
 
บทที่ ๑ 

ความรูเก่ียวกับหนังสือราชการ 
 
ความหมายและชนิดของหนังสือราชการ 
 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  ไดกําหนด

ความหมายและชนิดของหนังสือราชการไววา  หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานใน

ราชการ    ไดแก หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นที่

มิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก หนังสือที่หนวยงานอื่นใด ซึ่งมิใชสวนราชการหรือ

บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ รวมทั้งเอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานใน

ราชการ และเอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ หนังสือราชการ

แบงเปน ๖ ชนิด คือหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือส่ังการ หนังสือ

ประชาสัมพันธ และหนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึน หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 
วิธีการใชและแบบของหนังสือราชการ 

 
 ๑. หนังสือภายนอก   ใชเปนหนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีระหวางสวนราชการ 

(ตางกระทรวง ทบวง กรม) หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใด ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึง

บุคคลภายนอก กําหนดใหใชกระดาษตราครุฑขนาด เอ ๔ พิมพครุฑขนาดครุฑสูง ๓ เซนติเมตร

ดวยหมึกสีดําครุฑดุนที่กึ่งกลางสวนบนของกระดาษ ซึ่งมีสวนประกอบ ดังนี้ 

                 -   ที่    ใหลงรหัสพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน

ภาคผนวก ๑ ของระเบียบงานสารบรรณทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของ

คณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มข้ึนไดตามความจําเปน 

- สวนราชการเจาของหนังสือ    ใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการ  หรือคณะ 

กรรมการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น และโดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย 

     -   วันเดือนป     ใหลงเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน  และตัวรหัสของปพุทธศักราชที่ 

ออกหนังสือ โดยไมตองใสคําวา “วันที่”  “พ.ศ.” 

- เรื่อง    ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น      ในกรณีที่เปน 

หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงชื่อของหนังสือฉบับเดิม 

- คําขึ้นตน    ใหใชคําขึ้นตนของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน สรรพนาม  

คําลงทายที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ ของระเบียบงานสารบรรณ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือมี

ถึง หรือช่ือบุคคลกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 
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- อางถึง (ถามี)      ใหอางถึงหนังสือที่มีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการผูรับ 

หนังสือไดรับมากอนแลวจะจากสวนราชการใดก็ตาม ใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและ  

เลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปพุทธศักราชของหนังสือนั้น ถาหากหนังสือที่อางถึงมีชั้นความลับ และ

ชั้นความเร็วในฉบับเดียวกัน ใหระบุชั้นความลับกอนชั้นความเร็ว การอางถึงใหอางถึงหนังสือฉบับ

สุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตเร่ืองอื่นที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณาจึงอางถึง

หนังสือฉบับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้นโดยเฉพาะใหทราบดวย 

  การที่ตองอางถึงเพื่อแสดงหลักฐานใหเจาหนาที่ของสวนราชการผูรับหนังสือ

คนหาเรื่องเดิมที่ประกอบการพิจารณาไดโดยงาย  ถาไมมีการอางถึงไมตองพิมพเอาไว 

- สิ่งที่สงมาดวย  (ถามี)     ใหลงชื่อส่ิงของ  เอกสาร หรือบรรณาสารที่สงไปพรอม 

กับหนังสือนั้น ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 

             ส่ิงที่สงมาดวย ถาไมมีก็ไมตองพิมพไวเชนเดียวกับอางถึง 

- ขอความ      ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจน เขาใจงาย หากมีความประสงค 

หลายประการใหแยกเปนขอ ๆ  

- คําลงทาย  ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน  

สรรพนาม และคําลงทายของระเบียบงานสารบรรณ 

                  -     ลงชื่อ   ใหลงลายมือเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือช่ือ 

ไวใตลายมือช่ือ ตามภาคผนวก ๓ ของระเบียบงานสารบรรณ   

                  -    ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ  การลงชือ่ตําแหนงในหนงัสอืราชการ

ไดกําหนดรายละเอียดไวในภาคผนวก ๓ ของระเบียบงานสารบรรณ 

- สวนราชการเจาของเรื่อง      ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ 

ออกหนงัสือ ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกระทรวงหรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการ    

เจาของเรื่องทัง้ระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนงัสือยูในระดับกรมลงมา ใหลงชื่อสวน

ราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมา ให

ลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 

- โทร.   ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออก 

หนังสือและหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี)  

- สําเนาสง  (ถามี)    ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการหรือบุคคลอื่น 

ทราบ และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพชื่อเต็มหรือช่ือยอของ

สวนราชการหรือช่ือบุคคลที่สงสําเนาไปให เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมี    

รายชื่อที่สงมากใหพิมพสงวาสงไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปดวย 
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รูปแบบหนังสือภายนอก 
 ชั้นความลับ (ถาม)ี 

 

ชั้นความเร็ว (ถามี) 

ที่ ………/……….        สวนราชการเจาของหนังสือ 

             

           วันที่    เดือน    พ.ศ. 
 

เร่ือง   ………………………………………………………………. 
 

คําขึ้นตน   …………………………………………………………… … 
 

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

 

ส่ิงที่สงมาดวย (ถามี)  …………………………………………………………… 
 

                    ขอความ………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………… 

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

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

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

                    คําลงทาย 

 

            ลงชื่อ 

 

    (                    พิมพชื่อเต็ม                      ) 

  ตําแหนง………………. 

 

สวนราชการเจาของเรื่อง 

โทร……………. 

โทรสาร…………….. 

สําเนาสง (ถามี) ……………… 
 

 

ชั้นความลับ (ถาม)ี 
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 ๒. หนังสือภายใน  ใชเปนหนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก 

เปนหนังสือราชการที่ติดตอกันภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน กําหนดใหใช

กระดาษบันทึกขอความขนาด เอ ๔ พิมพครุฑขนาดสูง ๑.๕ เซนติเมตรดวยหมึกสีดําที่มุมบน

ดานซาย แตถาหนังสือมีสาระสําคัญ ถึงแมจะติดตอภายในกระทรวง ทบวงเดียวกัน ก็อาจใช

หนังสือภายนอกได ซึ่งมีสวนประกอบดงนี้ 

- สวนราชการ      ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง  หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ 

โดยมีรายละเอียดพอสมควร โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไป ใหลงชื่อ

สวนราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับตํ่ากวากรม

ลงมา ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้ง

หมายเลขโทรศัพท (ถามี)  ถาสวนราชการระดับกระทรวงเปนผูออกหนังสือภายใน ใหระบุชื่อ

กระทรวง ทบวง กรม และหมายเลขโทรศัพท เพื่อใหทราบวาเปนหนังสือกระทรวงใด 

-   ที่      ใหลงรหัสพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง   ตามที่กําหนดไวในภาค 

ผนวก 1 ของระเบียบงานสารบรรณทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการให

กําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มข้ึนไดตามความจําเปน ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับหนังสือภายนอก 

โดยมีหลักเกณฑการกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจําเจาของเรื่องเชนเดียวกับหนังสือ

ภายนอก  

               -   วันที่ ใหลงเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวรหัสของปพุทธศักราชที่ออก

หนังสือ โดยไมตองพิมพคําวา “วันที่” และ “พ.ศ.”  

- เรื่อง       ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน 

หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

- คําขึ้นตน   ใหใชคําขึ้นตนของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน  สรรพนาม  

คําลงทายที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ ของระเบียบงานสารบรรณ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือมี

ถึง หรือชื่อบุคคลกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ ซึ่งมีลักษณะการใชเชนเดียวกับ

หนังสือภายนอก จะใหคําวาเสนอ หรือประทานเสนอเปนคําขึ้นตนไมได เพราะมิไดกําหนดไวใน

ระเบียบสารบรรณ 

- ขอความ    ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจน เขาใจงาย   หากมีความประสงค 

หลายประการใหแยกเปนขอ ๆ   ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันหรือมีส่ิงที่สงมา

ดวย ใหระบุไวในขอความ 

  ขอความขางตนนี้มีสวนที่แตกตางไปจากหนังสือภายนอก ที่ระบุ “อางถึง” “ส่ิงที่

สงมาดวย” ไวเปนหัวขอ แตในหนังสือภายในที่เคยมีติดตอกัน หรือส่ิงที่สงมาดวย ใหระบุไวในสวน

ของขอความ หรือเนื้อเร่ืองเลย มิไดกําหนดเปนหัวขอตางหากแบบหนังสือภายนอก 
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     -    ลงชื่อและตําแหนง   ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มตาม

เจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ แลวลงตําแหนงของเจาของหนังสือไวใตชื่อเต็มของเจาของ

ลายมือ ทั้งนี้มิไดมีคําลงทาย ซึ่งแตกตางจากหนังสือภายนอกที่ตองมีคําลงทาย การลงชื่อและ

ตําแหนงมีลักษณะการใชเชนเดียวกับหนังสือภายนอก 

ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดย 

เฉพาะ เพื่อใชตามความเหมาะสมก็ใหกระทําได 
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   รูปแบบหนังสือภายใน 
ชั้นความลับ (ถาม)ี 

 

   ชั้นความเร็ว (ถาม)ี      บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   ……………………………………..โทร...……………โทรสาร

............……………… 

ที่  …………../………..            ……  เดือน…….พ.ศ………. 

เร่ือง  ………………………………………………………………………………………………… 

 

คําขึ้นตน  …………………………………………………………………………………………… 
 

                     ขอความ…………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………… 
 

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

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

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

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

 

            ลงชื่อ 

 

    (                    พิมพชื่อเต็ม                      ) 

  ตําแหนง………………. 

 

 

 

สําเนาเสนอ (ถามี)  ……………………… 

 

 

 

    ชัน้ความลบั (ถาม)ี 



 ๑๑
 

 ๓. หนังสือประทับตรา  ใชเปนหนังสือติดตอราชการระหวางสวนราชการกับสวน    

ราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก ที่เปนการติดตอที่มิใชเร่ืองสําคัญ ไดแก เร่ือง

การขอรายละเอียดเพิ่มเติม เร่ืองการสงสําเนาหนังสือส่ังของเอกสารหรือบรรณสาร เรื่องการ   

ตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน เร่ืองการแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวให

สวนราชการที่เกี่ยวของทราบ เร่ืองการเตือนที่คาง และเรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป

กําหนด โดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสือประทับตรา หนังสือดังกลาวใหใชวิธีการประทับตราแทนการ

ลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป ทั้งนี้ใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูไดรับ

มอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปเปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา กําหนดให

ใชกระดาษตราครุฑ ขนาด เอ ๔ พิมพครุฑขนาดสูง ๓ เซนติเมตร ดวยหมึกสีดําซึ่งมีสวนประกอบ

ดังนี้ 

-    ที่       ใหลงรหัสพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวในภาค 

ผนวก 1 ของระเบียบงานสารบรรณ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 

- ถึง     ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 

- ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย 

              -    สวนราชการที่สงหนังสือออก   ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออกใหพิมพไว

ระดับตํ่าลงมาอีกหนึ่งบรรทัด จากบรรทัดสุดทายของหนังสือทางริมกระดาษซายมือ 

- วัน เดือนป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราชที่ 

ออกหนังสือ 

- ตราชื่อสวนราชการ   ใหประทับตราสวนราชการดวยหมึกแดง และผูรับผิดชอบ 

ลงชื่อยอกํากับตรา ประทับตราดวยหมึกสีแดง ตรามีรูปวงกลมซอนกันสองวง เสนผาศูนยกลาง

รอบวงนอก ๔.๕ วงใน ๓ เซ็นติเมตร ลอมรอบตัวครุฑขนาดสูง ๓ เซนติเมตร ระหวางวงนอกและ

วงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม 

หรือจังหวัดอยูตอนลางของตรา 

- สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ 

ออกหนังสือ ใหพิมพไวระดับตํ่าลงมาอีกหนึ่งบรรทัด จากบรรทัดสุดทายของหนังสือทางริม

กระดาษซายมือ 

- โทร. หรือที่ต้ัง ใหลงหมายเลขโทรศัพทหรือของสวนราชการเจาของเรื่อง และ 

หมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ดวย ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท ใหลงที่ตั้งของสวนราชการเจาของเรื่อง

โดยใหลงตําบลที่อยูตามความจําเปน และแขวงไปรษณีย (ถามี)  

 

 

 

 



 ๑๒
 

รูปแบบหนังสือประทับตรา 
ชั้นความลับ (ถาม)ี 

 

 

 

ชั้นความเร็ว  (ถามี) 

ที่  ..........................................  

ถึง  .................................................. 
 

 

           ขอความ……………………………………………………………………........... 

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

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

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

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

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

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

 

 

ชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก 

                                                                       ตราชื่อสวนราชการ 

                         วนั เดือน ป 

                           ชื่อยอกํากบัตรา 

 

 

 

สวนราชการเจาของเรื่อง 

โทร หรือ ที่ตัง้ 

 

 

 

                  ชัน้ความลับ (ถาม)ี 

 

 



 ๑๓
 
 

๔. หนังสือสั่งการ  มี ๓ ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ โดยใหใชตามแบบที่

กําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเฉพาะ ไดแก 

      ๔.๑ สั่ง   คือบรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย 

กําหนดใหใชกระดาษตราครุฑ ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

- คําสั่ง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสั่ง 

- ที่  ใหลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเปนลําดับไปจนส้ินป 

ปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง 

- เรื่อง   ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกคําสั่ง 

- ขอความ  ใหอางเหตุที่ออกคําสั่ง และอางถึงอํานาจที่ออกคําสั่ง (ถามี) ไวดวย  

แลวจึงลงขอความที่ส่ัง และวันใชบังคับ 

-  สั่ง ณ วันที่   ใหลงเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ 

ออกคําสั่ง โดยไมมีคําวา “เดือน” 

-  ลงชื่อ  ใหลงลายมือช่ือผูออกคําสั่ง และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต 

ลายมือช่ือ 

- ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔
 

รูปแบบคําส่ัง 
 

     

 

 

 

คําสั่ง  ชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมอํีานาจที่ออกคําสั่ง 

ที.่..................../ เลขปพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง 

เร่ือง  ....................................... 
 

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

 

                  ขอความ……………………………………………………………………............... 

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

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

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

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

…………………………………………………… 

 

       ทั้งนี้ตั้งแต……………………………………………………………. 

 

   ส่ัง ณ วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.......................... 

 

            ลงชื่อ 

 

    (                    พิมพชื่อเต็ม                      ) 

  ตําแหนง………………. 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕
 

  ๔.๒ ระเบียบ  คือบรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัย

อํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา กําหนดใหใชกระดาษ

ตราครุฑ ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

-  ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 

-  วาดวย  ใหลงชื่อของระเบียบ  

-  ฉบับที่  ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปน 

ฉบับที่เทาใด แตถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ 

ไปตามลําดับ 

-  พ.ศ.  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 

    -   ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงจุดมุงหมายในการออกระเบียบ  

และอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ 

              -   ขอ  ใหเรียงขอความที่เปนระเบียบเปนขอ ๆ โดยใหขอ 1 เปนชื่อระเบียบ      

ขอ 2 เปนวันที่ใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับต้ังแตเมื่อใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการ 

ระเบียบใดถามีมากขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอ

สุดทายกอนที่จะขึ้นหมวดที่ ๑ 

            -   ประกาศ ณ วันที่   ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของ 

ปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 

         -   ลงชื่อ   ใหลงลายมือช่ือผูออกระเบียบ และพิมพชื่อเต็มของเจาของ 

ลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 

         -   ตําแหนง     ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖
 

รูปแบบระเบียบ 
 

 

 

 

ระเบียบ  ชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 

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

ฉบับที่ ........ (ถามีเร่ืองเดียวกันเกนิกวา ๑ ฉบับ) 

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

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

            (ขอความ)  ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองการออก

ระเบียบ และอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 

  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ.................................................................

พ.ศ....................” 

  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชตัง้แต.................................................เปนตนไป

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

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

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

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

  ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามระเบียบ (ถามีการแบงหมวดใหนําขอผูรักษาการ

ตามระเบียบไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑)........................................................ 

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

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

 

   ประกาศ ณ วนัที.่.........เดือน...................พ.ศ.................. 

 

 

            ลงชื่อ 

 

    (                    พิมพชื่อเต็ม                      ) 

  ตําแหนง………………. 

 



 ๑๗
            

๔.๓  ขอบังคับ  คือบรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช โดยอาศัย 

อํานาจของกฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได  กําหนดใหใชกระดาษตราครุฑ ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

     -   ขอบังคับ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ    

     -   วาดวย ใหลงชื่อขอบังคับ   

          -   ฉบับที่ ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปน 

ฉบับที่เทาใด แตถาเปนขอบังคับเร่ืองเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ 

ไป ตามลําดับ 

          -   พ.ศ.  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 

          -   ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองการออก 

ขอบังคับ และอางกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ 

          -   ขอ  ใหเรียงขอความที่เปนขอบังคับเปนขอ ๆ  โดยใหขอ ๑ เปนชื่อ 

ขอบังคับ ขอ 2 เปนวันที่ใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับต้ังแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผู

รักษาการ ขอบังคับใดถามีมากขอหรือหลาย เร่ืองจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการ

ไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑   

         -   ประกาศ ณ วันที่   ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของ          

ปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 

                                   ระเบียบและขอบังคับมีสวนแตกตางที่สําคัญอยางหนึ่งคือ ระเบียบนั้นจะ

ออกโดยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได แตถาเปนขอบังคับแลว ตองออกโดยอํานาจของกฎหมาย

เทานั้น  เหตุที่ตองมีขอบังคับเนื่องจากฎหมายบางฉบับไดกําหนดใหสวนราชการออกเปนขอบังคับ 

        -   ลงชื่อ   ใหลงลายมือช่ือผูออกขอบังคับ และพิมพชื่อเต็มของเจาของ 

ลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 

        -   ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘
 

รูปแบบขอบังคับ 
 
 
 

 

 

ขอบังคับ  ชื่อสวนราชการทีอ่อกขอบังคับ 

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

ฉบับที่ ........ (ถามีเร่ืองเดียวกันเกนิกวา ๒ ฉบับ) 

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

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

 

            (ขอความ)  ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองการออก

ขอบังคับ และอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ (ถามี) 

  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับ.................................................................

พ.ศ....................” 

  ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบงัคบัต้ังแต.................................................เปนตนไป

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

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

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

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

  ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามขอบังคับ (ถามีการแบงหมวดใหนําขอผูรักษาการ

ตามขอบังคับไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑)....................................................... 

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

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

 

   ประกาศ ณ วนัที.่.........เดือน...................พ.ศ.................. 

 

            ลงชื่อ 

 

    (                    พิมพชื่อเต็ม                      ) 

  ตําแหนง………………. 

 



 ๑๙
 

 ๕.  หนังสือประชาสัมพันธ   มี ๓ ชนิด ไดแก ประกาศ  แถลงการณ และขาว 

      ๕.๑ ประกาศ  คือบรรดาขอความที่ทางราชการประกาศ หรือช้ีแจงใหทราบ หรือ            

แนะแนวทางใหปฏิบัติ  กําหนดใหใชกระดาษตราครุฑ ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

                  -    ประกาศ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ  

- เรื่อง  ใหลงชื่อเร่ืองที่ประกาศ 

- ขอความ   ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ 

- ประกาศ  ณ วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของ         

ปพุทธศักราชที่ออกประกาศ 

- ลงชื่อ   ใหลงลายมือช่ือผูออกประกาศ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือช่ือ   

ไวใตลายมือช่ือ 

- ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ เปนแจงความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐
 

รูปแบบประกาศ 
 

 

 

 

ประกาศ   ชื่อสวนราชการทีอ่อกประกาศ 

เร่ือง………………………………………………………………… 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

   ประกาศ ณ วนัที.่.........เดือน...................พ.ศ.................. 

 

 

            ลงชื่อ 

 

    (                    พิมพชื่อเต็ม                      ) 

  ตําแหนง………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑
 

            ๕.๒  แถลงการณ  คือบรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการ 

ของทางราชการ หรือเหตุการณ หรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน กําหนดใหใชกระดาษตรา

ครุฑ ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

- แถลงการณ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 

- เรื่อง  ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกแถลงการณ 

- ฉบับที่   ใชในกรณีที่ตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวกันที่ตอเนื่องกัน 

ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 

- ขอความ  ใหอางเหตุผลที่ออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 

- สวนราชการที่ออกแถลงการณ     ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 

- วันเดือนป  ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช 

ที่ออกแถลงการณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๒
 

รูปแบบแถลงการณ 
 

 

 

 

แถลงการณ   ชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 

เร่ือง………………………………………………………………… 

ฉบับที.่.......................(ถาม)ี 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

สวนราชการที่ออกแถลงการณ 

             วัน เดือน ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓
 

๕ .๓  ขาว   คือบรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ  ซึ่งมี

สวนประกอบดังนี้ 

- ขาว  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 

- เรื่อง  ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกขาว 

- ฉบับที่  ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน ใหลง 

ฉบับที่เรียงลําดับไวดวย 

- ขอความ   ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองของขาว  

- สวนราชการที่ออกขาว  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 

- วันเดือนป  ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช 

ที่ออกขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๔
 

รูปแบบขาว 
 

 

 

 

ขาว ชื่อสวนราชการที่ออกขาว 

เร่ือง………………………………………………………………… 

ฉบับที.่.......................(ถาม)ี 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

สวนราชการที่ออกขาว 

       วัน เดือน ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕
 
 ๖.  หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ   เปนหนังสือที่ทาง

ราชการทําขึ้นนอกเหนือจาก ๕ ชนิดขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใด ซึ่งมิใชสวนราชการหรือ

บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ  มี ๔ ชนิด 

คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 

               ๖.๑ หนังสือรับรอง  เปนหนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแกบุคคล นิติ- 

บุคคล หรือหนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด ใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะ

เจาะจง กําหนดใหใชกระดาษตราครุฑ และมีสวนประกอบดังนี้ 

         -  เลขที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแตเลขที่ ๑ เรียงเปน

ลําดับ 

    -  สวนราชการเจาของหนังสือ  ใหลงชื่อสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น  

และจะลงสถานที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 

    -  ขอความ   ใหลงขอความขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา แลวตอ 

ดวยชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพชื่อเต็ม โดย

มีคํานําหนานาม ชื่อ นามสกุล ตําแหนงหนาที่ และสังกัดหนวยงานที่ผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง 

แลวจึงลงขอความที่รับรอง 

   -   ใหไว ณ วันที่     ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป        

พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 

   -   ลงชื่อ     ใหลงลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูที่ไดรับ  

มอบหมาย และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 

   -   ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูลงลายมือช่ือในหนังสือ 

   -   รูปถาย และลายมือชื่อของผูไดรับการรับรอง   ในกรณีที่การรับรองเปน 

เร่ืองสําคัญที่ออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร หนา

ตรงไมสวมหมวก ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอ

ลงบนแผนกระดาษและใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวใตรูปถายพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือ

ชื่อไวใตลายมือช่ือดวย 

                  หนังสือรับรอง อาจไมตองติดรูปถายทุกกรณี จะตองติดเฉพาะเรื่องสําคัญเทานั้น การ

พิจารณาวากรณีใดเปนเรื่องสําคัญหรือไมนั้น ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ 

        การออกหนังสือรับรองในนามคณะกรรมการ จะสามารถกระทําได โดยใหลงชื่อ

คณะกรรมการที่สวนราชการของหนังสือ  โดยออกเลขที่หนังสือเชนเดียวกับการออกเลขที่หนังสือ

ภายนอกในนามของคณะกรรมการ การลงชื่อใหลงชื่อประธานกรรมการ หรือผูไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการใหลงชื่อในนามของคณะกรรมการ ในกรณีที่ รับรองเปนเรื่องสําคัญให

ประทับตราชื่อสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเจาของเรื่อง เวนแตจะมีตราของ

คณะกรรมการ 



 ๒๖
 

รูปแบบหนังสือรับรอง 
 

 

 

เลขที่................................                    สวนราชการเจาของหนังสือ 

 

 (ขอความ)  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคลหรือ หนวยงานที่จะ

ใหการรับรองพรอมทั้งตําแหนงและสังกัด หรือที่ตั้ง แลวตอดวยขอความที่รับรอง)………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

    

   ใหไว ณ วันที่.............เดือน......................พ.ศ.................... 

 

           ลงชื่อ 

 

    (                    พิมพชื่อเต็ม                      ) 

       ตําแหนง......………………. 

 

(สวนนี้ใชสําหรับเร่ืองสําคัญ) 

 

 

             รูปถาย 

             (ถามี) 

 

               ประทับตราชื่อสวนราชการ 

                ลงชื่อผูที่ไดรับการรับรอง 

                          พิมพชื่อเต็ม 



 ๒๗
 

     ๖.๒ รายงานการประชุม   เปนการบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวม

ประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน  ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

- รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุม หรือช่ือการประชุมนั้น  

- ครั้งที่     ใหลงครั้งที่ประชุม 

- เมื่อ   ใหลงวัน เดือน ปที่ประชุม    

- ณ  ใหลงสถานที่ประชุม   

- ผูมาประชุม   ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม  ซึ่ง 

มาประชุม ในกรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใด หรือ

ตําแหนงใด 

- ผูไมมาประชุม   ใหลงชื่อ  และ หรือ  ตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ 

ประชุมซึ่งมิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี) 

- ผูเขารวมประชุม    ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะ 

ที่ประชุมซึ่งไดเขารวมประชุม (ถามี) 

- เริ่มประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม  

- ขอความ    ใหบันทึกขอความที่ประชุม      โดยปกติใหเร่ิมตนดวยประธานกลาว 

เปดประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปที่ประชุมในแตละเรื่องเรียงตามลําดับ 

-     เลิกประชุม เวลา  ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 

- ผูจดรายงานการประชุม  ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมคร้ังนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๘
 

รูปแบบรายงานการประชุม 
รายงานการประชุม...................................... 

คร้ังที.่........................... 

เมื่อ................................................. 

ณ.................................................. 

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

 

ผูมาประชุม 

 

ผูไมมาประชุม (ถาม)ี 

 

ผูเขารวมประชุม (ถาม)ี 

 

เร่ิมประชุมเวลา 

 

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

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

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

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

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

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

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

 เลิกประชุม เวลา   

 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม   

 

 

 

 

 

 



 ๒๙
 

        ๖.๓ บันทึก   คือบรรดาขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือ

ผูบังคับบัญชาสั่งการแกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่ หรือหนวยงานระดับตํ่ากวา

สวนราชการระดับกรม ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ กําหนดใหใชกระดาษบันทึกขอความ ซึ่งมี

สวนประกอบดังนี้ 

              -    ชื่อ หรือตําแหนงที่บันทึกถึง  โดยใชคําขึ้นตนตามกําหนดไวในภาคผนวก ๒ 

ของระเบียบสารบรรณ 

- สาระสําคัญของเรื่อง  ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถามีเอกสารประกอบก็ให 

ระบุไวดวย 

- ชื่อและตําแหนง  ใหลงลายมือและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีที่ไมใช 

กระดาษบันทึกขอความ ใหลงวันเดือนปที่บันทึกไวดวย  ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดในเรื่อง           

“การเกษียน” ในบทที่ ๘   

การบันทึกตอเนื่อง โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําขึ้นตน ใจความบันทึก   และลงชื่อ 

เชนเดียวกับที่ไดกลาวไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตัลายมือช่ือผูบันทึก  หากไมมี

ความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงชื่อ และวัน เดือน ป กํากับเทานั้น 
ความแตกตางระหวางหนงัสือภายในกบับันทึก 

 
รายการ หนังสือภายใน บันทึก 

ความหมาย เปนหนงัสือติดตอราชการทีเ่ปนแบบ

พิธีนอยกวาหนังสือติดตอภายใน

กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด

เดียวกนั 

เปนขอความซึง่ผูใตบังคับบัญชาเสนอตอ

ผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการ

แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่

เจาหนาทีห่รือหนวยงานระดับตํ่าวาสวน

ราชการระดับกรมติดตอกันในการปฏิบัติ

ราชการ 

กระดาษที่ใช ใชกระดาษบนัทึกขอความเทานัน้ ใชกระดาษบนัทึกขอความหรือไมก็ได 

สวนราชการ ตองระบุวา สวนราชการใดเปน

เจาของหนงัสอื 

ไมจําเปนตองระบุ 

ที ่ ตองลงรหัสและเลขประจําของ

เจาของเรื่องกบัตัวเลขทะเบยีน

หนงัสือสง (ออก) 

ไมจําเปนตองระบุ 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐
 

รายการ หนังสือภายใน บันทึก 

วันที ่ ใหลงวนัที่ ชื่อเต็มของเดือนและ

ตัวเลขของปพทุธศักราชที่ออกหนงัสือ 

ถาใชกระดาษบันทกึขอความ ก็ใหลงวันที่

เชนเดียวกนั แตถาหากวามิไดใชกระดาษ

บันทกึขอความ ใหเขียนวัน เดือน ป ที่

บันทกึไวใตลายมือช่ือผูบันทกึ 

เร่ือง ใหลงชื่อยอที่เปนใจความสัน้ที่สุดของ

หนงัสือฉบับนัน้ 

ไมจําเปนตองระบุ 

คําขึ้นตน ใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนงัสือ

ตามตารางการใชคําขึ้นตนสรรพนาม 

และคําลงทาย 

เหมือนหนังสอืภายใน 

ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจน 

และเขาใจงาย 

ลักษณะเดียวกัน แตไมเรียกวาขอความ  

เรียกวาสาระสาํคัญของเรื่อง 

ลงชื่อและ

ตําแหนง 

ใหลงลายมือชือ่เจาของหนงัสือและให

พิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือช่ือไว

ใตลายมือช่ือ และลงตําแหนงของ

เจาของหนงัสอื 

ใหลงลายมือชือ่และตําแหนงของผูบันทึก 

โดยไมจําเปนตองพิมพชื่อเต็มของเจาของ

ลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 

เจาของ

หนงัสือ 

ออกในนามของสวนราชการ ออกในนามของบุคคลถึงบคุคล 

 

 

๖.๔  หนังสืออื่น   เปนหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น  เนื่องจากการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถาย ฟลม  แถบบันทึกเสียง  หรือหนังสือ

ของบุคคลภายนอกที่ยื่นตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการ

แลว  มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบตาม

กฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน

และสอบสวนและคํารอง เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๑
ช้ันความเร็ ว  และ ช้ันความลับใน หนังสือราชการ 
 

 หนังสือราชการทั้งชนิดหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน  ถามีชั้นความเร็ว และชั้น

ความลับ หมายถึง ตองการความรวดเร็ว และเปนความลับในการติดตอราชการมากนอยเพียงใด 

ก็ใหระบุดวย  ชั้นความเร็วเขียนไวในแนวเดียวกับที่แตใหอยูเหนือ หนังสือภายนอก  เชนเดียวกัน

กับหนังสือประทับตรา สวนหนังสือภายใน ใหเขียนชั้นความเร็วไวดานซายมือติดกับครุฑ แตใหอยู

เหนือสวนราชการ  

 ชั้นความเร็ว ในหนังสือราชการมี ๓ ชั้น คือ 

 ๑.  ดวนที่สุด    (Top Secret)    ใหเจาหนาที่ปฏิบัติทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 

 ๒.  ดวนมาก     (Secret)   ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 

 ๓.  ดวน            (Confidential)  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได 

 ชั้นความลับ   ในหนังสือราชการมีหนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  และหนังสือ

ประทับตรา  ใหเขียนไวตรงกลางกระดาษเหนือครุฑ และสวนลางสุดของหนากระดาษ   ชั้น

ความลับในหนังสือราชการตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ มี 

๓ ชั้น คือ 

 ๑.  ลับที่สุด  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง  ความปลอดภัย และความสงบ 

 ๒.  ลับมาก เปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับขาวสาร วัตถุ หรือบุคคล 

 ๓.  ลับ  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคล แตสําคัญนอยกวาลับมาก  

   มิใหร่ัวไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่ 
 

 

การกําหนดเลขที่หนังสือออก 
 

 รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องตามระเบียบขอ  ๑๑.๑ ขอ ๑๒.๒ และ

ขอ ๑๔.๑ ประกอบดวยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวแลวตอดวยเลขประจําของเจาของเรื่อง 

๑. รหัสตัวพยัญชนะสองตัว  ใชแทนชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่ไมสังกัด 

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด การกําหนดรหัสพยัญชนะ ตัวพยญัชนะนอกจาก

ที่กําหนดไวนี้ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนผูรักษาการตามระเบียบเปนผูกําหนดรหัส

พยัญชนะ สําหรับจังหวัดใหกําหนดโดยหารือกระทรวงมหาดไทย เพื่อมิใหการกําหนดอักษรสอง

ตัวนี้มีการซ้ํากัน    

 ตอไปนี้เปนการยกตัวอยางเพื่อประกอบเพียงบางสวน  ทั้งนี้ไดระบุทั้งหมดไวในภาคผนวก 

๑ แลว 

 

 

 

 



 ๓๒
 ๑.๑ รหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวง  ทบวง  และสวนราชการที่ ไม สั งกัดสํ านัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหกําหนดไว เชน 

  สํานักนายกรัฐมนตรี   นร 

  กระทรวงการคลัง   กค 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กษ 

  กระทรวงมหาดไทย   มท 

  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รส 

  กระทรวงศึกษาธิการ   ศธ 

  กระทรวงสาธารณสุข   สธ 

  สํานักพระราชวัง    พว 

  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ตผ 

  สํานักงานอัยการสูงสุด   อส 

๑.๒  รหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ใหกําหนดไว เชน 

 กระบี่     กบ 

 กาญจนบุรี    กจ 

 ขอนแกน    ขก 

 ชลบุรี     ชบ 

 ชุมพร     ชพ 

 ตรัง     ตง 

 ตราด     ตร 

 นครสวรรค    นว 

 นาน     นน 

 พระนครศรีอยุธยา   อย 

 นนทบุรี     นบ 

 นราธิวาส    นธ 

 เลย     ลย 

 สกลนคร    สน 

 แพร     พร 

 มหาสารคาม    มค 

 อุตรดิตถ    อต 

 อุทัยธานี    อน 

 อุบลราชธานี    อย 

 

 



 ๓๓
๒. เ ล ข ป ร ะ จํ า ข อ ง เ จ า เ รื่ อ ง  ประกอบด วยตั ว เ ลขสี่ ตั ว  ให

กําหนดดังนี้ 

๒.๑ สําหรับราชการบริหารสวนกลาง 

                          ๒.๑.๑ ตัวเลขสองตัวแรก   สําหรับกระทรวง   หรือทบวง  หมายถึง  สวนราชการ 

ระดับกรม โดยเริ่มจากตวัเลข ๐๑ เรียงไปตามลําดับสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบสวนราชการใดใหปลอยตัวเลขนั้นวาง หากมี

การจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมใหใชเรียงลําดับถัดไป 

                                     ในกรณีกระทรวง หรือทบวงใดมีกรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเปนกรมตั้งแต ๑๐๐ สวนราชการขึ้นไป ใหใชเลขไดตามตัวโดยเริ่มจาก ๐๐๑ เรียงไป

ตามลําดับ 

   สําหรับสวนราชการที่ไมสังกดัสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

ใหใชตัวเลข 00 

  ๒.๑.๒ ตัวเลขสองตัวหลงั หมายถงึ สํานัก กอง หรือสวนราชการทีม่ีฐานะ

เทียบเทากอง โดยเริ่มจากตวัเลข ๐๑ เรียงไปตามลําดับสวนราชการ ตามกฎหมาย วาดวยการแบง

สวนราชการ หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยบุสวนราชการใดใหปลอยเลขนั้นวาง หากมีสวนราชการ

ใหมใหเรียงลําดับถัดไป 

   ในกรณีที่มีสํานัก กอง สวนราชการที่มฐีานเทียบกอง หรือหนวยงาน

ระดับกอง ตัง้แต ๑๐๐ สวนราชการขึ้นไป ใหใชเลขไดสามตัวโดยเริ่มจาก ๐๐๑ เรียงไปตามลําดับ 

   ถามีกองหรือหนวยงานระดับกองทีม่ิไดจัดตั้งโดยกฎหมายวาดวยการ

แบงสวนราชการ ใหหวัหนาสวนราชการระดับกรมเปนผูกําหนดตัวเลขสองตัวหลงั โดยใชตัวเลขใน

ลําดับตอจากกองหรือหนวยงานระดับกอง ตามกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการ เชน 

   สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 

   กองกลาง     นร ๑๒๐๑ 

   สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

   สํานักงานเลขานุการกรม    ตผ ๐๐๐๑ 

 

   สําหรับหนวยงานในราชการสวนภูมิภาคที่ข้ึนกับจังหวดัโดยตรง ตัวเลข

สองตัวแรกใหใชตัวเลข ๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 ๓๔
 

  ๒.๒.๒  ตัวเลขสองตัวหลงั หมายถึง หนวยงานในราชการสวนภูมภิาคที่สังกัด

จังหวัด หรืออําเภอ โดยกาํหนดให ดงันี ้

 สํานักนายกรัฐมนตรี   กระทรวงมหาดไทย 

  ประชาสัมพันธ  ๐๑  สํานักงานจังหวัด  ๑๗ 

  สถิติ   ๐๒  ปกครอง   ๑๘ 

 กระทรวงกลาโหม    พัฒนาชุมชน   ๑๙ 

  สัสดี   ๐๓  ตํารวจภูธร   ๒๐ 

 กระทวงการคลัง     ตรวจคนเขาเมือง  ๒๑ 

  ราชพัสดุ  ๐๔  ที่ดิน    ๒๒ 

  คลัง   ๐๕  โยธาธิการ   ๒๓ 

  สรรพสามิต  ๐๖  เรือนจํา    ๒๔ 

  สรรพากร  ๐๗  เรงรัดพัฒนาชนบท  ๒๕ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ   ผังเมือง    ๒๖ 

  เกษตรและสหกรณ ๐๘ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

  ประมง   ๐๙  แรงงานและสวัสดิการสังคม  ๒๗ 

  ปศุสัตว   ๑๐  จัดหางาน   ๒๘ 

  ปาไม   ๑๑  ประชาสงเคราะห  ๒๙ 

  เกษตร   ๑๒  ประกันสังคม   ๓๐ 

  สหกรณ   ๑๓  สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ๓๑ 

  ปฏิรูปที่ดิน  ๑๔ กระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงคมนาคม    ศึกษาธกิาร   ๓๒

  ขนสง   ๑๕ กระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงพาณิชย    สาธารณสุข                         ๓๓               

  พาณิชยจังหวดั  ๑๖ กระทรวงอุตสาหกรรม   

       อุตสาหกรรม   ๓๔           

      สํานักงานอัยการสูงสุด    

       อัยการจงัหวัด   ๓๕ 

       อัยการประจาํศาลจังหวัด  ๓๖ 

       อัยการประจาํศาลแขวง  ๓๗ 

       อัยการประจาํศาลเด็กและเยาวชน๓๘ 

 

 

 



 ๓๕
 

  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอําเภอ กิ่งอําเภอแผนกงานตาง ๆ ของจังหวัดหรือ

หนวยงานในราชการสวนภูมิภาคที่ข้ึนกับจังหวัดโดยตรงใหยุบหนวยงานใดใหปลอยตัวเลขนั้นวาง

หากมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นใหมใหเรียงลําดับถัดไป เชน 

  จังหวัดกระบี่     กบ 

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  กบ ๐๐๓๒ 

  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอเมืองกระบี่  กบ ๐๑๓๒ 

  ๒.๓ ใหมีการปรับปรุงเลขประจําของเจาของเรื่องใหเปนไปตามลําดับตาม

กฎหมายวาดวยการปรับปรุงสวนราชการ ทบวง กรม และกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการ    

ทุก ๆ  ๕ ป โดยถือเอาปพุทธศักราชที่ลงทายดวยเลข ๕ และเลข ๐ เปนหลัก 

  ๒.๔ในกรณีที่กระทรวง ทบวง สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง จังหวัด ประสงคจะใหรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นใดที่มิไดเปนสวนราชการซึ่ง

อยูในสังกัดใหรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวง ทบวง สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด แลวแตกรณีใหใชตัวเลขสองตัวแรกเริ่มจาก ๕๑ เรียงไปตามลําดับ 

  หากกระทรวง หรือทบวงหรือทบวงมีสวนราชการระดับกรม หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม ตั้งแต ๑๐๐สวนราชการขึ้นไป การกําหนดตัวเลขประจําของ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นใดที่มิไดเปนสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหใชตัวเลขสามตัว โดยเริ่ม

จาก ๕๑๐ เรียงไปตามลําดับ 

 ๓. เลขประจําของเจาของเรื่องซึ่งสวนราชการใดกําหนดขึ้นเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวใน ๑

และ ๒ ใหแจงใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ 

 ๔. การกําหนดเลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจํา

ของเจาของเรื่อง    ในกรณีที่คณะกรรมการประสงคจะกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มข้ึน ใหกําหนด

ไดไมเกินสี่ตัว โดยใหอยูในวงเล็บตอจากรหัสตัวพยัญชนะของเจาของเรื่อง และรหัสตัวพยัญชนะ

ดังกลาวจะตองไมซ้ํากับรหัสตัวพยัญชนะที่กําหนดไว แลวตอดวยเลขประจําของเจาของเรื่อง 

 ๕.  สําหรับสวนราชการต่ํากวาระดับกรม หรือจังหวัด หากจําเปนตองออกหนังสือราชการ

เอง หรือเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติงานสารบรรณ ใหสวนราชการระดับกรมเจาสังกัดหรือจังหวัด

กําหนดเลขรหัสใหไมเกินสามตําแหนง โดยใหใสจุดหลังเลขประจําของเจาของเรื่องตาม ๒ แลวตอ

ดวยเลขรหัสที่กําหนดขึ้นดังกลาว 

 การใหเลขรหัสตามวรรคหนึ่งถาสามารถจัดเรียงสวนราชการตามลําดับพยัญชนะไดก็ให

เรียงตามนั้น                                                                                                                                                          
 

 
 
 
 



 ๓๖
 
สรุป 
 

 หนังสือราชการคือเอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ แบงเปน ๖ ชนิด ไดแก หนังสือ

ภายใน หนังสือภายนอก  หนังสือประทับตรา  หนังสือส่ังการ  หนังสือประชาสัมพันธ และหนงัสอืที่

เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  ซึ่งมีรูปแบบที่ใชกันตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖   โดยหนังสือราชการบางครั้งมีชั้นที่แสดง

ความลับ จํานวน ๓ ชั้น ไดแก ลับที่สุด  ลับมาก  และลับ  นอกจากนี้ยังแสดงความเร็วของหนังสือ 

๓ ชั้น ไดแก ดวนที่สุด ดวนมาก และดวน  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถปฏิบัติไดตรงตามที่กําหนด

ไวตามชั้นในหนังสือไดอยางถูกตอง 

  
ขอจํากัด 

 
 เนื่องจากการเขียนหนังสือราชการคือการติดตอส่ือสารระหวาง หนวยงานกับหนวยงาน  

หนวยงานกับบุคคล  หรือบุคคลกับหนวยงาน ซึ่งมักพบปญหาในทางปฏิบัติอยูเปนประจํา 

โดยเฉพาะการเขียนหนังสือติดตอราชการที่มีรูปแบบภาษา วัฒนธรรมองคกรที่ใชสืบทอดกันมา

นาน จึงมีการกําหนดรูปแบบ คําขึ้นตน คําลงทาย และกระบวนการใชถอยคําภาษาในการเขียน

ตาง ๆ มากมาย  อาทิ การเขียนหนังสือราชการที่ผูบริหารหรือหัวหนางานจะมีความรูสึกวา ไมได

ดังใจกับตนรางเดิม  สวนลูกนองก็ไมเขาใจเชนเดียวกันวา  ตนรางที่ผานกระบวนการคิดแลวคิดอีก 

ผานการพิจารณาหลายรอบแลวกวาที่จะผานขึ้นไปสูกระบวนการพิจารณาของผูบังคับบัญชา เหตุ

ใดจึงถูกแกบอยครั้ง โดยไมทราบวาแกไขเพราะอะไร และทําไมจึงตองแกไข  

 ปญหาตาง ๆ เหลานี้พอจะประมวลไดออกเปน 2 ประเด็นใหญ ๆ คือ 

๑.  สภาพปญหาภายใน 

๒.  สภาพปญหาภายนอก 

 ๑.  สภาพปญหาภายใน  คือสภาพปญหาที่เกิดจากตัวผูเขียนเอง ที่อาจจะยังไมมี

ความรูหรือความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเขียน หรือเลือกใชถอยคําภาษา  ตลอดจนไมทราบ

รูปแบบมาตรฐาน และการจัดรูปแบบใหสวยงามตามความเหมาะสม จึงรางโดยใชความคิด ภาษา   

ตลอดจนรูปแบบของตนเองตามที่เขาใจ โดยไมสามารถจัดระเบียบความคิดได ซึ่งผูที่ไมมี

ประสบการณในเรื่องที่จะเขียน จึงเปนการยากที่จะเขียนใหเปนที่ถูกตอง และถูกใจหัวหนาได จึงมี

การแกไขซ้ําแลวซ้ําอีก  สวนผูเปนหัวหนาก็ยอมรูสึกลําบากใจวาตองอาน และตองแกไขตนรางนั้น 

เพื่อใหงานเขียนที่ผานมาถึงตนเปนงานเขียนที่ดีที่สุด ตรงประเด็น   แตส่ิงที่หัวหนางานมักจะไม

คอยคิดถึงเทาใดนักคือ ความรูสึกของลูกนองผูที่ถูกแกไขงานนั้น  
 
 
 



 ๓๗
 
๒.  สภาพปญหาภายนอก  คือปจจัยตาง ๆ ภายนอกที่ทําใหผูรางหนังสือรูสึกวาเปน

ปญหา อาทิ หัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไป  รูปแบบหนังสือราชการ การใช

ถอยคําภาษา แหลงขอมูล การจัดระบบความคิดในการที่จะเขียน  ปจจัยภายนอกนี้สวนใหญเกิด

จากการที่ผูเขียนไมมีความรูเร่ืองระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  ไมมีการสง

เขารับการฝกอบรมในเรื่องการรางหนังสือ ตลอดจนไมสามารถจัดระบบความคิดใหเปนขั้นเปน

ตอน เปนเหตุเปนผลกอนการลงมือเขียน  ขาดการเอาใจใสการศึกษารูปแบบสํานวนภาษา 

ตลอดจนโดยเฉพาะเยาวชนรุนใหม ๆ มักสนใจอานหนังสือนอยลง การเรียนการสอน การสอบที่

นิยมใชปรนัยมากกวาอัตนัย จึงไมสามารถที่จะจัดเรียงถอยคําภาษา การคิดวิเคราะหเชิงเหตุผลได  

และบางหนวยงานพบวา หัวหนางานบางงานแกไขงานโดยยึดหลักการเขียนตาม Style ของตนเอง

เทานั้น  

       นอกจากนี้ยังพบปญหาที่สืบทอดกันมาอยางผิด ๆ โดยคิดวาสิ่งที่สืบทอดกันมา

ถูกตองแลวทุกประการ  อาทิ    

       ๒.๑  บันทึกขอความ จะไมมี “อางถึง”  และ ”ส่ิงที่สงมาดวย”  ซึ่งจะระบุไวใน

ขอความในบันทึกดังกลาวแลว  แตสวนราชการบางหนวยงานถือวา การระบุ “อางถึง” และ “ส่ิงที่

สงมาดวย” จะชวยใหมองเห็นไดชัดเจนงายตอการอาน และการติดตอ จึงปฏิบัติและสืบทอดมา

เปนเวลานับสิบป    

       ๒.๒  บันทึกขอความ จะไมมีเสนขีดกั้นระหวาง “เร่ือง” และ     ”เรียน” แตปจจุบัน 

พบวา แทบทุกหนวยงานจะมีเสนขีดแบงระหวาง “เร่ือง” และ ”เรียน” เปนตน 

                   ๒.๓  ประกาศ หรือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการตาง ๆ มักจะระบุวา 

“ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง”   ซึ่งการออกประกาศหรือคําสั่งใดก็ตาม

ยอมเปนเอกสารที่สําคัญที่ชอบดวยกฎหมายแลวทั้งสิ้น  การเติมขอความ “จนกวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลง” เปนการทําใหประกาศ หรือคําสั่งนั้น ๆ หมดความสําคัญลงไป  เพราะหากมีการ

เปลี่ยนแปลงจะตองมีการยกเลิกประกาศ หรือคําสั่งเดิมเปนปกติอยูแลว จึงไมควรใสไวในประกาศ 

หรือคําสั่งที่ยังมีผลการบังคับใชอยู 
 
ขอเสนอแนะ 
 

๑.  หัวหนาควรที่จะใชวิธีการสอน ควบคูไปกับการแกตนราง และหมั่นถามถึงความรูสึก

นึกคิดวา เขาคิดอยางไร มีเหตุผลอยางไร ทําไมจึงรางอยางนั้น ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะลูกนองไม

ทราบขอมูลที่จะราง ไมทราบที่มาที่ไป ไมทราบวัตถุประสงคที่จะเขียนหนังสือดังกลาว ประกอบ

กับไมมีประสบการณในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่จะนํามาเชื่อมโยงกับภาษาในหนังสือราชการใหมี

ความสมบูรณ สมเหตุสมผล และใชภาษาที่สุภาพอานแลวใหความรูสึกที่ดีตอหนวยงานนั้น ๆ     

 



 ๓๘
 

นอกจากสอนแลวยังควรที่จะหาแหลงที่มาของการเรียนรูในเรื่องการเขียน อาท ิ การเรยีนรู

จากแฟมเอกสารเรื่องเดิม (file ขอมูลเดิม) การแสวงหาเพิ่มเติมดวยตนเอง (จากหนังสือฉบับอ่ืน ๆ 

ที่เปนงานเขียนที่ดี  หรือจากคูมือการรางหนังสือ)  นอกจากนี้ยังควรเสริมกําลังใจใหแกลูกนองดวย 

โดยการกลาวคําชมเชยเมื่อรางหนังสือมีพัฒนาการขึ้น  หรือบอกใหนําหนังสือดังกลาวไวเปน     

ตัวอยางในการรางหนังสือครั้งตอ ๆ ไป    อีกประการหนึ่ง หัวหนาควรที่จะถายทอดการใชภาษาให

เหมาะสมกับการรางหนังสือราชการ ไมใชภาษาพูดในการรางหนังสือราชการ  

 ๒.   ควรจัดสงหัวหนางานเขารับการฝกอบรม และสงบุคลากรทุกสวนเขารับการฝกอบรม

ดวย  เนื่องจากการปฏิบัติงานในราชการใดก็ตามยอมตองอาศัยการสื่อสารดวยภาษาทั้งสิ้น  

องคกรทุกองคกรจึงควรตระหนักที่จะใหมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในดานนี้เพื่อให

เขาใจกระจางยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังพบวา การเขียนหนังสือราชการ จําตองอาศัยทักษะในการเขียน 

ซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณในการเขียน ตลอดจนเรื่องและเนื้อหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

เขียน  ซึ่งการเขียนนับเปน Style ของแตละบุคคล และเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคลดวย หาก

สํานวนภาษาที่เขียนมาตรงประเด็น ไมมีความหมายที่จะตีความไดหลายนัย และไมมีขอมูลสวน

ใดผิดพลาด นาจะถือวาใชได การแกไขโดยไมสามารถแจงวาแกไขเพราะเหตุใด จึงไมเปนการ

สมควร เพราะนอกจากจะบั่นทอนความคิด ความรูสึกของลูกนองแลว ยังเสียเวลา และเปลือง

ตนทุนในการดําเนินงานอีกดวย     

๓.  ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานในองคกร โดยเฉพาะองคกรสวนราชการควร

จะไดมีการจัดสอบวัดความรูความสามารถในการรางหนังสือราชการใหถูกตองตามรูปแบบของ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ และควรมีการทดสอบความรู

ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรดวย ซึ่งเมื่อผานการคัดเลือกแลวจะสะดวกในการถายทอด

งาน  เนื่องจากไดผานการอานเพื่อเตรียมตัวสอบ และการฝกทักษะมาระดับหนึ่งแลว 

 

 


	กรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 
	 
	รูปแบบหนังสือภายนอก 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   รูปแบบหนังสือภายใน 
	   ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)      บันทึกข้อความ 

	 
	 
	 
	 
	ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 
	                                                                       ตราชื่อส่วนราชการ 
	                           ชื่อย่อกำกับตรา 
	ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศ เป็นแจ้งความ 





	ฉบับที่เรียงลำดับไว้ด้วย 
	ผู้จดรายงานการประชุม   


