............................ต าแหน่ง................................. 

ติดราชการ 

ติดภารกิจ 
ลาประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   (ใหล้งชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ท่ีมิได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม  
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม และหน่วยงานท่ีสังกัด (ถ้าม)ี) 

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

๒. นาย.............................................................. เจ้าหน้าที่..........................................    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้กล่าวเปิดและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า....................................... 
 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ไม่มี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการ....... 
                      ครั้งที่ ....  /.... เมื่อวันที่ ......... 

     ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ..... ครั้งท่ี .... /.... เมื่อวันท่ี ............ 
 

   มติ   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ..... 
ครั้งท่ี .... /.... เมื่อวันท่ี ......  โดยไม่มีการแก้ไข  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ผู้แทน ....... ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าท่ี ... บรรทัดที.่... 
จาก “.................... ” เป็น “.................... ” 

     มติ   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ.....
ครั้งท่ี .... /.... เมื่อวันท่ี ......  ตามท่ีได้มีการขอแก้ไขแล้ว  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

     ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอขอให้ท่ีประชุมทราบ 
 

    มติ   ท่ีประชุมรับทราบตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

           เรื่องท่ี ๑  ............. 
       ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า ............................... 
       ผู้แทน ............. เสนอความเห็นว่า................ 
       ผู้แทน ............. เสนอความเห็นว่า................ 
  
 
    มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า........................ 
จึงมีมติ........................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

    เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผู้แทน ............. ได้เสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณา เรื่อง .................................. 
      
 
    มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ .......................................... 
    เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องใด ๆ แล้ว ประธานได้กล่าว
ขอบคุณแล้วปิดการประชุม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
   

    (นางผาณิต เตือนวีระเดช) 
นิติกรช านาญการ  

เลขานุการ 
  ผูจ้ดรายงานการประชุม 



การรับรองรายงานการประชุม    

  ๑. รับรองในการประชุมคร้ังนั้น  

  ๒. รับรองในการประชุมคร้ังต่อไป 

  ๓. รับรองโดยการแจ้งเวียน  



บันทึก 

•  ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

•  ข้อความซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

• ข้อความที่เจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่ากรมติดต่อกัน 

    ในการปฏิบัติราชการ   



ลักษณะของบันทึก 

๑. ติดต่อกันภายใน 
๒. ไม่มีแบบ  
๓. จะมีเลขหนังสือหรือไม่ก็ได้ 
๔. จะใช้กระดาษบันทึกข้อความหรือไม่ก็ได้  
๕. จะพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือก็ได้  
๖. จะมีส าเนาคู่ฉบับหรือไม่ก็ได้ 



หัวข้อของบันทึก 

๑. ชื่อหรือต าแหน่งที่บันทึกถึง  (ค าข้ึนต้นตามภาคผนวก ๒) 

๒. สาระส าคัญของเร่ือง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก  

ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุด้วย 

๓. ชื่อและต าแหน่ง ให้ลงชื่อและต าแหน่งของผู้บันทึก ในกรณีที่ไม่ใช้

กระดาษบันทึกข้อความ ให้ลงวัน เดือน ปีที่บันทึกด้วย   



วิธีการบันทึกแบ่งออกเป็น 

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



บันทึกย่อเรื่อง 

• การเก็บข้อความจากต้นเรื่องเฉพาะประเด็นส าคัญ 
• หนังสือฉบับใดไม่อาจย่อลงให้ส้ันได้อีก ให้เสนอไปท้ังเรื่อง โดยท าเป็นบันทึก

ต่อเนื่อง 
• ความส าคัญตอนใดในหนังสือที่ต้องการให้เป็นที่สังเกตในการพิจารณา 

สั่งการของผู้บังคับบัญชาให้ยกข้อความในตอนนั้นบันทึกเสนอไปด้วย 
 



บันทึกรายงาน 

การรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาในเรื่องท่ีปฏิบัติหรือประสบพบเห็น หรือส ารวจ
สืบสวนเกี่ยวกับราชการ 
 



บันทึกรายงาน แบ่งเป็น 

รายงานเรื่องในหน้าที่ 
 
 

เขียนข้อเท็จจริงให้
ละเอียด 

 

รายงานเร่ืองที่ได้รับ
มอบหมายเฉพาะ  

 
รายงานทุกเรื่องที่

ผู้บังคับบัญชาต้องการ
ทราบ/สนใจ 

 

 

รายงานที่จะต้องให้
ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจ 

 
 

เสนอความเห็นไปด้วย 
 
 

 

  



บันทึกความเห็น 

• ข้อความท่ีแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องท่ีบันทึกว่า อะไร 
เมื่อไร ที่ไหน ใคร ท าไม อย่างไร เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อช่วยประกอบการ
พิจารณา 

• จะท าเป็นบันทึกต่อเนื่อง หรือต่อท้ายบันทึกย่อเรื่อง หรือบันทึกรายงานก็ได้ 
โดยสรุปประเด็นที่เป็นเหตุแล้วจึงเขียนความเห็นที่เป็นผล 

• เรื่องท่ีจะสั่งการได้หลายทางให้บันทึกผลดีและผลเสียในแต่ละทาง 
• ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ให้แนบกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง

ไปกับเรื่องที่เสนอ 



บันทึกสั่งการ 

ข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 



บันทึกติดต่อ 

ข้อความท่ีติดต่อภายในระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดียวกัน 

กรณีที่อ้างถึงหนังสือที่เคยติดต่อกัน/มีสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ระบุไว้ในข้อความที่บันทึก 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ 
ที ่

 เรื่อง 

วันที ่

(ค าข้ึนต้น) + ช่ือ/ต าแหน่ง 

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

        (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
          ต าแหน่ง 

1 

2 
เรียน ............................. 

       (ขอ้ความ) 

          ลงช่ือ 

                 ต าแหน่ง 

                            วนัที่ 

กองคลัง   โทร. ......................... 

เรียน ............................. 

       (ขอ้ความ) 

          ลงช่ือ 

                 ต าแหน่ง 

                            วนัที่ 

3 



บันทึกกรณีไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

เรียน  อธิบดี /ผู้อ านวยการกอง/ส านัก 
 
          ข้อความ................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 
                                             (ลงชื่อ) 
                                                          (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                                                               ต าแหน่ง 
                                                           (วัน เดือน ปี) 



ข้อแตกต่างระหว่างหนังสือภายในกับบันทึก 

หนังสือภายใน บันทึก 
ติดต่อระหว่างกรมหรือเทียบเท่าในสงักัดกระทรวงเดียวกัน ติดต่อภายในกรมเดียวกันหรือเทียบเท่า 

ผู้ลงนามเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดบักรม หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย 

หัวหน้าส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบลงนาม 

ใช้รูปแบบหนังสือภายใน  ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  มีเฉพาะ
เรื่องกับเรียน 

ใช้กระดาษบันทึกข้อความหรือกระดาษอืน่ก็ได้
อาจไม่มีเรื่องก็ได้ 

เป็นทางการ  (เป็นพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก) และ 
ออกเลขท่ี 

เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ออกเลขที่
ภายในหรือไม่มีเลขที่ก็ได้ 

ต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือก็ได้ 

มีส าเนาคู่ฉบับและส าเนาครบถ้วน อาจไม่มีส าเนาก็ได้ 



หนังสืออื่น   

 •  หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐาน 
 ในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และส่ือกลางบันทึก
 ข้อมูล หรือ 
  •  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของ
 ทาง ราชการแล้ว  
  •  หนังสือที่มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมจะก าหนดขึ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่มี
 แบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา 
 หลักฐานการสืบสวนสอบสวน ค าร้อง เป็นต้น การขอรายละเอียดเพิ่ม  



www.opm.go.th 




