
          
 
 
 
 

                         

คูมือการปฏิบัติงาน 

ธุรการและงานสารบรรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 



คำนำ 
 

คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณฉบับนี้ ไดจัดทำขึ้นเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการ
ปฏิบัติงานดานเอกสารตาง ๆ โดยผูจัดทำไดอธิบายถึงหลักการ วิธีการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางละเอียดทุก
ขั้นตอน พรอมทั้งตัวอยางแบบฟอรมการเขียนหนังสือชนิดตาง ๆ เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถนำไปใชในการจัดทำ
เอกสารไดอยางครบถวน ถูกตองตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไข
เพิ่มเติม โดยผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเลมนี้คงจะเปนประโยชนตอ
ผูสนใจไมมากก็นอย ผิดพลาดประการใดผูจัดทำตองขออภัยไว ณ ท่ีนี้ 

 
 

งานธุรการและงานสารบรรณ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

     อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

         เรื่อง หนา 
 

ความหมายของงานสารบรรณ 1 
หนังสือภายนอกและรูปแบบหนังสือภายนอก 2-4 
หนังสือภายในและรูปแบบหนังสอืภายใน 5-7 
หนังสือประทับตราและรูปแบบหนังสือประทับตรา 8-10 
หนังสือสั่งการ  
   1. คำสั่งและรูปแบบคำสั่ง 10-11 
   2. ระเบียบและรูปแบบระเบียบ 12-13 
   3. ขอบังคับและรูปแบบขอบังคับ 14-15 
หนังสือประชาสัมพันธ  
   1. ประกาศและรูปแบบประกาศ 16 
   2. แถลงการณและรูปแบบแถลงการณ 17 
   3. ขาวและรูปแบบขาว 18 
หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทำข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  
   1. หนังสือรับรองและรูปแบบหนังสือรับรอง 19-20 
   2. รายงานการประชุมและรูปแบบรายงานการประชุม 21-25 
แนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ 26-32 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 32 
การใชคำข้ึนตน คำลงทาย ในหนังสือราชการและคำท่ีใชในการจาหนาซอง 33-34 
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 35-45 

 

 



๑ 
 

งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทำ การรับ การสง การเก็บรักษา 

การยืม จนถึงการทำลาย 

 

หนังสือ หมายถึง หนังสือราชการ 

 

อิเล็กทรอนิกส หมายถึง การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะ

คลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับ

การประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น 

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

 

สวนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ ท้ังในราชการบริหารสวนกลาง 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือในตางประเทศ และใหหมายความถึงคณะกรรมการ

ดวย 

 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที ่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ   และให

หมายความถึงคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

 

ชนิดของหนังสือ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 

2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 

3. หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 

4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทำข้ึนเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 

5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทำข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

6. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือท่ีไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

หนังสือราชการ มีทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก 

1. หนังสือภายนอก 
คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ เปนหนังสือติดตอระหวางสวน

ราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 

     โครงสราง   ประกอบดวยสวนสำคัญ  4 สวน 
 

 

 
หัวหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุท่ีมีหนังสือไป 
 
 
 

จุดประสงค 
ท่ีมีหนังสือไป 
 
 
 
 
ทายหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี.............               ตราครุฑ            (สวนราชการเจาของหนังสือ) 

(วัน  เดือน  ป) 

เรื่อง............................ 

เรียน.............................. 

อางถึง (ถามี)............................ 

สิง่ท่ีสงมาดวย (ถามี).............................. 

 (ขอความ)..........................................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................................................. 

(ขอความ)..........................................................................................................
........................................................................................................................................
......................................................................................... 

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

     (คำลงทาย)................................ 
 
                                                   (ลงชื่อ)............................................ 
                                                      (พิมพชื่อเต็ม)............................ 
                                                       (ตำแหนง)............................ 
(สวนราชการเจาของเรื่อง)........... 
โทร. x  xxxx  xxxx 
โทรสาร  x  xxxx  xxxx 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส........... 
สำเนาสง (ถามี)…………………… 
 



๓ 
 

 

 

 

 
 

 (วัน   เดือน   ป) 
 

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

เรียน  ………………………………………………… 
 

อางถึง  ………………………………………………. 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย    ……………………………………… 
 

ยอหนา 2.5 ซม. …..……….………………………………………………................................................…………………….…… 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………… 
 

  (คำลงทาย)................................ 

 

   (ลงลายมือชื่อ).............................. 

   (พิมพชื่อเต็ม).............................. 

  (ตำแหนง).................................. 

 

(สวนราชการเจาของเรื่อง)..................... 

โทร. x  xxxx  xxxx 

โทรสาร x  xxxx  xxxx  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส............. 

สำเนาสง  (ถามี) 

 

เหตุท่ีมีหนังสือไป 

จุดประสงคท่ีมีหนังสือไป 

สรุปจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป 

3 ซม. 

ท่ี  .................      (สวนราชการเจาของหนังสือ) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 10
 

 11
 

 13 

ชั้น

 
รูปแบบหนังสือภายนอก 

1 
ช้ันความเร็ว  

2 

   1 Enter + Before 6 
 

ตำแหนง หรือชื่อบุคคล 

 14 

 15 

   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  

 12 

   2 Enter  

ครุฑ 

สูง 3 ซม. 

การวางครุฑหางจากขอบกระดาษดานบน  

ป    

ชั้น

 

   1 Enter + Before 12 pt 

2 ซม. 



๔ 
 

1. ท่ี  ใหลงพยัญชนะและเลขประจำของเจาของเรื่อง ตามที่กำหนดไว ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สำหรับ

หนังสือของคณะกรรมการใหกำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึนไดตามความจำเปน 

2. สวนราชการเจาของหนังสือ  ใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการซึ่งเปนเจาของ

หนังสือนั้น และโดยปกติใหลงท่ีตั้งไวดวย 

3. วัน เดือน ป  ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 

4. เรื่อง  ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีเปนหนังสือตอเนื่อง โดยปกติใหลง

เรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

5. คำขึ้นตน  ใหใชคำขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคำขึ้นตน สรรพนาม และคำลงทาย 

แลวลงตำแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไมเก่ียวกับตำแหนงหนาท่ี 

6. อางถึง (ถามี)  ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการผูรับหนังสือไดรับมากอน

แลว จะจากสวนราชการใดก็ตาม โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือการอางถึง ใหอางถึงหนังสือ

ฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเรื่องอื่นที่เปนสาระสำคัญตองนำมาพิจารณา จึงอางถึง

หนังสือฉบับอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหทราบดวย 

7. สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับหนังสือนั้น ในกรณีที่ไม

สามารถสงไปในซองเดียวกันได ใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 

8. ขอความ ใหลงสาระสำคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลายประการใหแยก

เปนขอ ๆ 

9. คำลงทาย ใหใชคำลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคำข้ึนตน สรรพนาม และคำลงทาย 

10. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ  

11. ตำแหนง ใหลงตำแหนงของเจาของหนังสือ 

12. สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือ ถาสวนราชการ

ท่ีออกหนังสืออยูในระดับกระทรวง หรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องท้ังระดับกรมและกอง ถา

สวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมา ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกองหรือ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

13. โทร ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือและหมายเลข

ภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย 

14. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (ถามี) ใหระบุไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานที่ใชในการรับสงขอมูล

ขาวสารอิเล็กทรอนิกส 

15. สำเนาสง (ถามี) ในกรณีที่ผูสงจัดทำสำเนาสงไปใหสวนราชการหรือบุคคลอื่นทราบ และประสงคจะใหผู

รับทราบวาไดมีสำเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพชื่อเต็ม หรือชื่อยอของสวนราชการหรือชื่อบุคคลท่ีสงสำเนา

ไปให เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมีรายชื่อที่สงมากใหพิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบ 

และแนบรายชื่อไปดวย 

 

/2. หนังสือภายใน... 



๕ 
 

2. หนังสือภายใน 
คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง 

ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ  

     โครงสราง   ประกอบดวยสวนสำคัญ  4 สวน 

 
หัวหนังสือ 
 
 
 
 
 
เหตุท่ีมีหนังสือไป 
 
 
 
 

จุดประสงค 
 
 
 
ทายหนังสือ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ขอความ)..........................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

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

 

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

(พิมพชื่อเต็ม).............................................. 

     (ตำแหนง)................................................... 

 

สวนราชการ.................................................................................................................... 

ท่ี............................................วันท่ี.................................................................................. 

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

(คำข้ึนตน).......................................... 



๖ 
 

 

 

 

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ                  

ท่ี                                                  วันท่ี    

เรื่อง   
 

(คำข้ึนตน) .................................................................... 
 

ยอหนา 2.5 ซม. ...………………………………….…………………………………………………………………………………………….                                                            

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

        (พิมพชื่อเต็ม)..................... 

 (ตำแหนง).......................... 

 

 

 

 

 

 

2 ซม. 

รูปแบบหนังสือภายใน 

1 

6 

7 

อักษรตัวหนาขนาด 29 พอยท 

 

ชั้นความลับ 
ช้ันความเร็ว  

การวางครุฑหางจากขอบกระดาษดานบน  

ประมาณ 1.5 ซม. 

3 ซม. 

   4 Enter  

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

เหตุท่ีมีหนังสือไป 

จุดประสงคท่ีมีหนังสือไป 

สรุปจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป 

ครุฑ 

สูง 1.5 ซม. 

2 

5 

4 

3 

ชั้นความลับ 

8 



๗ 
 

1. สวนราชการ  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือโดยมีรายละเอียดพอสมควร 

โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไป ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องทั้งระดับ

กรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับต่ำกวากรมลงมาใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง

เพียงระดับกอง หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมท้ังหมายเลขโทรศัพท (ถามี) 

2. ท่ี ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจาของเรื่อง ตามที่กำหนดไว ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 

สำหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึนไดตามความจำเปน 

3. วันท่ี  ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 

4. เรื่อง  ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีเปนหนังสือตอเนื่อง โดยปกติใหลง

เรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

5. คำขึ้นตน ใหใชคำขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคำขึ้นตน สรรพนาม และคำลงทาย 

แลวลงตำแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไมเก่ียวกับตำแหนงหนาท่ี 

6. ขอความ ใหลงสาระสำคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลายประการใหแยก

เปนขอ ๆ ในกรณีท่ีมีการอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันหรือมีสิ่งท่ีสงมาดวย ใหระบุไวในขอนี้ 

7. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

8. ตำแหนง ใหลงตำแหนงของเจาของหนังสือ  

 ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใดประสงคจะกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใช

ตามความเหมาะสมก็ใหกระทำได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

3. หนังสือประทับตรา 
คือ ใชกระดาษตราครุฑ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรม    

ขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ ้นไป     

เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกำกับตรา 

หนังสือประทับตราใหใชไดทั ้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ

บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสำคัญ ไดแก 

3.1 การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 

3.2 การสงสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 

3.3 การตอบรับทราบท่ีไมเก่ียวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน 

3.4 การแจงผลงานท่ีไดดำเนินการไปแลวใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ 

3.5 การเตือนเรื่องท่ีคาง 

3.6 เรื่องซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกำหนดโดยทำเปนคำสั่ง ใหใชหนังสือประทับตรา 

 

     โครงสราง   ประกอบดวยสวนสำคัญ  3 สวน 
 

 

หัวหนังสือ 
 

 
 
 
เหตุและจุดประสงค 
ท่ีมีหนังสือไป 
 

 

 
 

ทายหนังสือ 
 
 

 

 
 

 

 

ตราครุฑ 
 

ท่ี...................................                    
ถึง................................. 

 (ขอความ)..........................................................................................................
...................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................  
 

    (สวนราชการเจาของหนังสือ) 
    ตราชื่อสวนราชการ   

                                                 (วัน  เดือน  ป) 
 
 
 
 (สวนราชการเจาของเรื่อง)...........  
โทร. x  xxxx  xxxx 
โทรสาร  x  xxxx  xxxx 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส........... 
 



๙ 
 

 

 

 

 

 

 

ถึง ……..........................…………… 

 

ยอหนา 2.5 ซม. .................................................................................................................................................. 

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

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

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

 

 

 

  (สวนราชการเจาของหนังสือ) 

  (วัน เดือน ป) 

 

 

(สวนราชการเจาของเรื่อง).......      

โทร. x  xxxx  xxxx 

โทรสาร x  xxxx  xxxx 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส............. 

 

 

 

 

 

 

เหตุและจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป 

ท่ี  ....................      

รูปแบบหนังสือประทับตรา 

ผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อยอกำกับตรา  

(ในบริเวณจุดไหนก็ได) 

 เสนผาศูนยกลางวงนอก 4.5 ซ.ม.
เสนผาศูนยกลางวงนอก 3.5 ซ.ม. 

ครุฑ 

สูง 3 ซม. 

การวางครุฑหางจากขอบกระดาษดานบน  

   

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  

7 



๑๐ 
 

1. ท่ี ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจาของเรื่อง ตามที่กำหนดไว ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 

สำหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึนไดตามความจำเปน 

2. ถึง  ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลท่ีหนังสือนั้นมีถึง 

3. ขอความ ใหลงสาระสำคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย  

4. ช่ือสวนราชการท่ีสงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการท่ีสงหนังสือออก 

5. ตราชื่อสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการดวยหมึกแดง และใหผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อยอ

กำกับตรา 

6. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 

7. สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือ 

8. โทร หรือที่ตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องและหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) 

ดวย ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท ใหลงที่ตั้งของสวนราชการเจาของเรื่อง โดยใหลงตำบลที่อยูตามความจำเปน 

และแขวงไปรษณีย (ถามี) 

9. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (ถามี) ใหระบุไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานที่ใชในการรับสงขอมูล

ขาวสารอิเล็กทรอนิกส 

 

4. หนังสือสั่งการ 
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ไดแก คำสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 

4.1 คำส่ัง 

 คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใชกระดาษตราครุฑ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คำส่ัง ใหลงชื่อสวนราชการ หรือตำแหนงของผูมีอำนาจท่ีออกคำสั่ง 

2. ท่ี ใหลงเลขท่ีที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลขที่ 1 เรียงเปนลำดับไปจนสิ้นปปฏิทินกับ

เลขปพุทธศักราชท่ีออกคำสั่ง 

3. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกคำสั่ง 

4. ขอความ ใชอางเหตุที่ออกคำสั่ง และอางถึงอำนาจที่ใหออกคำสั่ง (ถามี) ไวดวย แลวจึงลง

ขอความท่ีสั่ง และวันใชบังคับ 

5. ส่ัง ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุธศักราชท่ีออกคำสั่ง 

6. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อผูออำคำสั่ง และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

7. ตำแหนง ใหลงตำแหนงของผูออกคำสั่ง 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 

  คำสั่ง………………………………………… 

  ท่ี  ............../................ 

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

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

ยอหนา 2.5 ซม.  …..……….……………………………………………..........................................……………………...………… 

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

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

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

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

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

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

ยอหนา 2.5 ซม. ท้ังนี้  ตั้งแต.................................................................. 

  สัง่ ณ วันท่ี..............................พ.ศ. ........ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

รูปแบบคำส่ัง 

6 

7 

3 

1 

2 

4 

ครุฑ 

สูง 3 ซม. 

การวางครุฑหางจากขอบกระดาษดานบน  

ป    

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 12 pt 5 

3 ซม. 2 ซม. 

   4 Enter  



๑๒ 
 

4.2 ระเบียบ 

 คือ บรรดาขอความที่ผู มีอำนาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไมก็ได    

เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจำ ใชกระดาษตราครุฑ และจัดทำตามแบบโดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

1. ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกระเบียบ 

2. วาดวย ใหชื่อของระเบียบ 

3. ฉบับท่ี ถาเปนระเบียบท่ีกลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับท่ีเทาใด แตถา

เปนระเบียบเรื่องเดียวกันท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมใหลงเปน ฉบับท่ี 2 และท่ีถัด ๆ ไปตามลำดับ 

4. พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกระเบียบ 

5. ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบ และอางถึง

กฎหมายท่ีใหอำนาจออกระเบียบ (ถามี) 

6. ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบขอ ๆ โดยใหขอ 1 เปนชื่อระเบียบ ขอ 2 เปนวันใช

บังคับกำหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามี

มากขอหรือหลายเรื่อง จะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทาย

กอนท่ีจะข้ึนหมวด 1 

7. ประกาศ ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออก

ระเบียบ 

8. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

9. ตำแหนง ใหลงตำแหนงของผูออกระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 

 

 

 

  ระเบียบ................................................  

  วาดวย......................................................................... 

  (ฉบับท่ี ............ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา 1 ฉบับ) 

  พ.ศ. ............. 

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

ยอหนา 2.5 ซม.  …..……….……………………………………………..........................................……………………...…….…… 

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

ยอหนา 2.5 ซม. ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ................................................................. พ.ศ. ....” 

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต ..............................................................................เปนตนไป 

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

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

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

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

 ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามระเบียบ (ถามีการแบงเปนหมวดใหนำขอผูรักษาการตามระเบียบไป

กำหนดเปนขอสุดทายกอนท่ีจะข้ึนหมวด 1) ........................................................................................................ 

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

  ประกาศ ณ วัน ท่ี..............................พ.ศ. ........ 

 

  

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

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

 

 

 

 

 

รูปแบบระเบียบ 

3 ซม. 2 ซม. 

   1 Enter + Before 12 pt 

   4 Enter  

6 

7 

3 

1 

2 

4 

5 

8 

9 



๑๔ 
 

4.3 ขอบังคับ 

 คือ บรรดาขอความที่ผูมีอำนาจหนาที่กำหนดใหใชโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให

กระทำได ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทำตามแบบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขอบังคับ 

2. วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ 

3. ฉบับท่ี ถาเปนขอบังคับท่ีกลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับท่ีเทาใด แตถา

เปนขอบังคับเรื่องเดียวกันท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมใหลงเปนฉบับท่ี 2 และท่ีถัด ๆ ไปตามลำดับ 

4. พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกขอบังคับ 

5. ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับ และอางถึง

กฎหมายท่ีใหอำนาจออกขอบังคับ 

6. ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอ ๆ โดยใหขอ 1 เปนชื่อขอบังคับ ขอ 2 เปนวันใช

บังคับกำหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ขอบังคับใดถามี

มากขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทาย

กอนท่ีจะข้ึนหมวด 1 

7. ประกาศ ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออก

ขอบังคับ 

8. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

9. ตำแหนง ใหลงตำแหนงของผูออกขอบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

 

 

 

 

  ขอบังคับ…………………………………………….. 

  วาดวย......................................................................... 

  (ฉบับท่ี ............ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา 1 ฉบับ) 

  พ.ศ. ............. 

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

ยอหนา 2.5 ซม.  …..……….……………………………………………..........................................……………………...…….…… 

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

ยอหนา 2.5 ซม. ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับ................................................................. พ.ศ. ....” 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต .............................................................................เปนตนไป 

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

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

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

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

 ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามขอบังคับ (ถามีการแบงเปนหมวดใหนำขอผูรักษาการกำหนดเปนขอ

สุดทายกอนท่ีจะข้ึนหมวด 1) ............................................................................................................................... 

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

  ประกาศ ณ วัน ท่ี..............................พ.ศ. ........ 

 

 

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

    …………………………………………………… 

 

 

 

 

รูปแบบขอบังคับ 
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6 

7 

3 

1 

2 

4 

5 

8 

9 



๑๖ 
 

5. หนังสือประชาสัมพันธ 
หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 

5.1 ประกาศ 

 คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษ

ตราครุฑ และใหจัดทำตามแบบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกประกาศ 

2. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องท่ีประกาศ 

3. ขอความ ใหอางเหตุผลท่ีตองออกประกาศและขอความท่ีประกาศ 

4. ประกาศ ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออก

ประกาศ 

5. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อผูออกประกาศ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

6. ตำแหนง ใหลงตำแหนงของผูออกประกาศ 

 

 

 

 

  ประกาศ.…………………………………… 

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

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

ยอหนา 2.5 ซม.  ...............…..……………………………………………........................................……………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

 

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

  ................................................. 
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ครุฑ 

สูง 3 ซม. 

การวางครุฑหางจากขอบกระดาษดานบน  

ป    

   1 Enter + Before 12 pt 

   4 Enter  

3 ซม. 2 ซม. 



๑๗ 
 

5.2 แถลงการณ 

 คือ บรรดาขอความที ่ทางราชการแถลงเพื ่อทำความเขาใจในกิจการของทางราชการ หรือ

เหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั ่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทำตามแบบ โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 

1. แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกแถลงการณ 

2. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกแถลงการณ 

3. ฉบับท่ี ใชในกรณีท่ีจะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวท่ีตอเนื่องกัน ใหลงฉบับท่ี

เรียงลำดับไวดวย 

4. ขอความ ใหอางเหตุผลท่ีตองออกแถลงการณและขอความท่ีแถลงการณ 

5. สวนราชการท่ีออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกแถลงการณ 

6. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที ่ออก

แถลงการณ 
 

 

 

 

  แถลงการณ.................................................... 

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

  ฉบับท่ี....................(ถามี) 

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

ยอหนา 2.5 ซม.  ...............…..……………………………………………........................................……………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

   วัน  เดือน  ป 

 

 

 

6 

3 

1 

2 

4 

5 

รูปแบบแถลงการณ 

3 ซม. 2 ซม. 
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5.3 ขาว 

 คือ บรรดาขอความที ่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหราบ ใหจัดทำตามแบบ โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 

1. ขาว ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขาว 

2. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกขาว 

3. ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน ใหลงฉบับที่เรียง

ตามลำดับไวดวย 

4. ขอความ ใหลงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องของขาว 

5. สวนราชการท่ีออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขาว 

6. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกขาว 
 

 

 

 

  ขาว...................................................... 

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

  ฉบับท่ี....................(ถามี) 

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

ยอหนา 2.5 ซม.  ...............…..……………………………………………........................................……………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

   วัน  เดือน  ป 

 

 

 

 

 

6 

3 

1 

2 

4 

5 

รูปแบบขาว 

3 ซม. 2 ซม. 

   4 Enter  
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6. หนังสือที่เจาหนาที่ทำข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
คือ หนังสือที่ทางราชการทำขึ้นนอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใช

สวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด 

ไดแก หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน  

6.1 หนังสือรับรอง 

 คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงาน เพ่ือวัตถุประสงค

อยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจำเพาะเจาะจง ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทำตามแบบ โดย

กรอกรายละเอียดดังนี้ 

1. เลขท่ี ใหลงเลขท่ีของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลข 1 เรียงเปนลำดับไปจนถึงสิ้นป

ปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบ

หนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 

2. สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อของสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น และจะลง

สถานท่ีตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 

3. ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ไหไวเพื่อรับรองวาแลวตอดวยชื่อบุคคล นิติ

บุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพชื่อเต็มโดยมีคำนำหนา

นาม ชื่อ นามสกุล ตำแหนงหนาท่ี และสังกัดหนวยงานท่ีผูนั้นทำงานอยูอยางชัดแจง แลวจึง

ลงขอความท่ีรับรอง 

4. ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก

หนังสือรับรอง 

5. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือ หรือผูที่ไดรับมอบหมายและพิมพ

ชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

6. ตำแหนง ใหลงตำแหนงของผูลงลายมือชื่อในหนังสือ 

7. รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสำคัญที่ออกใหแก

บุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 

ประทับตราชื ่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนของลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบน

แผนกระดาษ และใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวใตรูปถายพรอมท้ังพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือ

ชื่อไวใตลายมือชื่อดวย 
 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 

 

 

 

ท่ี  ........./............... ............................................. 

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

ยอหนา 2.5 ซม.  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (ระบุชื่อบุคคล  นิติบุคคลหรือหนวยงานที่จะใหการรับรอง 

พรอมท้ังลงตำแหนงและสังกัด หรือท่ีต้ัง แลวตอดวยขอความท่ีรับรอง)................................................….......….. 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

ยอหนา 2.5 ซม.  ใหไว ณ วนัท่ี..................................พ.ศ. ...............  

 

 

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

 .............................................................. 
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6.2 รายงานการประชุม 

 คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู มาประชุม ผู เขารวมประชุม และมติของที ่ประชุมไวเปน

หลักฐาน ใหจัดทำตามแบบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

1. รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะท่ีประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น 

2. ครั้งท่ี ใหลงครั้งท่ีประชุม 

3. เม่ือใด ใหลงวัน เดือน ปท่ีประชุม 

4. ณ ใหลงสถานท่ีท่ีประชุม 

5. ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตำแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม    

ในกรณีที่มีผู มาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือ

ตำแหนงใด 

6. ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตำแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งมิไดมา

ประชุมพรอมท้ังเหตุผล (ถามี) 

7. ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตำแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซ่ึง

ไดเขารวมประชุม (ถามี) 

8. เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาท่ีเริ่มประชุม 

9. ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเริ่มตนดวยประธานกลาวเปดประชุม และ

เรื่องท่ีประชุม กับมติ หรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเรื่องตามลำดับ 

10. เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาท่ีเลิกประชุม 

11. ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น 

 

การเตรียมการและจัดทำรายงานการประชุม 

   การเตรียมการประชุมเปนการเตรียมความพรอมเพื่อใหการประชุมดำเนินไปดวยความเรียบรอย 
เริ่มตั้งแตกอนประชุม ระหวางประชุม หลังประชุมและเพื่อการประชุมครั้งตอไป ซึ่งผูมีหนาที่ในการจัดเตรียมการ
ประชุม หรือเปนเลขานุการคณะกรรมการฯ จะตองดูแลความเรียบรอย ดังนี้ 

- กอนประชุมควรมีขอมูลท่ีตองทราบวา จะประชุมอะไร มีวาระการประชุมอะไร  

(เพ่ือจัดเตรียมขอมูลและเอกสารประกอบ) คณะกรรมการหรือผูเขารวมประชุมคือใคร และ

ทานใดติดภารกิจในชวงไหน (เพ่ือเปนขอมูลในการกำหนดการประชุม) 

- เมื ่อไดขอมูลเบื ้องตนแลว หากหนวยงานของตนเองไมมีสถานที ่สำหรับการประชุม       
เปนหนาที่ของผูจัดตองหาสถานที่เพื่อใชประชุม โดยดูวาสถานที่นั้นอยูในความดูแลของใคร 
หองประชุมที่ใชเพียงพอกับจำนวนผูเขารวมประชุมหรือไม วัสดุอุปกรณที่มีตรงตามความ
ตองการและมีประสิทธิภาพหรือไม มีวันใดท่ีหองประชุมนั้นวาง เม่ือไดขอมูลและความพรอม
ของหองประชุมแลว ใหแจงประธานที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาวาเห็นควรประการใด และ
จะกำหนดวันประชุมเปนวันและเวลาใด 
- เม่ือประธานที่ประชุมเห็นควรและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมแลว ขั้นตอไป    

คือ แจงใหผูเขารวมประชุมทราบ โดยจัดทำหนังสือเชิญประชุม (กรณีที่เรงดวนไมสามารถ
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จัดทำหนังสือเชิญไดทันใหประสานงานแจงโดยวาจาเพื ่อใหผู เขาประชุมทราบ) แจงให

คณะกรรมการฯ หรือผูเขาประชุมทราบพรอมสงเอกสารประกอบการประชุม (หากสามารถ

จัดเตรียมไดทัน) กรณีท่ีไมสามารถจัดเอกสารประกอบการประชุมสงไปพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมได ใหจัดสงภายหลังแตควรสงกอนการประชุมเพื่อใหผูเขาประชุมไดศึกษาขอมูล   

และเตรียมการในสวนท่ีเก่ียวของ 

- วันประชุม กอนที่จะมีการประชุมผูมีหนาที่ในการจัดเตรียมตองไปตรวจสอบความพรอม  

ของสถานที่ วัสดุอุปกรณที ่ใชในการประชุมวาเรียบรอยและพรอมในการประชุมหรือไม      

หากพบปญหาจะไดแกไขไดทันกอนเริ่มประชุม อยารอใหถึงเวลาเขาประชุมเพราะถาพบปญหา

อาจไมสามารถแกไขไดทัน ซ่ึงจะถือเปนความบกพรองของผูจัดเตรียมการประชุม 

- ระหวางการประชุม ใหตรวจสอบองคประชุมวาจำนวนผูมาประชุมเพียงพอที่จะเปดการ

ประชุมหรือไม โดยทั่วไปจะมีจำนวน ๓ ใน ๔ ของผูมาประชุม (ไมนับผูเขารวมประชุม) จึงจะ

เปดการประชุมได หลังจากนั้นใหบันทึกรายชื่อผูมาประชุม  ผูไมมาประชุม และผูเขารวม

ประชุม ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมจะตองเตรียมเจาหนาที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการ

ประชุมดวย เชน เจาหนาที่ที่จะทำการนำเสนอขอมูลขึ้นหนาจอ หรือเขียนกระดาน เจาหนาท่ี

ประสานดานอ่ืน ๆ เปนตน 

 จุดมุงหมายของการจดรายงานการประชุม 

๑.  เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานอางอิง 

๒.  เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงานวาใครทำอะไร มีการอภิปรายอยางไร มีมติในเรื่องใดไวอยางไร   

     ใครจะตองปฏิบัติตอไป และแสดงถึงขอเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณาของท่ีประชุม 

3.  เพ่ือแสดงถึงผลงานท่ีไดดำเนินการมาแลววาไดทำอะไรมาบาง 

4. เปนเครื่องมือในการติดตามงานท่ีไดมอบหมายวาไดดำเนินการอยางไร 

5. เพ่ือแจงผลการประชุมใหบุคคลท่ีเก่ียวของทราบและปฏิบัติตอไป 

 วิธีการจดรายงานการประชุมทำได ๓ วิธี ดังนี้ 

1. จดรายละเอียดทุกคำพูดพรอมดวยมติของท่ีประชุม   

2. จดยอเรื่องที่พิจารณาเฉพาะประเด็นสำคัญที่นำไปสูมติของที่ประชุมพรอมดวยมติการ

ประชุม 

3. จดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของที่ประชุม 

และมติของท่ีประชุม 

    - เรื่องท่ีนำเสนอในการประชุมจะจัดเปนหัวขอ ท่ีเรียกวา “วาระ” หรือ “ระเบียบวาระ
การประชุม” ในแตละวาระก็จะมีเรื่องยอย ๆ ออกไป  
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ตัวอยางแบบรายงานการประชุม 
 

แบบรายงานการประชุม 
รายงานการประชุม…………………………………………………… 

ครั้งท่ี………………….. 
เม่ือ……………………………. 

ณ………………………………………………………………………………. 
————————————- 

ผูมาประชุม  1. ………………………………………………… 
  2. ………………………………………………… 
  3. ………………………………………………… 
  4. ………………………………………………… 
  5. ………………………………………………… 
 
ผูไมมาประชุม (ถามี)   1. ………………………………………………… 
   2. ………………………………………………… 
 
ผูเขารวมประชุม (ถามี)  1. ………………………………………………… 
   2. ………………………………………………… 
 
เริ่มประชุมเวลา  ……………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    เรื่องท่ี 1 ............................................................................... 
    เรื่องท่ี 2 ............................................................................... 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม (กรณีเปนการประชุมท่ีไมใชการประชุมครัง้แรก) 
    ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม…………………........ 

    เม่ือวันท่ี................................................. 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

เรื่องท่ี 1 ............................................................................... 
    เรื่องท่ี 2 ............................................................................... 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
เรื่องท่ี 1 ............................................................................... 

    เรื่องท่ี 2 ............................................................................... 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

เรื่องท่ี 1 ............................................................................... 
    เรื่องท่ี 2 ............................................................................... 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ………………………………… 
 
      ………………………………… 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

          รายงานการประชุม : ใหลงชื ่อคณะที ่ประชุม หรือชื ่อการประชุมนั ้น เชน “รายงานการประชุม
คณะกรรมการ………..............……..” 
          ครั้งท่ี : การลงครั้งท่ีท่ีประชุม มี 2 วิธี ท่ีสามารถเลือกปฏิบัติได คือ 
          1. ลงครั้งท่ีท่ีประชุมเปนรายป โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเปนลำดับไปจนสิ้นปปฏิทิน ทับเลขป
พุทธศักราชท่ีประชุมเม่ือข้ึนปปฏิทินใหมให เริ่มครั้งท่ี 1 ใหม เรียงไปตามลำดับ เชน ครั้งท่ี 1/2565 
          2. ลงจำนวนครั้งท่ีประชุมท้ังหมดของคณะท่ีประชุม หรือการประชุมนั้นประกอบกับครั้งท่ีท่ีประชุมเปน
รายป เชน ครั้งท่ี 36-1/2565 
          เม่ือ : ใหลงวัน เดือน ป ท่ีประชุม โดยลงวันท่ี พรอมตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของป
พุทธศักราช เชน เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2544 
          ณ : ใหลงชื่อสถานท่ีท่ีใชเปนท่ีประชุม 
          ผูมาประชุม : ใหลงชื่อและ/หรือตำแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุมซ่ึงมาประชุม ในกรณีท่ีเปนผู
ไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนหนวยงาน ใหระบุวาเปนผูแทนของหนวยงานใด พรอมตำแหนงในคณะท่ีประชุม ใน
กรณีท่ีเปนผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทนและลงดวยวามาประชุมแทนผูใด หรือตำแหนงใด หรือแทน
ผูแทนหนวยงานใด 
          ผูไมมาประชุม : ใหลงชื่อหรือตำแหนงของผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุม ซ่ึงมิไดมาประชุม โดย
ระบุใหทราบวาเปนผูแทนจากหนวยงานใด พรอมท้ังเหตุผลท่ีไมสามารถมาประชุม ถาหากทราบดวยก็ได 
          ผูเขารวมประชุม : ใหลงชื่อหรือตำแหนงของผูท่ีมิไดรับการแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุม ซ่ึงไดเขามารวม
ประชุม และหนวยงานท่ีสังกัด (ถามี) 
          เริ่มประชุม : ใหลงเวลาท่ีเริ่มประชุม 
          ขอความ : ใหบันทึกขอความท่ีประชุม โดยปกติดใหเริ่มดวยประธานกลาวเปดประชุมและเรื่องท่ีประชุม
กับมติหรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเรื่อง ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้ 
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วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม (กรณีเปนการประชุมท่ีไมใชการประชุมครั้งแรก) 
วาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

          เลิกประชุมเวลา : ใหลงเวลาท่ีเลิกประชุม 
          ผูจดรายงานการประชุม : ใหเลขานุการหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหจดรายงานการประชุมลงลายมือชื่อ 
พรอมท้ังพิมพชื่อเต็มและนามสกุล ไวใตลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นดวย 
           สวนประกอบของขอความในแตละเรื่อง ควรประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน คือ 
สวนท่ี 1 ความเปนมา หรือสาเหตุท่ีทำใหตองมีการประชุมพิจารณาเรื่องนั้น ๆ 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นหรือขออภิปรายตาง ๆ ซ่ึงคณะท่ีประชุมไดแสดงความคิดเห็นหรือไดอภิปรายในเรื่อง
ดังกลาว 
สวนท่ี 3 มติท่ีประชุม ซ่ึงถือเปนสวนสำคัญ ท่ีจำเปนตองระบุใหชัดเจน เพ่ือจะไดใชเปนหลักฐาน หรือใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอเรื่องตาง ๆ ท่ีไดประชุม 
          การจดรายงานการประชุม อาจทำได 3 วิธี คือ 
วิธีท่ี 1 จดรายละเอียดทุกคำพูดของกรรมการ หรือผูเขารวมประชุมทุกคน พรอมดวยมติ 
วิธีท่ี 2 จดยอคำพูดท่ีเปนประเด็นสำคัญของกรรมการหรือผูเขารวมประชุม อันเปนเหตุผลนำไปสูมติของท่ีประชุม 
พรอมดวยมติ 
วิธีท่ี 3 จดแตเหตุผลกับมติของท่ีประชุม การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ใหท่ีประชุมนั้นเองเปนผูกำหนด 
หรือใหประธานและเลขานุการของท่ีประชุม ปรึกษาหารือกันและกำหนด 
          การรับรองรายงานการประชุม อาจทำได 3 วิธี คือ 
วิธีท่ี 1 รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใชสำหรับกรณีเรื่องเรงดวนใหประธานหรือเลขานุการของท่ีประชุม อานสรุป
มติท่ีประชุมพิจารณารับรอง 
วิธีท่ี 2 รับรองในการประชุมครั้งตอไป ใหประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงาน การประชุมครั้งท่ีแลวมาใหท่ี
ประชุมพิจารณารับรอง 
วิธีท่ี 3 รับรองโดยการแจงเวียนรายงานการประชุม ใชในกรณีท่ีไมมีการประชุมครั้งตอไป หรือมีแตยังกำหนดเวลา
ประชุมครั้งตอไปไมได หรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งนั้นมาก ใหเลขานุการสงรายงานการประชุมไปให
บุคคล ในคณะท่ีประชุมพิจารณารับรองภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 
 เทคนิคการจดรายงานการประชุม ดังนี้ 

1. เครื่องบันทึกเสียง 

2.  เจาหนาที่ในการจดบันทึก เพื่อจดชื่อผูพูด สาระสำคัญในการประชุม ควบคูไปกับ

การบันทึกเสียง (เพราะบางชวงเครื่องบันทึกเสียงอาจมีปญหา เชน เสีย มีเหตุใหไมสามารถบันทึกเสียงได ซึ่งอาจ

ทำใหขอความขาดหายไป) 

   3. การจดบันทึกของเจาหนาที่จะจดสรุปสาระสำคัญ ความเห็น เหตุผลในการพิจารณา 

และประเด็นท่ีสำคัญ ผูจดตองมีความสามารถในการจับประเด็นและใจความไดอยางถูกตอง ครบถวนและทันการ 
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6.3 บันทึก 

 คือ ขอความซึ ่งผ ู ใต บ ังคับบัญชาเสนอตอผู บ ังคับบัญชา หรือผู บ ังคับบัญชาสั ่งการแก

ผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่ หรือหนวยงานระดับต่ำกวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการ

ปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ และใหมีหัวขอดังตอไปนี้ 

1. ช่ือหรือตำแหนงท่ีบันทึกถึง โดยใชคำข้ึนตนตามท่ีกำหนดไวในรูปแบบ 

2. สาระสำคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเรื่องท่ีบันทึก ถามีเอกสารประกอบ ก็ใหระบุไวดวย 

3. ชื่อและตำแหนง ใหลงลายมือชื่อและตำแหนงของผูบันทึก และในกรณีที่ไมใชกระดาษ

บันทึกขอความ ใหลงวัน เดือน ปที่บันทึกไวดวยการบันทึกตอเนื่อง โดยปกติใหผูบันทึกระบุ

คำขึ้นตน ใจความบันทึก และลงชื่อเชนเดียวกับที่ไดกลาวไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป 

กำกับใตลายมือชื่อผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงชื่อและวัน เดือน ป กำกับ

เทานั้น 
 

6.4 หนังสืออ่ืน 

 คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานใน

ราชการ ซ่ึงรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึกขอมูลดวย หรือหนังสือของ

บุคคลภายนอก ท่ียื่นตอเจาหนาท่ี และเจาหนาท่ีไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว มีรูปแบบตามท่ี

กระทรวง ทบวง กรม จะกำหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทำตามแบบ 

เชน โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐาน การสืบสวนและสอบสวน และคำรอง เปนตน 

 สื ่อกลางบันทึกขอมูล หมายความถึง สื ่อใด ๆ ที ่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวยอุปกรณทาง

อิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี อานอยางเดียว หรือแผนดิจิทัล

อเนกประสงค เปนตน 

 

ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ เปนหนังสือราชการท่ีตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ (รวดเร็วเปนพิเศษ) 

แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. ดวนท่ีสุด ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติในทันทีท่ีไดรับหนังสือนั้น 

2. ดวนมาก ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 

3. ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทำได ใหระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดง

ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง 32 พอยท ใหเห็นไดชัดบนหนังสือและบนซอง ในกรณีที่ตองการให

หนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาท่ีกำหนด ใหระบุคำวา ดวนภายใน แลวลงวัน เดือน ป และกำหนดเวลา

ท่ีตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ กับใหเจาหนาท่ีสงถึงผูรับซ่ึงระบุบนหนาซองภายในเวลาท่ีกำหนด 

 

การทำสำเนาคูฉบับ ในกรณีหนังสือท่ีจัดทำข้ึนโดยปกติใหมีสำเนาคูฉบับเก็บไวท่ีตนเรื่อง 1 ฉบับ และให

มีสำเนาเก็บไวท่ีหนวยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ สำเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อยอ และใหผู

ราง ผูพิมพ และผูตรวจลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อยอไวท่ีขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ 

 



๒๗ 
 

 หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผูรับเปนจำนวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว 

หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ซึ่งกำหนดเปนเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลข 1 เรียงเปนลำดับไปจนถึง

สิ้นปปฏิทิน หรือใชเลขท่ีของหนังสือท่ัวไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 

 

 การรับและสงหนังสือ 

 การรับหนังสือ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก สวนหนังสือที ่มีชั ้นความลับ ให

ผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งเขาถึงเอกสารแตละระดับ โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ

ทางราชการ ซ่ึงการรับหนังสือใหดำเนินการ ดังนี้ 

1. จัดเรียงลำดับความสำคัญและความเรงดวนของหนังสือ 

2. ประทับตรารับหนังสือ ตรารับขนาด 2.5 x 5 ซม. ท่ีมุมบนดานขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด 

ดังนี้ 

2.1 เลขรับ ใหลงเลขท่ีรับตามเลขท่ีรับในทะเบียน 

2.2 วันท่ี ใหลงวัน เดือน ปท่ีรับหนังสือ 

2.3 เวลา ใหลงเวลาท่ีรับหนังสือ 

3. ลงทะเบียนรบัหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียดดงันี้ 

3.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันท่ี เดือน พ.ศ. ใหลงวัน เดือน ปท่ีลงทะเบียน 

3.2 เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลำดับติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน   

เลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขท่ีในตรารับหนังสือ 

3.3 ท่ี ใหลงเลขท่ีของหนังสือท่ีรับเขามา 

3.4 ลงวันท่ี ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือท่ีรับเขามา 

3.5 จาก ใหลงตำแหนงเจาของหนังสือ หรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีไมมีตำแหนง 

3.6 ถึง ใหลงตำแหนงของผูที ่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมี

ตำแหนง 

3.7 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไมมีชื่อเรื่อง ใหลงสรุปเรื่องยอ 

3.8 การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือฉบับนั้น 

3.9 หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอ่ืนใด (ถามี) 

 

การสงหนังสือ หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก สวนหนังสือที่มีชั้นความลับ ใหผูปฏิบัติงาน    

ที่ไดรับการแตงตั้งเขาถึงเอกสารแตละระดับ โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

ซ่ึงการสงหนังสือใหดำเนินการ ดังนี้ 

1. เจาหนาท่ีตรวจความเรียบรอยของหนังสือ แลวสงเรื่องใหเจาหนาท่ีสารบรรณกลางเพ่ือสงออก 

2. เจาหนาท่ีสารบรรณกลางรับเรื่อง โดยใหปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ลงทะเบียนสงหนังสือในทะเบียนหนังสือสง 

- ทะเบียนหนังสือสง วันท่ี เดือน พ.ศ. ใหลงวันท่ี เดือน ปท่ีลงทะเบียน 

- เลขทะเบียนสง ใหลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือสงเรียงลำดับติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน 
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- ท่ี ใหลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจำของสวนราชการเจาของเรื่องในหนังสือท่ีจะสงออก 

ถาไมมีท่ีดังกลาว ชองนี้จะวาง 

- ลงวันท่ี ใหลงวัน เดือน ปท่ีจะสงหนังสือนั้นออก 

- จาก ใหลงตำแหนงเจาของหนังสือ หรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีไมมีตำแหนง 

- ถึง ใหลงตำแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมี

ตำแหนง 

- เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ 

- การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือฉบับนั้น 

- หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอ่ืนใด (ถามี) 

 

การเก็บรักษาหนังสือ การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว 

และการเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ 

1. การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของเจาของเรื่อง 

โดยใหกำหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมีอะไรที่จะตอง

ปฏิบัติตอไปอีก 

3. การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แตจำเปนจะตองใช

ในการตรวจสอบเปนประจำ ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการ ใหเจาของเรื่องเก็บเปน

เอกเทศ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได เมื่อหมดความจำเปนที่จะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสง

หนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการ 

อายุการเก็บรักษาหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 

1. หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย

แหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของราชการ 

2. หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดี สำนวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออ่ืนใดท่ีไดมี

กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกำหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนวา

ดวยการนั้น 

3. หนังสือท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปน

หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามท่ีสำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรกำหนด 

4. หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสำเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่อื่นใหเก็บไวไมนอยกวา 

5 ป 

5. หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสำคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจำ เมื่อดำเนินการ

แลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป 

6. หนังสือหรือเอกสารเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินท่ีไมเปนหลักฐาน

แหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน รวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับ

เงิน การจายเงิน หรือการกอหนี ้ผ ูกพันทางการเงินที ่หมดความจำเปนในการใชเปนหลักฐานแหงการกอ 
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เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในการทางการเงิน เพราะไดมีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนำมา   

ใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว เมื่อสำนักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหา 

และไมมีความจำเปนตองใชประกอบการตรวจสอบหรือเพ่ือการใด ๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา 5 ป 

หนังสือเก่ียวกับการเงิน ซ่ึงเห็นวาไมมีความจำเปนตองเก็บไวถึง 10 ป หรือ 5 ป แลวแตกรณี ใหทำความ

ตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ 20 ป นับจากวันที่ไดจัดทำขึ้นที่เก็บไว ณ สวน

ราชการใด พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ 20 ป ใหสำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ภายในวันท่ี 

31 มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 

1. หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย

แหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

2. หนังสือท่ีมีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบท่ีออกใชเปนการท่ัวไปกำหนดไวเปนอยางอ่ืน 

3. หนังสือที่สวนราชการมีความจำเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้นใหจัดทำบัญชีหนังสือครบ 20 ปที่ขอ

เก็บเอง สงมอบใหสำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

บัญชีสงมอบหนังสือครบ 20 ป และบัญชีหนังสือครบ 20 ปที่ขอเก็บเอง อยางนอยใหมีตนฉบับและ

สำเนาคูฉบับ เพื่อใหสวนราชการผูมอบและสำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ผูรับมอบยึดถือไวเปน

หลักฐานฝายละฉบับ 

หนังสือท่ียังไมถึงกำหนดทำลาย ซ่ึงสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือท่ีมีความสำคัญ และประสงคจะฝากให

กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรเก็บไว โดยใหปฏิบัติดังนี้ 

1. จัดทำบัญชีฝากหนังสือ ใหมีตนฉบับและสำเนาคูฉบับ 

2. สงตนฉลับและสำเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือที่จะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ 

กรมศิลปากร 

3. เม่ือกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลวใหลงนามในบัญชีฝาก

หนังสือ แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน 

การรักษาหนังสือ ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุกโอกาส หากชำรุด

เสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญเสียตองหาสำเนามาแทน ถาชำรุดเสียหายจนไมสามารถ

ซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวในทะเบียนเก็บดวย 

ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสำคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิ ก็ให

ดำเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน 

 

การยืม การยืมหนังสือท่ีสงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 

1. ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องท่ียืมนั้นจะนำไปใชในราชการใด 

2. ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาท่ีเก็บ แลวลงชื่อรับเรื่องท่ียืมไวในบัตรยืมหนังสือและให

เจาหนาท่ีเก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลำดับวัน เดือน ป ไวเพ่ือติดตามทวงถาม สวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บ

ไวแทนท่ีหนังสือท่ีถูกยืมไป 
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3. การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผุอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการระดับกองข้ึน

ไป หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

4. การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการระดับ

แผนกข้ึนไป หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 

การทำลาย  

ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือท่ีครบ

กำหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือท่ีเก็บไวเองหรือท่ีฝากเก็บไวท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม

ศิลปากร แลวจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

ทำลายหนังสือ 

บัญชีทำลายหนังสือ อยางนอยใหมีตนฉบับและสำเนาคูฉบับ 

ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประธานกรรมการและกรรมการอีก

อยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป 

คณะกรรมการทำลายหนังสือ มีหนาท่ีดังนี้ 

1. พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอทำลาย 

2. ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทำลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บเก่ียว

ไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเม่ือใด ในชองการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอทำลาย แลวใหแกไข

อายุการเก็บหนังสือในตรากำหนดเก็บหนังสือโดยใหประธานกรรมการทำลายหนังสือลงลายมือชื่อกำกับการแกไข 

3. ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรใหทำลายใหกรอกเครื่องหมายกากบาท (X) 

ลงในชองการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอทำลาย 

4. เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมท้ังบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี) ตอหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

5. ควบคุมการทำลายหนังสือซ่ึงผูมีอำนาจอนุมัติใหทำลายไดแลว โดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใดท่ีจะไมให

หนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเม่ือทำลายเรียบรอยแลวใหทำบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอำนาจอนุมัติทราบ 

เม่ือหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานแลวใหพิจารณาสั่งการดังนี้ 

1. ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทำลาย ใหสั่งการใหเก็บหนังสือนั้นไวจนถึงเวลาการทำลายงวดตอไป 

2. ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทำลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทำลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม

ศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทท่ีสวนราชการนั้นไดขอทำความตกลงกับกรมศิลปากรแลว ไมตอง

สงไปใหพิจารณา 

ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายงานในบัญชีหนังสือขอทำลายแลวแจงใหสวน

ราชการท่ีสงบัญชีหนังสือทำลายทราบดังนี้ 

1. ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เหนชออบดวย ใหแจงใหสวนราชการนั้นดำเนินการทำลาย

หนังสือตอไปได หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใดภายในกำหนดเวลา 60 วัน 

นับแตวันท่ีสวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ 

กรมศิลปากร ใหไดความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการทำลายหนังสือได 
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2. ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาการเก็บไวอยางใด

หรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนั้น ๆ ทำการแกไขตามท่ีกองจดหมาย

เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นควรใหสงไปเก็บไวท่ี

กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสาวนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม 

เพ่ือประโยชนในการนี้ กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะสงเจาหนาท่ีมารวมตรวจสอบหนังสือ

ของสวนราชการนั้นก็ได 
  

มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง 

ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ มี 2 ขนาด คือ 

1. ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 

2. ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 

ตราช่ือสวนราชการ มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวงซอนกัน เสนผาศูนยกลางวงนอก 4.5 เซนติเมตร วง

ใน 3.5 เซนติเมตร ลอมครุฑ ระหวางวงนอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ี

เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกรมหรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา 

สวนราชการใดท่ีมีการติดตอกับตางประเทศ จะใหมีชื่อภาษาตางประเทศเพ่ิมข้ึนดวยก็ได โดยให

อักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา 

ตรากำหนดเก็บหนังสือ คือ ตราท่ีใชประทับบนหนังสือเก็บ เพ่ือใหทราบกำหนดระยะเวลาการเก็บ

หนังสือนั้นมีคำวา เก็บถึง พ.ศ. ......... หรือคำวา หามทำลาย ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพ 24 พอยท 

มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใหใชกระดาษปอนดขาว น้ำหนัก 60 กรัม ตอตารางเมตร มี 3 ขนาด คือ 

1. ขนาดเอ 4 หมายความวา ขนาด 210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร 

2. ขนาดเอ 5 หมายความวา ขนาด 148 มิลลิเมตร x 210 มิลลิเมตร 

3. ขนาดเอ 8 หมายความวา ขนาด 52 มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร 

มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล น้ำหนัก 80 กรัมตอตารางเมตร เวนแตซอง

ขนาดซี 4 ใหใชกระดาษน้ำหนัก 120 กรัมตอตารางเมตร มี 4 ขนาด คือ 

1. ขนาดซี 4 หมายความวา ขนาด 229 มิลลิเมตร x 324 มิลลิเมตร 

2. ขนาดซี 5 หมายความวา ขนาด 162 มิลลิเมตร x 229 มิลลิเมตร 

3. ขนาดซี 6 หมายความวา ขนาด 114 มิลลิเมตร x 162 มิลลิเมตร 

4. ขนาดดีแอล หมายความวา ขนาด 110 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร 

กระดาษตราครุฑ ใหใชกระดาษขนาดเอ 4 พิมพครุฑดวยหมึกสีดำ หรือทำเปนครุฑดุน ท่ีก่ึงกลางสวนบน

ของกระดาษ 

กระดาษบันทึกขอความ ใหใชกระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพครุฑดวยหมึกสีดำท่ีมุมบน

ดานซาย 

ซองหนังสือ ใหพิมพครุฑดวยหมึกสีดำท่ีมุมบนดานซายของซอง ดังนี้ 

1. ขนาดซี 4 ใหสำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไมตองพับ มีชนิดธรรมดาและขยายขาง 

2. ขนาดซี 5 ใชสำหรับบรรจหุนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2 
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3. ขนาดซี 6 ใชสำหรับบรรจหุนังสือกระดาษตราครุฑพับ 4 

4. ขนาดดีแอล ใชสำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3 

สวนราชการใดมีความจำเปนตองใชซองสำหรับสงทางไปรษณียอากาศโดยเฉพาะ อาจใชซองพิเศษสำหรับ

สงทางไปรษณียอากาศและพิมพตราครุฑตามท่ีกลาวมาขางตนโดยอนุโลม 

ตรารับหนังสือ คือ ตราท่ีใชประทับบนหนังสือ เพ่ือลงเลขทะเบียนรับหนังสือ มีลักษณะเปนรูป

สี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร มีชื่อสวนราชการอยูตอนบน 

ทะเบียนหนังสือรับ ใชสำหรับลงรายการหนังสือท่ีไดรับเขาเปนประจำวัน โดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาท่ี

ไดรับหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 

ทะเบียนหนังสือสง ใชสำหรับลงรายการหนังสือท่ีไดสงออกเปนประจำวัน โดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาท่ี

ไดสงหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายความวา การรับสงและเก็บรักษาขอมูลขาวสาร หรือ หนังสือ ผาน

ระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยรวมถึง การรับสงโดยใชไปรษณีย อิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ 

หรือที่สวนราชการจัดใหแกเจาหนาที่ และระบบสื่อสาร ทาง อิเล็กทรอนิกสอื ่นใด ตามที่หัวหนาสวนราชการ

กําหนดดวย 

การติดตอราชการใหดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก เวนแตกรณีท่ีเปนขอมูล ขาว 

สารลับชั้นลับทีสุดตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ หรือเปนสิ่งท่ีเปนความลับของทาง

ราชการ ชั้นลับท่ีสุดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติหรือมีเหตุจําเปนอ่ืน

ใดท่ีไมสามารถดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได 

ใหสวนราชการจัดใหมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติงานสารบรรณ ซ่ึงอยางนอยตองมีท่ีอยู

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกลางสําหรับการรับและการสงหนังสืออิเล็กทรอนิกสของสวนราชการนั้น 

ใหสวนราชการประกาศเผยแพรท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกลางตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในเว็บไซต

ของสวนราชการนั้น และใหแจงไปยังสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เพื่อรวบรวมเผยแพรพรอม

กับหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบหนังสือท่ีสงมายังท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสดังกลาวดวย 

ใหสวนราชการจัดใหมีที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) กลางของสวนราชการเพื่อการรับสงขอมูล

ขาวสารและหนังสือราชการโดยใหใชชื ่อ saraban ตามดวยชื่อโดเมน (domain name) ของสวนราชการนั้น    

หรืออยางนอยตองลงทายดวยชื่อโดเมนของสวนราชการตนสังกัด ตัวอยางเชน  

1. ราชการบริหารสวนกลาง saraban@opm.go.th / saraban@dwr.mail.go.th  

2. ราชการบริหารสวนภูมิภาค saraban-phayao@moi.go.th / saraban_lampang@dopa.go.th 

3. ราชการบริหารสวนทองถ่ิน saraban@srirachacity.go.th / saraban_6301209@dla.go.th 
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เทคนิคการศึกษาเรื่อง    

การศึกษาเรื่องตองใชท้ัง ตา หู หัว ใจ  และมือ  กลาวคือ 

  ตา   ตองอานเรื่อง 

หู  ตองสดับตรับฟงวาเรื่องนี้เก่ียวของกับใคร อยางไร เคยมีเรื่องทำนองนี้  

หรือเก่ียวของมาอยางไรบาง และดำเนินการอยางไร มีปญหาอะไรหรือไม 

หัว  ตองคิด ตองใชสมอง คิดถึงเนื้อหาสาระท่ีเปนแกนแทของเรื่องนั้น  

และแนวทางท่ีจะเขียน 

ใจ  ตองตั้งใจศึกษาเรื่องใหเขาใจ ทำจิตวาง วางใจเปนกลางปราศจากอคติ 

ท้ังปวง 

มือ  ตองคนควาหาเรื่องท่ีเก่ียวของ ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและตัวอยาง 

เรื่องท่ีเคยทำกันมาแลว รวมท้ังหาตัวอยาง รางหนังสือดี ๆ มาเปนแบบดวย 

การจับประเด็นของเรื่อง 

หมายถึง จับจุดสำคัญของเรื่องที่จะมีหนังสือไปวาเปนเรื่องอะไร  มีจุดประสงคอยางไร เพื่อจะไดนำไป

พิจารณาในเขียนเรื่อง เนื้อความ จุดประสงคของหนังสือท่ีมีไปใหถูกตอง 

 

การยอเรื่อง 

คือ การสรุปสาระสำคัญของเรื่องโดยสังเขปเพียงสั้น ๆ แตสมบูรณและชัดเจน เพื่อประโยชน   ในการ

เขียนเนื้อความท่ีอางถึงเรื่องเดิม 

 

เทคนิคในการยอเรือ่ง    ควรดำเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาเรื่องใหเขาใจโดยละเอียด 

2. จับประเด็นสำคัญของเรื่อง 

3. ประมวลสาระสำคัญ หรือจุดสำคัญท่ีจะตองนำมาใชเปนเหตุ และผลเชื่อมโยงกันของเรื่องท่ีจะราง

หนังสือนั้น 

4. ลำดับข้ันตอนของเรื่องใหเขาใจงาย 

5. ยอเรื่องใหสั้นท่ีสุด แตไดความสมบูรณและชัดเจน 

6. อางและแนบรายละเอียดประกอบ 

 

การลำดับข้ันตอนของเรื่อง   ไดแก 

1. การลำดับเรื่องท่ีเคยติดตอระหวางกันมากอน 

2. การลำดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

3. การลำดับเนื้อหาสาระท่ีจะกลาวถึงกอนหลัง 

4. การลำดับจุดประสงคของหนังสือ 
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การยอเรื่องใหส้ัน   

คือ  ยอเอาแตใจความที่เปนสาระสำคัญ โดยไมเอารายละเอียด แตตองไดความสมบูรณและชัดเจน ทั้งนี้

เทาท่ีจะนำไปเขียนเนื้อความท่ีอางถึงเรื่องเดิม และท่ีจะกลาวถึงการดำเนินการตอมา รวมท้ังผลท่ีเกิดข้ึน 

  การอางถึงและแนบรายละเอียด    เชนอางวา 

   “ตามหนังสือท่ีอางถึง” 

   “ตามท่ีไดเรียนใหทราบทางโทรศัพทแลว” 

   “ความละเอียดแจงแลวนั้น” 

   “รายละเอียดปรากฏในเอกสารท่ีแนบมานี้” 

  สรุป  การท่ีจะเขียนหนังสือติดตอราชการใหถูกตองในเนื้อหาเปนอยางดีไดนั้น จำเปน     ท่ี

จะตองเตรียมการกอนเขียน ซ่ึงอาจจะตอง  

 1. ศึกษาเรื่อง     

 2. จับประเด็นของเรื่อง   

       3. ยอเรื่อง 

ท้ังนี้  พึงกระทำการดังกลาวตามความจำเปน สุดแตวาเรื่องนั้นจะยากหรืองายเพียงใด 

1. ถูกหลักภาษาราชการ    

หลักภาษาราชการท่ีควรระวัง มี 2 เรื่อง คือ 

1.1 รูปประโยค   เม่ือรางหนังสือแลวตองแยกประโยคออก ตรวจสอบไวยากรณดูทีละ 

ประโยควา ถูกรูปประโยคหรือไม มีคำกริยาในแตละประโยคหรือไม  คำแตงประธาน – กริยา – กรรม อยูถูกท่ี

หรือไม อานไดความหรือไม สวนคำประธานและกรรมอาจละไวในฐานท่ีเขาใจก็ได 

  1.2 ความสัมพันธทางไวยากรณ  อาจแยกพิจารณาไดเปน 5 ประการ  คือ 

   (1)  ความสัมพันธระหวางประโยคกับประโยค 

   (2)  ความสัมพันธระหวางประธาน – กริยา – กรรม 

   (3)  ความสัมพันธระหวางคำท่ีแยกครอมขอความ 

   (4)  ความสัมพันธระหวางคำรวมกับคำแยก 

   (5)  ความสัมพันธระหวางคำหลักกับคำขยาย 

 2. ถูกความนิยม 

ความนิยมในท่ีนี้  หมายถึง  ความนิยมท่ีใชกันโดยท่ัวไปในวงราชการ และความนิยมเฉพาะผูลง

นามในหนังสือ ซ่ึงเปนความนิยมในเรื่องดังตอไปนี้ 

2.1 ความนิยมในสรรพนาม  ความนิยมโดยท่ัวไปสำหรับหนังสือภายนอก หรือ 

หนังสือติดตอในนามสวนราชการจะไมใชคำสรรพนาม วา  “ขาพเจา”  หรือ  “ผม” แตจะนิยมใชชื่อสวนราชการ 

เชน  “กรมสงเสริมสหกรณ”  “สำนักงาน ก.พ.”  หรือไมก็ละไวในฐานท่ีเขาใจโดยไมระบุชื่อสวนราชการเลยก็มี 

  2.2 ความนิยมในถอยคำสำนวน   มีความนิยมโดยท่ัวไป ดังนี ้

   (1)  หนังสือราชการนิยมใชภาษาราชการ 
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   (2)  การเช่ือมคำหรือประโยค  ดวยคำบุพบท หรือคำสันธาน ซ่ึงมีความหมายอยาง

เดียวกัน ไมนิยมใชคำซ้ำกัน เพราะจะไมไพเราะหรืออาจทำใหเขาใจสับสนได จึงนิยมใชคำใหแตกตางกัน เชน “ท่ี 

– ซ่ึง - อัน”  เปนคำท่ีใชแทนกันไดท้ัง  3 คำ   “และ – กับ – รวมท้ัง – ตลอดจน”  ท้ัง 4 คำนี้ ใชแทนกันได 

(3) การเช่ือมคำประธาน หรือกริยา หรือกรรมหลาย ๆ คำเขาดวยกัน ดวยคำ 
“และ”  “หรือ”  ไมนิยมใสคำเชื่อมทุกคำ แตนิยมใสคำเชื่อม คำสุดทายคำเดียว 

(4) ใชกริยา  “บัญญัติ” สำหรับพระราชบัญญัติ ใชกริยา  “กำหนด” สำหรับ 
กฎ ระเบียบ 

(5) ใช  “ฝาฝน”  สำหรับขอหาม   ใช “ไมปฏิบัติตาม”  สำหรับขอปฏิบัติ 
(6) คำท่ีใชแทนกันได  และแทนกันไมได 

กับ  = (ติดตอ  เทากัน  ดวยกัน) 

แก = (สำหรับ) 

แด = (สำหรับ  ถวาย  อุทิศ  เพ่ือ) 

ตอ = (กระทำตอฝายเดียว  ตาม) 

และ = (ท้ังหมด) 

หรือ = (อยางไหนก็ได) 

             และ หรือ = (ท้ังหมดก็ได,  อยางเดียวก็ได) 

(7)   คำเบา - คำหนักแนน 

จะ – จัก 

 จะ = (ธรรมดา – ใชในกรณีท่ัวไป) 

 จัก = (หนักแนน – ใชในคำขู  คำส่ัง คำกำชับ) 

ควร – พึง – ยอม – ตอง – ให 

 ควร = (บังคับทางจิตใจ) 

 พึง = (บังคับทางสังคม) 

 ยอม = (บังคับเปนทางการ แตไมเด็ดขาด 

     ใหใชดุลยพินิจได) 

 ตอง = (บังคับเปนทางการโดยเด็ดขาด) 

 ให = (บังคับเปนทางการโดยเด็ดขาด) 

(8)  คำบังคับ – คำขอรอง 

 ไมนิยมใช  “คำบังคับ” ในหนังสือท่ีมีถึงบุคคล หรือผูดำรงตำแหนง 

ท่ีไมไดอยูในบังคับบัญชา แตนิยมใช “คำขอรอง” หรือ “ขอความรวมมือ”  เชน 

   คำบังคับ                       คำขอรอง 

   ขอใหสง                 โปรดสง 

ขอใหไปติดตอ              โปรดไปติดตอ 

ขอใหนำเสนอตอไปดวย     โปรดนำเสนอตอไป 
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(9)  คำทำลาย - คำเสริมสราง 

     ไมนิยมใชคำทำลาย    แตนิยมใชคำเสริมสราง 

คำทำลาย   คำเสริมสราง 

ไมตั้งใจศึกษาจึงสอบตก  ถาตั้งใจศึกษาก็คงสอบได 

โครงการท่ีเสนอใชไมได  โครงการท่ีเสนอเปนโครงการท่ีดี 

          แตยังไมเหมาะสมท่ีจะดำเนินการขณะนี้ 

ทานเขาใจผิด     ความเขาใจของทานยังคาดเคลื่อน 

(10)  หางเสียง  การลงทายประโยค นิยมใสคำ “หางเสียง” ใหลงลื่นและรื่นหู 

เชน  การเติมคำวา “ดวย” ไวขางทายประโยค “จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการตอไปดวย  

จักขอบคุณยิ่ง”  

   (11)  สำนวนตามสมัยนิยม   เชน 

    “ ไดผลเปนท่ีพอใจระดับหนึ่ง ” 

    “ ทำเปนระบบครบวงจร ” 

    “ ทำตามข้ันตอน ” 

  3. ความนิยมในวรรคตอน    

   3.1 แบงประโยค  วรรค และตอนใหถูกตอง 

   3.2 ใหแตละประโยค แตละวรรค แตละตอนเปนเอกภาพ กลาวคือ แตละประโยค 

กลาวถึงสิ่งสำคัญสิ่งเดียว แตละวรรคแตละตอน กลาวถึงสิ่งสำคัญสิ่งเดียว ถามีหลายสิ่งท่ีจะตองกลาวถึงควรแยก

เปนคนละประโยค คนละวรรค คนละตอนแลวแตกรณี 

  4. ความนิยมในรูปแบบ   รูปแบบในหนังสือติดตอราชการ มี 3 รูปแบบ คือ 

   4.1 หนังสือภายนอก     

4.2 หนังสือภายใน 

4.3 หนังสือประทับตรา 

3. ชัดเจน   

      คำวา “ชัดเจน” ในท่ีนี้หมายถึง การเขียนใหเขาใจงาย พิจารณางาย และอานงาย  

จึงตองเขียนให   

2.1  ชัดเจนในเนื้อความ 
2.2  ชัดเจนในจุดประสงค 
2.3  กระจาง 

 

 ชัดเจนในเนื้อความ 

  ตองเขียนใหเนื้อความกระจางชัด ไมคลุมเครือ ไมทำใหผูอาน อานดวยความลำบากในการแปล

ความหมาย ถอยคำ หรือขอความ 

 ชัดเจนในจุดประสงค 

  หนังสือทุกฉบับจะมีจุดประสงควา จะใหผูรับ หรือผูอานทำอะไร เชน 
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   เพ่ือทราบ   เพ่ืออนุมัติ 

   เพ่ือใหเขาใจ   เพ่ือใหความรวมมือ 

   เพ่ือพิจารณา   เพ่ือถือปฏิบัติ 

  ท้ังนี้  มีจุดประสงคอยางไร ตองเขียนใหชัดเจนวาตองการใหผูรับหนังสือทำอะไร และถามี

จุดประสงคหลายประการก็ตองระบุใหครบทุกประการ 

 กระจาง 

  1. การเขียนหนังสือ ควรแบงเปนตอน ๆ ยอหนาเสียบาง โดยท่ัวไปหนังสือยอหนาหนึ่ง ไมควร

เกิน 10 บรรทัด 

2. ไมควรเขียนหนังสือโดยใชประธานรวมหรือ กริยารวม หรือใชอนุประโยคแตง เพราะ 

จะอานยากและสับสน ควรแยกเปนประโยคเอกเทศเสียบาง 

3. ในกรณีท่ีใชคำกริยารวม  โดยมีประธานหลาย ๆ คำ ถาเกรงวาจะสับสน หรือไม 

กระจางก็อาจใชคำวา  “ก็ดี”   เติมทายคำประธานทุกคำ เพ่ือใหชัดเจนข้ึนได 

4. ในประโยคซอนท่ีใชคำประธานรวม และแยกกริยาควรเวนวรรคแยกคำกริยาใหเห็น 

ประโยคตาง ๆ ชัดเจน 

5. ประโยคหรือวลีท่ีใชประกอบประโยค ท่ีกลาวกอนหลาย ๆ ประโยค ควรเวนวรรค 

ใหเห็นชัดวาประกอบทุกประโยค 

6. เม่ือเปลี่ยนเรื่อง หรือเปลี่ยนกระบวนการ และมีขอความในแตละเรื่อง หรือแตละ 

กระบวนการยาว ควรยอหนาข้ึนวรรคใหม เชน เปลี่ยนจาก อารัมภบท มาเปนการ พิจารณา  หรือ  

ความเห็น ก็ยอหนาข้ึนวรรคใหมเสียทีหนึ่ง เปลี่ยนจากพิจารณาหรือความเห็นมาเปน มติ หรือ ขอตกลงใจ ก็ยอ

หนาข้ึนวรรคใหมเสียทีหนึ่ง เปลี่ยนจากมติ จากขอตกลงใจ มาเปน จุดประสงค   (คำสั่ง  คำขอ คำซักซอม ฯลฯ) 

ก็ยอหนาข้ึนวรรคใหมเสียทีหนึ่ง 

7. ถากริยาของประโยคมีหลาย ๆ คำ คือใหประธานทำอะไรหลาย ๆ อยาง หรือมี 

กรรม หรือคำประกอบกรรมของกริยาเดียวกันหลาย ๆ คำ ซ่ึงเม่ือเขียนเปนรางยาวดูทึบเปนพืด  

และอานยาก ควรแยกการกระทำหรือกรรมนั้นออกเปนขอ ๆ ใหกระจาง 

4. รัดกุม   

   หนังสือราชการท่ีดี ตองมีลักษณะรัดกุม ไมมีชองโหว และตองไมเขียนยืนยันในสิ่งท่ียังยืนยันไมได 

ทั้งนี้ ถาเปนกรณีที่ไมอาจยืนยันไดแนนอนวากรณีจะเปนเชนนั้นเสมอไป ก็ไมควรใชคำยืนยันใหเปนการผูกมัด แต

ควรใชคำแบงรับแบงสู เชน ในการตอบขอหารือ ท่ีเราเห็นวา โดยท่ัวไปกรณีจะเปนอยางนั้น แตอาจมีกรณีพิเศษท่ี

อาจไมเปนอยางนั้นก็ได เชนนี้ควรเติมคำวา “โดยปกติ”    ลงไปในคำตอบนั้น เปนตน 

โครงสรางของหนังสือราชการ   มี ๔ สวน คือ 

สวนท่ี ๑  หัวหนังสือ 

สวนท่ี ๒  เหตุท่ีมีหนังสือไป 

สวนท่ี ๓  จุดประสงคท่ีมีหนังสือไป 

สวนท่ี ๔  ทายหนังสือ 
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สวนท่ี ๑  สวนหัวหนังสือ    ประกอบดวย 

1. ท่ี 
2.  สวนราชการ 
3.  วัน เดือน ป  
4.  เรื่อง 
5.  เรียน 
6.  อางถึง 
7.  สิ่งท่ีสงมาดวย 

การเขียนช่ือเรื่อง ตองเขียนใหบรรลุจุดมุงหมาย ๒ ประการ 

-  ใหพอรูใจความท่ียอสั้นท่ีสุดของหนังสือ 

-  ใหสะดวกแกการเก็บคนอางอิง 

โดยมีเทคนิคในการเขียนช่ือเรื่อง ๒ แบบ คือ  

แบบท่ี ๑  ข้ึนตนดวยคำกิริยา  เชน   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แบบท่ี ๒  ข้ึนตนดวยคำนาม  

เรื่องกวางหลายประเด็น    เรื่องท่ีเปนหนังสือตอเนื่อง   เรื่องท่ีไมพึงประสงค 

กรณีท่ีเปนหนังสือราชการตอเนื่อง ใหใชชื่อเรื่องของหนังสือฉบับเดิม  

 

ยกเวน                                                            

                                                         

                                                         

หรือ 

   ตัวอยาง      ขอความอนุเคราะหชวยเหลือคาใชจายในการสัมมนา 

   เปล่ียนเปน   การขอความชวยเหลือคาใชจายในการสัมมนา 

เรื่องท่ีไมพึงประสงค  

กรณีท่ีเปนเรื่องท่ีกระทบจิตใจผูอาน   ใหใช   เปนประโยคท่ีเปนคำนาม 

สง 

ขอให  

แจง 
อนุมัติ 

อนุญา

 
ขอเชิญ 

ช้ีแจง 
ขอหารือ 

ตอบขอ

 

การตอบ 

 

 
การตอบ 

 

 

ใชวิธีเปล่ียนเปนคำนาม  โดยเติม  “การ” ขางหนา   
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  ตัวอยาง   การชำระหนี้เงินกูเพ่ือซ้ือบานพักอาศัย (กรณีทวงหนี้คางชำระ) 

การแตงกายของขาราชการสตรี (กรณีตำหนิวาแตงกายไมเหมาะสม) 

การเขียนคำข้ึนตน   โดยปกติบุคคลท่ัวไป จะใชคำข้ึนตนวา “เรียน”  

 ยกเวน 

กราบทูล    ใชกับ สมเด็จพระสังฆราช 

 นมัสการ     ใชกับ สมเด็จพระราชาคณะ/ พระภิกษุ 

 กราบเรียน ใชกับ บุคคล ๑๔ ทาน  ไดแก  ประธานองคมนตรี 

นายกรัฐมนตรี, ประธานวฒุิสภา, รัฐบุรุษ, ประธานสภาผูแทนราษฎร, ประธานศาลฎีกา, ประธานรัฐสภา, 

ประธานศาลปกครองสูงสุด, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ประธานกรรมการเลือกตั้ง, ประธาน ปปช., ประธาน

กรรมการตรวจเงินแผนดิน, ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

  นอกจากท่ีกลาวมาแลว ยังมีคำข้ึนตน “ถึง” ซ่ึงจะใชกับหนังสือประทับตรา แลวตามดวย ชื่อ

สวนราชการ เชน ถึง จังหวัดนนทบุรี 

  การเขียนอางถึง  

- อางถึงเฉพาะหนังสือท่ีไดรับ 

- ลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ 

- เลขท่ีหนังสือ  วัน เดือน ป 

การเขียนส่ิงท่ีสงมาดวย  สิ่งท่ีสงมาดวย ใชกับหนังสือภายนอก เทานั้น และตองระบุ 

จำนวนท่ีชัดเจนดวย   

ตัวอยาง สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. โครงการสัมมนา จำนวน ๕ ชดุ (๑๕ แผน) 

    ๒. แบบตอบรับการเขารวมสัมมนา จำนวน ๑๐ ชุด (๑๐ แผน) 

  สำหรับหนังสือภายใน หรือบันทึก จะใช เอกสารแนบ   

สวนท่ี ๒  สวนเหตุท่ีมีหนังสือไป    ประกอบดวย 

 1. เหตุจากผูมีหนังสือไป  (เหตุเกิดจากเรา) เชน การขอความอนุเคราะหหนวยงานอ่ืน 

 2. เหตุจากบุคคลภายนอก เชน มีคนรองเรียนมายังหนวยงานเรา ซ่ึงเราอาจจะตองทำหนังสือถึงหนวยงานอ่ืน

เพ่ือขอความเห็น  

 3. เหตุจากเหตุการณท่ีปรากฏข้ึน เชน เสาไฟฟาท่ีกรมฯ ลม เราจึงตองทำหนังสือถึงการไฟฟา   นครหลวง 

 4.  เหตุจากผูรับหนังสือ  (หนวยงานอ่ืนมีหนังสือถึงเรา แลวเราตอบกลับ) 

 

การเขียนคำข้ึนตนของหนังสือ 

1. หากเปนเรื่องที่เคยติดตอกันมากอน หรือหนังสือที่มีการรับรูหรือสงถึงกันแลว   โดยจะตองดูถึงเรื่อง

เดิม วาเคยเปนมาอยางไร ปกติใหขึ้นตนดวยคำวา “ตาม  ...” ตามที่ .......” ลงทายดวยคำวา “นั้น”  สำหรับคำ

วา “อนุสนธิ” สวนใหญจะใชเก่ียวกับคำสั่ง ซ่ึงลงทายดวยคำวา “นั้น” เชนกัน 

การลงทาย กรณีหนังสือท่ีมีการรับรูหรือสงถึงกันแลว  

   ความละเอียดแจงแลว นั้น    = ใชกับหนังสือชนิดใดก็ได 

   รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย  = ใชกับหนังสือภายนอก 
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  รายละเอียดตามเอกสารแนบ   =  ใชกับบันทึกขอความ 

2. หากเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนใหม ซ่ึงไมเคยมีการติดตอกันมากอน จะตองเขียนความประสงค หรือความมุง

หมาย โดยมีเหตุผลอยางชัดเจน ปกติใหข้ึนตนดวยคำวา  “ดวย...” หรือ “ เนื่องจาก ...” 

 

สวนท่ี ๓  สวนจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป    ประกอบดวย 

1. ใหแจงจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป เชน การขอความรวมมือ  การขอความเห็น  การขอความชวยเหลือ 

2. ถามีจุดประสงคหลายขอ  ใหเขียนแยกออกเปนขอ ๆ ใหชัดเจน ปกติจะข้ึนตนดวย คำวา “จึง ... และ

ตอทายดวยขอความท่ีไดระบุใหปฏิบัติตาม หรือ รองขอ ตามขอความท่ีไดระบุไวใน สวนท่ี ๓  ใหชัดเจน 

 ตัวอยางจุดประสงค 

 คำขอ   =  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

     =  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปดวย 

       จะขอบคุณย่ิง 

   =  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห/ ใหความรวมมือดวย  

    จะขอบคุณย่ิง 

 คำแจง           =  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจงใหสหกรณจังหวัดทราบดวย 

=  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

=  จึงขอแจงใหทราบลวงหนา 

 คำซักซอม =  จึงขอเรียนซักซอมความเขาใจมาเพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 

 คำช้ีแจง =  จึงเรียนช้ีแจงมาเพ่ือทราบ 

 คำยืนยัน =  จึงเรียนยืนยันมาเพ่ือทราบ 

   =  จึงเรียนยืนยันขอตกลงดังกลาวมา ณ ท่ีนี้ 

 คำส่ัง  =  จึงเรียนมาเพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 

   =  จึงเรียนมาเพ่ือดำเนินการตอไป 

 คำเตือน  =  จึงเรียนเตือนมาเพ่ือโปรดดำเนินการเรื่องนี้ใหเสร็จโดยดวนดวย 

 คำหารือ  =  จึงเรียนหารือวา......................................... 

 คำขอรอง =  จึงเรียนขอความกรุณามาเพ่ือโปรดชวยคาใชจายในการนี้ตามสมควร      

ใชถอยคำสำนวนใหเหมาะสมกับผูรับหนังสือ 

ผูบริหาร         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

              ขอไดโปรด 

ผูใตบังคับบัญชา   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

       ขอให 

สวนท่ี ๔  สวนทาย     

 หนังสือภายในและหนังสือประทับตรา ไมมี  “คำลงทาย” 

คำลงทายของหนังสือภายนอก ใชตามฐานะของผูรับหนังสือ  
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การเขียนคำลงทาย 

ตัวอยาง 

       ผูดำรงตำแหนงสูงพิเศษ 14 ตำแหนง        ขอแสดงความนับถืออยางย่ิง 

บุคคลท่ัวไป        ขอแสดงความนับถือ 

สมเด็จพระสังฆราช       ควรมิควรแลวแตจะโปรด 

สมเด็จพระราชาคณะ          ขอนมัสการดวยความเคารพอยางสูง 

พระท่ัวไป        ขอนมัสการดวยความเคารพ 

ภาษาหนังสือราชการ 

ใคร    -  ผูใด 

ไหน  - ท่ีใด 

แบบไหน  - แบบใด 

อะไร  - อันใด  ส่ิงใด 

ไดไหม  - ไดหรือไม 

อยางไร   - เชนใด  ประการใด 

ทำไม  - เพราะอะไร  เหตุใด 

เดี๋ยวนี้  -  บัดนี้  ขณะนี้ 

ในเรื่องนี้ - ในการนี้  ในกรณีนี ้

เรื่องนั้น  - กรณีดังกลาว 

ไมด ี  - มิชอบ  ไมควร 

เหมือนกัน - เชนเดียวกัน  

ยังไมไดทำเลย - ยังไมไดดำเนินการแตอยางใด 

เสร็จแลว - แลวเสร็จ  เรียบรอยแลว  

การเขียนใหถูกตองตามความนิยม 

สรรพนาม 

ความนิยมในสรรพนาม การใชสรรพนามแทนผูมีหนังสือไป เนื่องจากผูลงนาม 

ในหนังสือราชการ เปนการ ลงนามในฐานะเปนตัวแทนของสวนราชการ จึงนิยมใชชื่อสวนราชการเปนสรรพนาม

แทนผูลงนามในหนังสือไป จะไมนิยมใชขาพเจา กระผม 

ตัวอยาง   กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา 

    ถอยคำสำนวน 

สำนวนความนิยมในถอยคำ ใหใชภาษาราชการ ไมใชภาษาพูด 

ตัวอยาง    พรอมนี้ไดแจงไปทางจังหวัดแลวเหมือนกัน  ใชคำวา ท้ังนี้ไดแจงใหจังหวัดทราบดวยแลว 

     ไมมีขอเท็จจริงอะไรเพ่ิมเติม      ใชคำวา ไมมีขอเท็จจริงอันใดเพ่ิมเติม        

     เวลาผานมานานแลว                           ใชคำวา เวลาลวงเลยมานานแลว   

              ยังไมรับแจงผลการพิจารณาเลย              ใชคำวา ยังไมรับแจงผลการพิจารณา 

                                                                 แตประการใด 
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              ไมรูมากอนวาตองการขอมูล                    ใชคำวา ไมทราบวาประสงคจะขอรับขอมูล  

คำทำลาย    คำเสริมสราง 

ไมตั้งใจศึกษาจึงสอบตก   ถาตั้งใจศึกษาก็คงสอบได 

โครงการท่ีเสนอใชไมได   โครงการท่ีเสนอเปนโครงการท่ีดีแตยัง 

ไมเหมาะสมท่ีจะดำเนินการขณะนี้ 

ทานเขาใจผิด      ความเขาใจของทานยังคาดเคลื่อน 

     คำบังคับ             คำขอรอง 

ขอใหสง                 โปรดสง 

ขอใหไปติดตอ              โปรดไปติดตอ 

ขอใหนำเสนอตอไปดวย              โปรดนำเสนอตอไป 

การเช่ือมคำหรือประโยคไมนิยมใชคำเช่ือมซ้ำ 

   และ กับ รวมท้ัง ตลอดจน 

        การจัดระเบียบพนักงานรวมท้ังและการกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาล ใหตราเปน

พระราชกฤษฎีกา  

         จะถือวาผูใดกระทำผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการได ก็ตอเม่ือผูนั้นมีหนาท่ีราชการ และได

กระทำการหรือละเวนกระทำการตามหนาท่ีนั้นโดยมิชอบ กับและจะตองมีเจตนาท่ีจะใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับ

ประโยชนอันมิชอบ        

      ท่ี  ซ่ึง  อัน 

        คนท่ีเปนพลเมืองของประเทศใด ซ่ึงท่ีทำการอันท่ีเปนการบอนทำลายความม่ันคงของประเทศนั้น

ควรไดรับการประณามวาเปนผูทรยศตอประเทศชาติ    

       

   จัก  จะ 

     จัก   เปน คำชวยกริยา  บอกกาลภายหนา แสดงเจตจำนง เชน จักกิน จักนอน 

     จะ   เปน คำชวยกริยา  บอกอนาคต เชน   จะไป จะนอน   จะขอบคุณมาก 

 

 วรรคตอน 

การแบงวรรคตอนผิด ทำใหความหมายเปลี่ยน 

ตัวอยาง   ยานี้ดี  กินแลวแข็ง   แรงไมมี โรคภัยเบียดเบียน 

ยานี้ดี  กินแลวแข็งแรง   ไมมีโรคภัยเบียดเบียน 

หามขาราชการสตรีนุงกางเกง  ในเวลาปฏิบัติราชการ 

หามขาราชการสตรีนุงกางเกงใน   เวลาปฏิบัติราชการ 

         การเขียนหนังสือตักเตือน  ตำหน ิ

                         เขียนเปลี่ยนเข็ม 

         เขียนเบนเปา 

         เขียนแสดงความเสียใจ 

ตองใชคำเสริมสรางในการเขียน 
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ตัวอยาง   เพราะลูกข้ีเกียจจึงสอบตก (คำทำลาย) 

 ถาลูกขยันมากกวานี้ลูกจะสอบไมตก  (คำเสริมสราง) 

 การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธ 

 - ตอบปฏิเสธการให โดยการขอบคุณ อางเหตุผลท่ีไมรับ ขอโอกาสอ่ืนหรือขออยางอ่ืน 

 - ตอบปฏิเสธคำขอท่ีไมใชขอตามกฎหมาย ตอบใหสุภาพนุมนวล อางเหตุผลท่ีขัดของ   

ขออภัยท่ีไมอาจอนุญาตไดแสดงน้ำใจท่ีจะใหความรวมมือในโอกาสหนา หากไมมีปญหาขัดของ อางเหตุผลขัดของ

สำคัญขออภัย  แสดงน้ำใจ 

   การเขียนหนังสือขอรอง 

อางเหตุผลความจำเปน ขอใหพิจารณาหรือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี 

ขอใหนำเสนอ ขอใหพิจารณา ขอใหอนุญาต ขอเชิญใหมางาน ขอใหจายหนี้ 

       การเขียนหนังสือขอความรวมมือ 

มีถึงผูท่ีมีหนาท่ีอยางเดียวกัน  เก่ียวของกัน เพ่ือขอใหเขารวมมือดำเนินการ 

บอกความจำเปนหรือความตองการของเรา  ขอความรวมมือเขา ตั้งความหวังวา จะไดรับความรวมมือ    

          การเขียนหนังสือขอความชวยเหลือ 

มีถึงสมาคม มูลนิธิ บริษัทหางรานเอกชน หรือบุคคลภายนอกซ่ึงไมมีหนาท่ี 

เก่ียวของกัน ขอใหมาบรรยาย ขอใหชวยเหลือทางการเงิน ขอใหทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให   บอกความจำเปน 

หรือความตองการของเรา  ยกยองคุณธรรมของเขา ชี้ผลอันนาภูมิใจท่ีจะไดรับ หากไดชวยเรา ขอความกรุณา

ชวยเหลือจากเขา  ตั้งความหวังวา จะไดรับความกรุณาชวยเหลือ และขอบคุณ 

การเขียนหนังสือราชการนั้น ถาผูรางมีหลักเกณฑดังกลาวขางตน ประกอบกับมีการ 

วิเคราะหและใชดุลยพินิจก็สามารถท่ีจะรางหนังสือไดดีโดยไมยากอยางท่ีคิด แตตองมีการฝกฝนบอย ๆ  

พรอมท้ังศึกษาเรื่องตาง ๆ โดยใชท้ังตา ปาก หู หัวใจ และมือ ทุกทานก็สามารถท่ีจะรางหนังสือไดเสร็จอยาง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังบงบอกถึงศักยภาพของผูรางหนังสืออีกดวย และการรางหนังสืออาจข้ึนอยูกับ

แนวทางการปฏิบัติของแตละหนวยงาน   นอกจากนี้  ในการสงหนังสือราชการแตละครั้ง  ผูสงสาร ท่ีดีควร

คำนึงถึงกฎข้ันพ้ืนฐานดวย   คือ ความเปนจริงของหนังสือ   มีประโยชน   เปนท่ีพ่ึงประสงค  และมีความ

เหมาะสม   (เวลา  โอกาส สถานท่ี บุคคล) 
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บรรณานุกรม 

 
สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
https://www.nat.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%
E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%
E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%
E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/A
rticleId/3/-2526-2-2548 

ราชกิจจานุเบกษา 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0001.PDF 
 

สวนสารบรรณและนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี 
http://dcdl.sut.ac.th/neww/11/Appendic.pdf 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2017060810445660.pdf 

 

https://www.nat.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/ArticleId/3/-2526-2-2548
https://www.nat.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/ArticleId/3/-2526-2-2548
https://www.nat.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/ArticleId/3/-2526-2-2548
https://www.nat.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/ArticleId/3/-2526-2-2548
https://www.nat.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/ArticleId/3/-2526-2-2548
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0001.PDF
http://dcdl.sut.ac.th/neww/11/Appendic.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2017060810445660.pdf
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