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คู่มือ   การปฏิบัติงานสารบรรณ 

 
“งานสารบรรณ”  หมายถึง  งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มต้ังแต่การจัดท า  การรับ-

การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม   การท าลาย  ซึ่งเป็นการก าหนดข้ันตอนขอบข่ายของงาน  สารบรรณ  
ในทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ า ท า
ส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ  รับ  บันทึก  จดรายงานการประชุม  สรุป  ย่อเรื่อง  เสนอ สั่งการ  ตอบ                
ท ารหัส  เก็บเข้าท่ี  ค้นหา  ติดตามและท าลาย  ต้องเป็นระบบท่ีให้ความสะดวก  รวดเร็วถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  

เนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานท่ีมีอยู่ทุกหน่วยงาน   การด าเนินงานต้องด าเนินงานด้วยระบบ
เอกสาร  ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดและการควบคุมงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การปฏิบัติงานสารบรรณ เปน็การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ  ๖ ชนิด  คือ 
๑. หนังสือภายนอก 
๒. หนังสือภายใน 
๓. หนังสือประทับตรา 
๔. หนังสือสั่งการ 
๕. หนังสือประชาสัมพันธ ์
๖. หนังสือที่เจ้าหน้าท่ีจัดท าขึ้น  หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
จึงน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ  เฉพาะหัวข้อที่ส าคัญและปฏิบัติเป็นประจ า 

ดังต่อไปน้ี 
 
การรบัหนังสือ 
 

 การรับหนังสือ  คือ  การรับหนังสือจากส่วนราชการ  หน่วยงานเอกชนและบุคคล 
ซึ่งมีมาจากภายนอกและภายใน  หนังสือท่ีรับไว้แล้วนั้นเรียกว่า  “หนังสือรับ”  การรับหนังสือมีข้ันตอน
การปฏิบัติดังน้ี 
  ๑.  จัดล าดับความส าคัญและความเร่งดว่นของหนังสอื  เพือ่ด าเนินการกอ่นหลังละตรวจ
ความถูกต้องของเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรือ่งหรือหนว่ยงานท่ีส่งออกหนังสือ 
เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่องไวเ้ป็นหลักฐาน 
  ๒.  การประทับตรารับหนงัสอืที่มุมบนด้านขวาของหนังสอื  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒.๑  เลขรับ  ให้ลงเลขท่ีรับตามล าดับทะเบียนหนังสอืรับ 
   ๒.๒  วันท่ี ให้ลงวันที่  เดือน  ปี  ท่ีรับหนังสือ 
   ๒.๓  เวลา  ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 
   
 
 
 
 



 
แบบตรารบัหนังสือ 

 
 
 
 
 
 

  ๓.  ลงทะเบียนรับหนังสอืในทะเบียนหนังสือรับ  โดยกรอกรายละเอียด  ดังนี้ 
   ๓.๑  ทะเบียนหนังสอืรับ  วนั  เดือน  พ.ศ.  ให้ลง  วัน เดือน ปี ท่ีลงทะเบียน 
   ๓.๒  เลขทะเบียนรับ  ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับ
ติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทินเลขทะเบียนของหนงัสือรับจะตอ้งตรงกับเลขท่ีในตรารับหนงัสือ 
   ๓.๓  ท่ี  ให้ลงเลขท่ีของหนังสือท่ีรับเข้ามา 
   ๓.๔  ลงวันท่ี  ให้ลงวนัท่ี  เดือน  ปี  ของหนังสือท่ีรับเข้ามา 
   ๓.๕  จาก  ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสอืหรอืชือ่สว่นราชการหรอืชือ่บุคคลใน
กรณีที่ไม่มีต าแหน่ง 
   ๓.๖  ถึง  ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง  หรอืชือ่สว่นราชการหรอืชือ่
บุคคลในกรณีท่ีไม่มีต าแหน่ง 
   ๓.๗  เรื่อง  ให้ลงชือ่เรือ่งของหนังสือฉบับน้ัน ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุป
เรื่องย่อ 
   ๓.๘  การปฏิบัติ  ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสอืฉบบันั้น 
   ๓.๙  หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (ชือ่สว่นราชการ) 
            เลขท่ีรับ............... 
            วันท่ี..................... 
            เวลา..................... 



 
แบบทะเบียนหนังสือรับ  

ทะเบียนหนังสือรับ            วันท่ี............เดือน.........พ.ศ. ......... 
 

เลข 
ทะเบียนรับ 

ท่ี ลงวันท่ี จาก ถึง เรื่อง 
การ 

ปฏิบัต ิ
หมายเหต ุ

 
 
 

       

   
๔. จัดแยกหนงัสือท่ีลงทะเบียนรบัแล้ว  ส่งให้หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ  

โดยให้ลงชือ่หนว่ยงานท่ีรับหนังสือนั้นในชอ่งการปฏิบัติ  ถ้ามีชื่อบุคคลหรอืต าแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับการรับ
หนังสือให้ลงชื่อต าแหน่งไว้ดว้ย 
  การส่งหนังสอืที่ลงทะเบียนไปให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งด าเนินการตามข้ันตอน  โดยใช้
สมุดส่งหนังสอืหรอืใหผู้้รับหนงัสือลงชือ่ละวัน เดอืน ปี ท่ีรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนหนงัสอืรับ 
  การด าเนินการตามข้ันตอนนี้จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาผู้ใดหรือไม่  ให้เป็นไปตามท่ี
หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 
  ถ้าหนังสือรับนั้นจะต้องด าเนินเรื่องในหน่วยงานนั้นเอง จนถึงข้ันได้ตอบหนังสือไปแล้ว 
ให้ลงทะเบียนว่าได้ส่งหนังสือออกเลขท่ีท่ีเท่าใด  วัย  เดือน  ปีใด 
  ๕.  การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน  เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงานสาร
บรรณกลางแล้ว ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 
 
การปฏบิัติเก่ียวกับเอกสารลบั 
  ๑.  การลงทะเบียนเอกสารลบั 
  ส่วนราชการต้องลงหลักฐานในทะเบียนเอกสารลับ  เพื่อควบคุมการรับ  การด าเนินการ  
การส่ง  การเก็บรักษา  และแจกจ่ายเอกสารลับ  ให้เป็นไปโดยถูกต้องและให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว
แต่งตั้งบุคคลท่ีได้รับความไว้วางใจและได้ผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมตามชั้นความลับท่ี
จ าเป็นต้องปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าท่ีควบคุมรับผิดชอบเรียกว่า  “นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ” และ “ผู้ช่วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ”  ของส่วนราชการนั้น 
  หากมีความจ าเป็นก็ให้แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับของส่วนราชการนั้นในระดับรองลงมาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าราชการ
ดังกล่าวในวรรคแรก 

๒. เครื่องหมายแสดงชั้นความลบั 
การแสดงชั้นความลับของเอกสารที่เป็นความลับ โดยปกติให้ประทับหรือเขียน 

ตัวอักษรตามชั้นความลับท่ีก่ึงกลางหน้ากระดาษท้ังด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารท่ีมีชั้นความลับ
นั้น  ตัวอักษรต้องให้แสดงไว้ท่ีหน้าแรกในลักษณะเช่นเดียวกัน  ถ้าเอกสารนั้นเย็บเป็นเล่มเข้าปกให้ท า
เครื่องหมายดังกล่าว  ท่ีด้านนอกของปกหน้าปกหลังด้วย  ถ้าเป็นภาพเขียนแผนท่ีและแผนภูมิ  ให้ประทับ
หรือเขียนอักษรแสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกันกับเอกสารท่ีกล่าวมาแล้ว และแสดงไว้ใกล้ชื่อภาพ



หรือมาตราส่วนด้วย  โดยให้ชั้นความลับนั้นปรากฏเห็นได้เด่นชัด ถ้าเอกสารนั้นม้วนหรือพับได้ก็ให้แสดง
ชั้นความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ขณะท่ีเอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย 

๓. การรับหนังสอืลับ 
การรับเอกสารชั้นลับที่สุดและลับมากท่ีจ่าหน้าซองหรือซองชั้นใน  ระบุชื่อบุคคล 

ใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือระบุชื่อพร้อมกับระบุต าแหน่ง ให้บุคคลนั้นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้นั้น
โดยตรงเป็นผู้เปิดซองและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ และน าเอกสารไปลงทะเบียนเอกสารลับหรือน าเสนอ
ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเสียก่อน จึงด าเนินการต่อไปได้ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนอาจด าเนินการไป
ก่อนแล้วให้น ามาลงทะเบียน 
  ถ้าจ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงต าแหน่งก็ให้ผู้ครองต าแหน่งหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
จากผู้ครองต าแหน่งนั้น  หรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับท่ีมี
สิทธิ์เข้าถึงเอกสารลับท่ีสุดและลับมาก  เป็นผู้เปิดซองและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ  และให้ผู้ด าเนินการ
ลงทะเบียนเช่นเดียวกัน 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนขอ้มูลข่าวสารลับเป็นผู้ลงชื่อในใบรับเอกสาร
ลับและลงทะเบยีนแลว้ให้ปฏบิัติ  ดังนี้ 
  (๑)  น าเอกสารลับท่ีสุดและลบัมากนั้นส่งมอบโดยตรงให้แก่บุคคลที่ถูกระบุชื่อโดยเรว็แต่
ถ้าเป็นเอกสารที่ระบุต าแหน่งแล้ว  ก็อาจพจิารณามอบใหแ้ก่ส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการในขั้นต้น
แทนบุคคลที่ถูกระบุต าแหน่งนั้นด าเนินการดว่นได้ 
  (๒)  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีเอกสารลับนั้นระบุชื่อหรือต าแหน่ง  ยังไม่สามารถด าเนินการต่อ
เอกสารได้ในทันที  ให้น าเอกสารลับท่ีสุดหรือลับมากนั้นมาเก็บไว้ตามระเบียบการเก็บรักษา เอกสารลับ
ท่ีสุดและลับมาก 
  เอกสารชั้นลับท่ีจ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงต าแหน่งให้บุคคลท่ีครองต าแหน่งนั้น
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นผู้
เปิดซองและลงชื่อในใบเอกสารลับ  ถ้าจ่าหน้าซองหรือซองชัน้ในระบุถึงบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ  หรือระบุชื่อ
พร้อมต าแหน่ง  แล้วให้ผู้ถูกระบุชื่อท่ีหน้าซองหรือผู้ได้รับมอบหมายโดยตรงเท่านั้นเป็นผู้เปิดและลงชื่อใน
ใบรับเอกสารลับ  ส าหรับเอกสารชั้นลับ  ท่ีใส่ซองชั้นเดียวให้  เจ้าหน้าท่ีผู้เปิดซองเอกสารนั้นให้แก่นาย
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทันที 
  ในกรณีที่มีระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  ก าหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
งานสารบรรณไว้ประการใด  ให้ถือปฏิบัติตามนั้น (โปรดดูรายละเอียดในระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการในภาคผนวกท้ายหนังสือเล่มนี้) 
 
การจ่ายหนังสือ 
  การข่ายหนังสือภายในส่วนราชการหรือหน่วยงาน  คือ  การจ่ายเรื่องให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้อง  ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้างาน  และผู้ปฏิบัติ  ได้รับทราบเรื่องราวท่ีจะต้องด าเนินการและ
จ่ายเรื่องให้แก่เจ้าหน้าท่ี  เจ้าของเรื่อง  เพื่อน าไปปฏิบัติ  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.  เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับ – ส่ง น าแฟ้มหนังสือเข้าใหม่จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับ
มอบหมายไปมอบให้หัวหน้างานธุรการ  หัวหน้างานสารบรรณ  หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จ่ายเรื่อง  
เมื่อพิจารณาบันทึกจ่ายเรื่องแล้วเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่ง น าหนังสือเข้าใหม่เหล่านั้นไปมอบให้แก่หน่วยงาน



เจ้าของเรื่อง  ซ่ึงจะเป็นผู้จ่ายเรื่องให้แก่เจ้าของเรื่องด าเนินการ  โดยให้ลงชื่อรับหนังสือในทะเบียนหนังสือ
รับไว้เป็นหลักฐาน 
  ๒.  การจ่ายเรือ่งต้องจ่ายทันที  ให้ทันก าหนดเวลา 
  ๓.  ผู้มีหน้าท่ีจ่ายเรื่อง  เมื่อพิจารณาหนังสือก่อนจ่ายแล้วเห็นว่าเรื่องใดมีความส าคัญ  
ควรบันทึกช่วยจ าเพื่อสามารถติดตามเรื่องได้ทันเวลา 
   
หมายเหตุ การจ่ายหนังสือส าหรับสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติโดยยึดหลักการและแนวทาง 
                          ปฏิบัติตามท่ีได้กล่าวไว้นี้โดยอนุโลม 
 
ข้ันตอนการเดินหนังสือราชการ 
 
ข้ันตอนการเดินหนังสือราชการโดยปกติจะสามารถแบ่งออกได้เป็น  ๒  ลักษณะ 
  ลักษณะที่ ๑ ข้ันตอนการเดินหนังสือในกระบวนการรับเข้า  โดยเริ่มจากการรับเข้าของ
เจ้าหน้าท่ี รับ – ส่ง  และมีการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร  ท าให้เกิดข้ันตอนการเดินหนังสือ
ตามล าดับ  จนถึงเจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่องเป็นผู้ปฏิบัติ  เช่นนี้เรียกว่า  ข้ันตอนของหนังสือเข้าตามแผนภูมิ  
ท่ี ๑ 
  ลักษณะที่ ๒  ข้ันตอนการเดินหนังสือในกระบวนการส่งออก  โดยเริ่มจากเจ้าหน้าท่ี
เจ้าของเรื่องรับเรื่องจากผู้จ่ายหนังสือมาด าเนินการหรืออาจเริ่มจากการเป็นเจ้าของเรื่องผู้ปฏิบัติเป็น
เริ่มแรก  (ต้นเรื่อง) ก็ได้ในการด าเนินการเป็นข้ันตอนตามล าดับจนถึงการส่งออกดูจากแผนภูมิท่ี ๒ 
  กระบวนการเดินทางหนังสือราชการท่ีปฏิบัติอยู่ในระหว่างปี  หนังสือจะต้องอยู่ในแฟ้ม
เก็บระหว่างปีจนถึงสิ้นปี  มีการเก็บ  และการท าลายเป็นข้ันตอนสุดท้าย  จัดเป็นข้ันตอนการการเดินทาง
หนังสือราชการครบกระบวนการตามแผนภูมิท่ี ๓ 
 
กระบวนการของหนังสือเข้ามีแนวทางปฏบิัติดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าท่ีรับ – ส่งหนังสือ รับหนังสือแล้วแยกหนังสือตามความส าคัญของหนังสือ
และเปิดผนึกซองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๒.  ประทับตรารับและตรารหัสหนังสือ  ลงทะเบียนหนังสือรับ  กรอกรายการในตรารับ
แล้วจัดแยกหนังสือเข้าแฟ้มเสนอหนังสือเข้าใหม่ 
  ๓.  เสนอหนังสือเข้าใหม่ให้ผู้บริหารหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อรับทราบเบื้องต้นและ
หรือสั่งการหากมีเรื่องส าคัญ  ผู้บริหารควรบันทึกย่อเรื่องไว้ในสมุดบันทึกกันลืม 
  ๔.  เจ้าหน้าท่ีรับ – ส่ง น าแฟ้มเสนอหนังสือเข้าใหม่ท่ีผู้บริหารหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
รับทราบและหรือสั่งการแล้ว มอบให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยให้ลงชื่อรับหนังสือไว้เป็น
หลักฐานด้วย 
  ๕.  เมื่อหัวหน้าฝ่าย / งานรับหนังสือแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๕.๑  พิจารณาหนังสือต่าง ๆ ลงรายการในตรารหัสหนังสือและบันทึกใน
ทะเบียนคุมเครื่อง 
   ๕.๒  แจกหนังสือแก่เจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่อง  โดยให้ลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐานด้วย 
   ๕.๓  เจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่องน าหนังสือไปปฏิบัติ 



แผนภูมทิี่ ๑ 
 
กระบวนการของหนังสือเข้า 
 
กระบวนการของหนังสือออก  มแีนวทางปฏิบัติดังนี ้
  ๑.  เจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่องรับเรื่องไว้ปฏิบัติแล้ว  บันทึกเสนอผ่านหวัหน้าฝ่าย / งาน  ถ้า
สมควรท าหนังสอื โต้ตอบเสนอด้วยก็ควรพิมพ์แนบไปพร้อมกันหรืออาจเสนอตรวจรา่งก่อนก็ได้ 
  ๒.  เจ้าหน้าท่ีรับ – ส่ง รับเรือ่งเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 
  ๓.  ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ  ตรวจร่าง  และหรือลงนาม 
  ๔.  เจ้าหน้าท่ีรับ – ส่ง น าเรื่องคืนฝ่าย/งาน หรือเจ้าของเรื่องด าเนินการ  ถ้าเป็นเรื่องท่ีลง
นามแล้ว ให้ลงทะเบียนหนังสือส่งและลงวันท่ี  เลขท่ีหนังสือส่งออกเพื่อจัดส่งไป  ส่วนส าเนาคู่ฉบับและต้น
เรื่องส่งคืนเจ้าของเรื่องผู้ปฏิบัติแต่ถ้ายังไม่สามารถส่งออกได้ทันทีควรเก็บไว้ในแฟ้มรอส่งก่อน 
  ๕.  หนังสือฉบับใดยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น  ต้องรอการโต้ตอบอีก เจ้าหน้าท่ีของเรื่องควรเก็บ
ไว้ในแฟ้มรอตอบ ซึ่งอาจจะต้องท าเรื่องนั้นส่งออกไปอีก 
 

แผนภูมทิี่ ๒ 
 
กระบวนการของหนังสือออก 
  นอกจากกระบวนการของหนงัสือเข้าและกระบวนการของหนังสือออกดังได้กล่าวมาแลว้ใน
การปฏิบัติงานสารบรรณมีกระบวนการไปสู่การเก็บระหว่างปีและตอนสิ้นปีจนถึงการท าลายหนังสอืฉะนัน้
กระบวนการของหนังสือเข้าและหนังสือออกท่ีกล่าวมาแล้ว  ยังมีข้ันตอนท่ีต้องด าเนินการต่อไปอีกดังนี ้
  ๑.  ในระหว่างปีเรื่องใดอยู่ในระหว่างปฏิบัติหรือเป็นเรื่องเก่ียวกับระเบียบหรอืเรือ่งที่ใช้
ตรวจสอบจะต้องจัดเก็บไวใ้นแฟ้มเก็บหนังสือระหว่างปีตามหมวดหนังสือนั้นๆ ถ้าเรือ่งใดปฏิบัติเสร็จแลว้ 
เจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรือ่งด าเนินการจัดเก็บหนังสอืที่เสร็จแลว้ในระหว่างปีในแฟ้มเก็บระหวา่งปี เพื่อรอเก็บตอน
สิ้นป ี
  ๒.  เมื่อสิ้นปีเจ้าหน้าท่ีเจา้ของเรือ่งมอบหนังสือท่ีปฏิบัตเิสร็จแล้วจากแฟ้มเก็บระหวา่งปี
พร้อมบญัชีหนงัสือส่งเก็บให้แก่เจ้าหน้าท่ีเก็บหนังสอืประจ าส านักงาน เพือ่ด าเนินการจดัท าทะเบียนหนังสือ
เก็บและจัดเก็บหนังสอืให้ชอบด้วยระเบียบ 
  ๓.  ส่วนราชการท่ีขอท าลายหนังสือด าเนินการจัดท าลายหนังสือตามระเบียบว่าดว้ยสาร
บรรณ 
 
หมายเหตุ     ข้ันตอนการเดนิหนังสือราชการส าหรับสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชวีศึกษา 
                     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ถือปฏิบัติ  โดยยึดหลักการและแนวทาง 
                     ปฏิบัติ  ตามท่ีกล่าวไว้นี้โดยอนุโลม 
 

 
 
 



แผนภูมทิี่  ๓ 
 

ข้ันตอนการเดินทางหนังสือครบกระบวนการ 
การท าส าเนาหนังสือ 
 

  ส าเนา  คือ   เอกสารที่จัดท าขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ  โดยจัดท าจากต้นฉบับ  ส าเนาคู่ฉบับ
หรือจากส าเนาอีกชั้นหนึ่ง 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งใช้เอกสารราชการนั้นๆ เพิ่มข้ึน และเอกสารเหล่านั้นไม่ได้
จัดท าไว้หลายฉบับ จ าเป็นต้องจัดท าส าเนาข้ึน  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทาง
ราชการ การท าส าเนาอาจท าได้หลายวธิี ดังนี้  
  ๑.  ถอดหรือจัดท าพร้อมต้นฉบับ  โดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างต้นฉบับกับ
กระดาษที่ท าส าเนา เมือ่พิมพเ์สร็จแล้ว ต้นฉบับกับส าเนาจะเหมอืนกันทุกประการ ซึ่งเรยีกว่า “ส าเนาคู่
ฉบับ”  ส าเนาชนิดนี้จะต้องมีลายมือชือ่ หรอืลายมอืชือ่ย่อของผู้ลงชื่อ และใหผู้้ร่าง  ผู้พมิพ์  และผู้ตรวจ  ลง
ลายมือชือ่หรอืลายมือชื่อยอ่ไว้ท่ีข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสอืด้วย 
  ๒.  คัดหรือลอกจากต้นฉบับ ค าต่อค า ให้ถูกต้องกับต้นฉบับเดิม  และต้องตรวจทานให้
ถูกต้องกับต้นฉบับอย่างแท้จริง  ส าเนาชนิดนี้อาจผิดพลาดไปจากต้นฉบับได้  ผู้จัดท าต้องมีความละเอียดถี่
ถ้วนและเพือ่แสดงให้ทราบว่าได้มีการตรวจสอบละเอียดแลว้ จึงต้องมผีู้รับรองส าเนาว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
  ๓.  ใช้วิธีถ่ายจากต้นฉบับ เชน่ ถ่ายด้วยเครือ่งถ่ายเอกสาร  ซึ่งจะไม่ผิดพลาดไปจาก
ต้นฉบับและต้องมีการรับรองส าเนาว่า  “ส าเนาถูกต้อง”   เช่นกัน  เพราะเป็นส าเนาท่ีถ่ายจากต้นฉบับอีก
ครั้งหนึ่ง 
  ๔.  ส าเนาหนังสือท่ีพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์  ซึ่งต้นฉบับกับส าเนาจะเหมือนกันทุกประการ
ซึ่งเรียกวา่ “ส าเนาคู่ฉบับ”  ส าเนาชนิดนี้จะต้องมีลายมือชื่อ  หรือลายมือชื่อย่อของผู้ลงชื่อและผูร้่าง  ผู้
พิมพ์และผู้ตรวจ  ลงลายมือชื่อหรอืลายชือ่ย่อไว้ท่ีข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนงัสอืด้วย 
  การรับรองส าเนา  ให้มีค ารับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง”  และให้เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ  ๒  
หรือเทียบเท่าข้ึนไป  ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องท าส าเนานั้นข้ึน  เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง  พร้อมท้ังพิมพช์ื่อตวั
บรรจงต าแหน่ง  และวัน  เดอืน  ปี  ท่ีรับรอง  และโดยปกติให้มีค าว่า  “ส าเนา”   ไว้ที่ก่ึงกลาง
หน้ากระดาษเหนอืบรรทัดแรกของส าเนาหนังสอืด้วย 

หมวด  ๑ 
ชนิดของหนังสอื 

 
  ข้อ  ๙  หนังสือราชการ คอื เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ  ได้แก่ 
   ๙.๑  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
   ๙.๒  หนังสือทีส่ว่นราชการมไีปถึงหน่วยงานอื่นใด  ซึ่งมิใชส่่วนราชการ  หรอืที่มี
ไปถึงบุคคลภายนอก 
   ๙.๓  หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรอืที่บุคคลภายนอกมีมาถึง
ส่วนราชการ 
   ๙.๔  เอกสารท่ีทางราชการจดัท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
   ๙.๕  เอกสารท่ีทางราชการจดัท าขึ้นตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ 
 



  ข้อ  ๑๐  หนังสือมี  ๖  ชนดิ  คือ   
   ๑๐.๑  หนังสือภายนอก 
   ๑๐.๒  หนังสือภายใน 
   ๑๐.๓  หนังสือตราประทับ 
   ๑๐.๔  หนังสือสัง่การ 
   ๑๐.๕  หนังสือประชาสัมพันธ ์
   ๑๐.๖  หนังสือที่เจ้าหน้าท่ีท าข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หนังสือภายนอก 

 
  ข้อ ๑๑  หนังสือภายนอก  คือ  หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตรา
ครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ  หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรือ
ท่ีมีถึงบุคคลภายนอก  ให้จัดท าตามแบบท่ี ๑ ท้ายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 
   ๑๑.๑  ท่ี   ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเครื่อง  ตามท่ี
ก าหนดไว้ในภาคผนวก  ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง  ส าหรับหนังสือของคณะกรรมการการให้ก าหนดรหัส
ตัวพยัญชนะเพิ่มข้ึนได้ตามความจ าเป็น 
   ๑๑.๒  ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  ให้ลงชื่อส่วนราชการ  สถานท่ีราชการ  หรือ  
คณะกรรมการการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น  และโดยปกติให้ลงท่ีตั้งไว้ด้วย 
   ๑๑.๓  วัน  เดือน  ปี   ให้ลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปี
พุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 
   ๑๑.๔  เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อท่ีเป็นใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ี
เป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๑.๕  ค าข้ึนต้น  ให้ใช้ค าข้ึนต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค า
ข้ึนต้น  สรรพนามและค าลงท้าย  ท่ีก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงต าแหน่งของผู้ท่ีหนังสือนั้นมีถึง  หรือ 
ชื่อบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าท่ี 
   ๑๑.๖  อ้างถึง  (ถ้ามี)  ให้อ้างถึงหนังสือท่ีเคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือท่ีส่วน
ราชการ  ผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้วจะจากส่วนราชการใดก็ตามโดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
และเลขท่ีหนังสือ  วันท่ี  เดือน  ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น 
    การอ้างถึง  ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายท่ีติดต่อกันเพียงฉบับเดียว  เว้น
แต่มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระส าคัญต้องน ามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
ให้ทราบด้วย 
   ๑๑.๗  สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถา้มี)ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสารหรือบรรณสารที่ส่ง 
ไปพร้อมกับหนังสือนั้นในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 
   ๑๑.๘  ข้อความ  ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย  หากมีความ
ประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ  
   ๑๑.๙  ค าลงท้าย   ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค า
ข้ึนต้น  สรรพนาม  และค าลงท้าย  ท่ีก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ 



   ๑๑.๑๐  ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ  และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ
ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ  ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๓ 
   ๑๑.๑๑  ต าแหน่ง   ให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ 
   ๑๑.๑๒  ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  หรือ
หน่วยงานท่ีออกหนังสือ  ถ้าส่วนราชการท่ีออกหนังสืออยู่ในระดับหระทรวงหรือทบวง  ให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่อง  ท้ังระดับกรมและกอง  ถ้าส่วนราชการท่ีออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา  ให้ลงชื่อ
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
   ๑๑.๑๓   โทร.   ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  หรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือและหมายเลขภายในตู้สาขา  (ถ้ามี)  ไว้ด้วย 

๑๑.๑๔   ส าเนาส่ง  (ถ้ามี)   ในกรณีที่ผู้ส่งจัดท าส าเนาส่งไปให้ส่วนราชการ 
หรือบุคคลอื่นทราบ  และประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีส าเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว  ให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อ
ของส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งส าเนาไปให้  เพื่อให้เป็นท่ีเข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ  ถ้าหากมีรายชื่อท่ี
ส่งมากให้พิมพ์ว่า  ส่งไปตามรายชื่อแนบและแนบรายชื่อไปด้วย 
ส่วนที่  ๒ 
หนังสือภายใน 
 
  ข้อ  ๑๒  หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ
ภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  กรมหรือจังหวัดเดียวกัน  ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
และให้จัดท าตามแนบท่ี ๒ ท้ายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 
   ๑๒.๑   ส่วนราชการ   ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  หรือหน่วยงานท่ีออก
หนังสือ  โดยมีรายละเอียดพอสมควร  โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมข้ึนไป  ให้ลงชื่อ
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องท้ังระดับกรมและกอง  ถ้าส่วนราชการท่ีออกหนังสืออยู่ในระดับต่ ากว่ากรมลงมา  
ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง  หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมท้ังหมายเลขโทรศัพท์  
(ถ้ามี) 
   ๑๒.๒  ท่ี   ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง  ตามท่ีก าหนด
ไว้ในภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง  ส าหรับหนังสือของคณะกรรมการให้ก าหนดรหัสพยัญชนะ
เพิ่มข้ึนได้ตามความจ าเป็น 

๑๒.๓   วันท่ี   ให้ลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปี   
พุทธศักราช  ท่ีออกหนังสือ   
   ๑๒.๔   เรื่อง   ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีท่ี
เป็นหนังสือต่อเนื่อง  โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๒.๕   ค าข้ึนต้น  ให้ใช้ค าข้ึนต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค า
ข้ึนต้น  สรรพนาม  และค าลงท้าย  ท่ีก าหนดไว้ในภาคผนวก  ๒  แล้วลงต าแหน่งของผู้ท่ีหนังสือนั้นมีถึง 
หรือ ชื่อบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าท่ี 
   ๑๒.๖   ข้อความ  ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย  หากมีความ
ประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือท่ีเคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งท่ีส่งมาด้วยให้
ระบุไว้ในข้อนี้ 



   ๑๒.๗   ลงชื่อและต าแหน่ง  ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๑.๑๐ และข้อ ๑๑.๑๑ โดย
อนุโลมในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัดใด  ประสงค์จะก าหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใช้
ตามความเหมาะสมก็ให้กระท าได้ 

ส่วนที ่ ๓ 
หนังสือประทบัตรา 

 
  ข้อ ๑๓  หนังสือประทับตรา  คือ  หนังสือท่ีใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมข้ึนไป  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมข้ึนไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา 
  หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ท้ังระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ  และระหว่างส่วน
ราชการกับบุคคลภายนอก  เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ  ได้แก่ 
   ๑๓.๑   การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
   ๑๓.๒  การส่งส าเนาหนังสือ  สิ่งของ  เอกสาร  หรือบรรณสาร 
   ๑๓.๓  การตอบรับทราบท่ีไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือการเงิน 
   ๑๓.๔  การแจ้งผลงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 
   ๑๓.๕  การเตือนเรื่องท่ีค้าง 
   ๑๓.๖  เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง  ให้ใช้
หนังสือประทับตรา 
  ข้อ ๑๔  หนังสือประทับตรา  ใช้กระดาษตราครุฑ  และให้จัดท าตามแบบท่ี ๓ ท้าย
ระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 
   ๑๔.๑   ท่ี  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่องตามท่ีก าหนดไว้
ในภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
   ๑๔.๒   ถึง  ให้ลงชื่อส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
   ๑๔.๓  ข้อความ  ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
   ๑๔.๔  ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 
   ๑๔.๕   ตราชื่อส่วนราชการ  ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการตามข้อ  ๗๒  ด้วย
หมึกแดง  และให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา 
   ๑๔.๖   วัน  เดือน  ปี   ให้ลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ
ปีพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 
   ๑๔.๗   ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือ 
   ๑๔.๘   โทร.หรือท่ีตั้ง   ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและ
หมายเลขภายในตู้สาขา  (ถ้ามี)  ด้วย ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์  ให้ลงท่ีตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้
ลงต าบลท่ีอยู่ตามความจ าเป็น และแขวงไปรษณีย์  (ถ้ามี) 
 
 
 
 



ส่วนที ่๔ 
หนังสือสั่งการ 

 
  ข้อ  ๑๕  หนังสือสั่งการ  ใหใ้ช้ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 
  หนังสือสั่งการมี  ๓  ชนิด  ได้แก่  ค าสั่ง  ระเบียบ  และข้อบังคับ 
 
  ข้อ ๑๖  ค าสั่ง   คือ  บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบดว้ย
กฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ  และให้จัดท าตามแบบท่ี ๔ ท้ายระเบยีบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้
   ๑๖.๑  ค าสั่ง  ให้ลงชือ่ส่วนราชการหรอืต าแหน่งของผู้มีอ านาจท่ีออกค าสั่ง 
   ๑๖.๒   ท่ี   ให้ลงเลขท่ีท่ีออกค าสั่ง  โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข  ๑  เรียงเป็นล าดับ
ไปจนสิ้นปีปฏิทิน  ทับเลขปีพทุธศักราชท่ีออกค าสัง่ 
   ๑๖.๓   เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกค าสั่ง 
   ๑๖.๔   ข้อความ   ให้อ้างเหตุท่ีออกค าสั่ง   และอา้งถึงอ านาจท่ีให้ออกค าสั่ง  (ถ้า
มี)  ไว้ด้วย  แล้วจึงลงข้อความท่ีสั่ง  และวันใช้บังคับ 
   ๑๖.๕   สั่ง  ณ  วันท่ี  ให้ลงตัวเลขของวันท่ี   ชื่อเต็มของเดือน  และตวัเลขของปี
พุทธสักราชที่ออกค าสั่ง 
   ๑๖.๖   ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อผูอ้อกค าสัง่  และพิมพช์ื่อเต็มของเจ้าของลายมอื
ชื่อไว้ใต้ลายมอืชือ่ 
   ๑๖.๗   ต าแหน่ง   ให้ลงต าแหน่งของผูอ้อกค าสั่ง 
 
  ข้อ  ๑๗  ระเบียบ  คือ   บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีวางไว้  โดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได้  เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า  ใช้กระดาษตราครฑุ  และให้จัดท าตาม
แบบท่ี  ๕  ท้ายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 
   ๑๗.๑   ระเบียบ   ให้ลงชื่อสว่นราชการท่ีออกระเบียบ 
   ๑๗.๒   ว่าด้วย   ให้ลงชื่อของระเบียบ 
   ๑๗.๓   ฉบับท่ี   ถ้าเป็นระเบยีบท่ีกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น  ไม่ต้องลงว่า
เป็นฉบับท่ีเท่าใด แต่ถ้าเป็นระเบียบเรือ่งเดียวกันท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ลงเป็น  ฉบับท่ี ๒  และถัด ๆ ไป 
ตามล าดับ  
   ๑๗.๔  พ.ศ.   ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชท่ีออกระเบียบ 
   ๑๗.๕   ข้อความ   ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ  เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีต้องออก
ระเบยีบ  และอา้งถึงกฎหมายท่ีให้อ านาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
   ๑๗.๖   ข้อ   ให้เรียงข้อความท่ีจะใชเ้ป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อ
ระเบยีบ ข้อ ๒ เป็นวันใช้บังคับก าหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการระเบียบ
ใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรือ่งจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้  โดยให้ย้ายข้อผูร้ักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะข้ึน
หมวด ๑  
   ๑๗.๗   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ให้ลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเตม็ของเดือน  และตัวเลข
ของปีพุทธศักราชที่ออกระเบยีบ 



   ๑๗.๘   ลงชื่อ   ให้ลงลายมือชื่อผูอ้อกระเบียบ  และพิมพช์ื่อเต็มของเจา้ของ
ลายมือชือ่ไว้ใต้ลายมอืชือ่   
   ๑๗.๙   ต าแหน่ง    ให้ลงต าแหน่งของผูอ้อกระเบียบ 
 
  ข้อ  ๑๘  ข้อบังคบั    คือ   บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดให้ใช้   โดยอาศัย
อ านาจของกฎหมายท่ีบัญญัตใิห้กระท าได้  ใช้กระดาษตราครุฑ  และให้จัดท าตามแบบท่ี  ๖  ท้ายระเบียบ  
โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้
   ๑๘.๑   ข้อบังคับ   ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 
   ๑๘.๒   ว่าด้วย   ให้ลงชื่อของข้อบังคับ 
   ๑๘.๓   ฉบับท่ี   ถ้าเป็นข้อบังคับท่ีกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น  ไม่ต้องลงว่า
เป็นฉบับท่ีเท่าใด  แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเปน็ฉบับท่ี ๒ และที่ถัด ๆ ไป 
ตามล าดับ 
   ๑๘.๔   พ.ศ.   ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 
   ๑๘.๕   ข้อความ   ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพือ่แสดงถึงความมุ่งหมายท่ีต้องออก
ข้อบังคับ  และอ้างถึงกฎหมายท่ีให้อ านาจออกข้อบงัคับ 
   ๑๘.๖   ข้อ   ให้เรียงข้อความท่ีจะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชือ่
ข้อบังคับข้อ ๒ เป็นวันใช้บังคบัก าหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด  และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ  
ข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้  โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้าย
ก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๘.๗   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ให้ลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเตม็ของเดือนและตวัเลข
ของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบงัคับ 
   ๑๘.๘   ลงชื่อ   ให้ลงลายมือชื่อผูอ้อกข้อบงัคับ  และพิมพช์ื่อเต็มของเจา้ของ
ลายมือชือ่  ไว้ใตล้ายมือชื่อ 
   ๑๘.๙   ต าแหน่ง   ให้ลงต าแหน่งของผูอ้อกข้อบังคับ 
 

ส่วนที ่๕ 
หนังสือประชาสมัพันธ ์

 
  ข้อ ๑๙   หนังสือประชาสัมพันธ์  ให้ใช้ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ 
  หนังสือประชาสัมพันธ์ม ี๓ ชนิด ประกาศ  แถลงการณ์  และข่าว 
  ข้อ ๒๐  ประกาศ   คือ  บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือ
แนะแนวทางปฏิบัติ  ใช้กระดาษตราครฑุ  และใหจ้ัดท าตามแบบท่ี ๗ ท้ายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียด 
ดังนี ้
   ๒๐.๑   ประกาศ  ให้ลงชื่อสว่นราชการท่ีออกประกาศ 
   ๒๐.๒   เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องท่ีประกาศ 
   ๒๐.๓   ข้อความ   ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศ และข้อความท่ีประกาศ 



   ๒๐.๔   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ให้ลงตัวเลขของวนัท่ี  ชื่อเตม็ของเดือน  และ
ตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๕   ลงชื่อ   ให้ลงลายมือชื่อผูอ้อกประกาศ  และพิมพช์ื่อเต็มของเจา้ของ
ลายมือชือ่ไว้ใต้ลายมอืชือ่ 
   ๒๐.๖   ต าแหน่ง  ให้ลงต าแหน่งของผูอ้อกประกาศ 
  ในกรณีที่กฎหมายก าหนดใหท้ าเป็นแจ้งความ  ให้เปลี่ยนค าว่าประกาศ เป็นแจ้งความ 
 
  ข้อ ๒๑  แถลงการณ์  คือ  บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลง  เพื่อท าความเข้าใจใน
กิจการของทางราชการหรอืเหตุการณ์หรอืกรณีใดๆ  ให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใช้กระดาษตราครฑุ  และให้
จัดท าตามแบบท่ี ๘ ท้ายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอยีดดังนี้ 
   ๒๑.๑   แถลงการณ์   ให้ลงชือ่ส่วนราชการท่ีออกแถลงการณ ์
   ๒๑.๒   เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกแถลงการณ ์
   ๒๑.๓   ฉบับท่ี  ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวท่ี
ต่อเนือ่งกัน ให้ลงฉบับท่ีเรยีงตามล าดับไว้ดว้ย 
   ๒๑.๔   ข้อความ  ให้อ้างเหตผุลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความท่ีแถลงการณ์ 
   ๒๑.๕   ส่วนราชการท่ีออกแถลงการณ์   ให้ลงชือ่สว่นราชการที่ออกแถลงการณ ์
   ๒๑.๖   วัน  เดือน  ปี   ให้ลงตัวเลขของวันท่ี  ชือ่เต็มของเดือน  และตวัเลขของ
ปีพุทธศักราชท่ีออกแถลงการณ์ 
 
  ข้อ  ๒๒  ข่าว   คือ  บรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ  ให้จดัท า
ตามแบบท่ี ๙ ท้ายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้
   ๒๒.๑   ข่าว  ให้ลงชื่อส่วนราชการท่ีออกข่าว 
   ๒๒.๒   เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกข่าว 
   ๒๒.๓   ฉบับท่ี   ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวท่ีต่อเนื่องกัน
ให้ลงฉบับท่ี เรียงตามล าดับไว้ด้วย 
   ๒๒.๔   ข้อความ   ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว 
   ๒๒.๕   ส่วนราชการท่ีออกข่าว    ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
   ๒๒.๖   วัน  เดือน  ปี   ให้ลงตัวเลขของวันท่ี   ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ
ปีพุทธศักราชท่ีออกข่าว 

ส่วนที ่ ๖ 
หนังสือที่เจ้าหนา้ทีท่ าขึ้นหรอืรบัไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 
  ข้อ  ๒๓  หนังสือที่เจ้าหนา้ที่ท าขึ้นหรือรับไว้เปน็หลักฐานในราชการ  คือหนังสือท่ีทาง
ราชการท าข้ึนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  หรอืหนังสือท่ีหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใชส่่วนราชการหรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไวเ้ป็นหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิดคือ  
หนังสือรับรองรายงานการประชุม   
 



  ข้อ ๒๔   หนังสือรบัรอง   คือ  หนังสือท่ีสว่นราชการออกให้เพือ่รับรองแก่บุคคล  นิติ
บุคคลหรือหนว่ยงาน  เพือ่วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยท่ัวไปไม่จ าเพาะเจาะจง  ใช้
กระดาษตราครฑุ และใหจ้ัดท าตามแบบท่ี  ๑๐  ท้ายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอยีดดังนี้ 
   ๒๔.๑   เลขท่ี   ให้ลงเลขท่ีของหนังสอืรับรองโดยเฉพาะ  เริ่มต้ังแต่เลข ๑ เรียง
เป็นล าดับไปจนถึงสิน้ปีปฏิทนิ  ทับเลขปีพุทธศักราชท่ีออกหนังสือรับรอง  หรอืลงเลขท่ีของหนังสือท่ัวไป
ตามแบบหนังสือภายนอกอยา่งหนึ่งอยา่งใด 
   ๒๔.๒   ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ   ให้ลงชื่อของสว่นราชการ  ซึ่งเป็นเจา้ของ
หนังสือนั้น  และจะลงสถานท่ีตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือดว้ยก็ได้ 
   ๒๔.๓   ข้อความ   ให้ลงข้อความข้ึนต้นว่า  หนังสอืฉบับน้ีให้ไว้เพื่อรับรองว่าแลว้
ต่อด้วยชื่อบุคคล  นิติบุคคล  หรือหนว่ยงานท่ีทางราชการรับรอง  ในกรณเีป็นบุคคลใหพ้ิมพ์ชือ่เต็ม  โดยมี
ค าน าหน้านาม  ชื่อ  นามสกุล   ต าแหน่งหน้าท่ี   และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นท างานอยู่อย่างชัดเจน  แลว้จึง
ลงข้อความท่ีรับรอง   
   ๒๔.๔   ให้ไว้   ณ  วันท่ี    ให้ลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลข
ของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 
   ๒๔.๕   ลงชื่อ    ให้ลงลายมอืชือ่หัวหนา้สว่นราชการผูอ้อกหนังสือหรอืผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย  และพิมพช์ื่อเต็มของเจ้าของลายมอืชือ่ไวใ้ต้ลายมือชือ่ 
   ๒๔.๖   ต าแหน่ง    ให้ลงต าแหน่งของผู้ลงลายมอืชือ่ในหนังสือ 
   ๒๔.๗   รูปถ่ายและลายมือชือ่ผู้ได้รับการรับรอง   ในกรณท่ีีการรับรองเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง  ขนาด  ๔ x ๖  เซนติเมตร  หน้าตรง  ไม่สวม
หมวก  ประทับตราชือ่สว่นราชการท่ีออกหนังสือบนขอบลา่งด้านขวาของรูปถ่ายคาบตอ่ลงบนแผ่นกระดาษ
และให้  ผู้นั้นลงลายมอืชือ่ไวใ้ต้รูปถ่ายพรอ้มท้ังพิมพช์ื่อเตม็ของเจ้าของลายมอืชือ่ไว้ใตล้ายมือชือ่ดว้ย 
 
  ข้อ  ๒๕  รายงานการประชุม   คือ   การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม   ผู้เข้ารว่ม
ประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน  ให้จัดท าตามแบบท่ี  ๑๑  ท้ายระเบียบ  โดยกรอก
รายละเอียด  ดังนี ้
   ๒๕.๑   รายงานการประชุม   ให้ลงชือ่คณะท่ีประชุมหรือชือ่การประชุมนั้น 
   ๒๕.๒   ครั้งที่ ให้ลงครั้งท่ีประชุม   
   ๒๕.๓    เมื่อ  ให้ลงวันเดือนปีท่ีประชุม 
   ๒๕.๔    ณ   ให้ลงสถานท่ีท่ีประชุม 
   ๒๕.๕    ผู้มาประชุม  ให้ลงชือ่และหรือต าแหน่งของผู้ได้รบัแต่งตั้งเป็นคณะท่ี
ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณท่ีีมีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผูม้าประชุมแทน  และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือ
ต าแหน่งใด 
   ๒๕.๖   ผู้ไม่มาประชุม  ให้ลงชื่อและหรอืต าแหน่งของผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะท่ีประชุมซึ่งมิได้มาประชมุพร้อมท้ังเหตผุล  (ถ้ามี) 
   ๒๕.๗   ผู้เข้าร่วมประชุม   ให้ลงชือ่และหรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะที่ประชุมซึ่งไดเ้ข้ารว่มประชุม  (ถ้ามี) 
   ๒๕.๘  เริ่มประชุมเวลา  ให้ลงเวลาท่ีเริ่มประชุม 



   ๒๕.๙   ข้อความ  ให้บันทึกข้อความท่ีประชุม  โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธาน
กล่าวเปิดประชุม  และเรื่องทีป่ระชุม  กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามล าดับ 
   ๒๕.๑๐  เลิกประชุมเวลา  ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 
   ๒๕.๑๑  ผู้จดรายงานการประชุม   ให้ลงชือ่ผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น 
 
  ข้อ ๒๖  บนัทึก   คือ  ข้อความซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอตอ่ผู้บังคับบัญชา  หรือ
ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บงัคับบัญชา หรอืข้อความท่ีเจา้หน้าท่ีหรือหนว่ยงานระดับต่ ากว่าสว่นราชการ
ระดับกรมติดต่อกันในการปฏบิัติราชการ  โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  และให้มีหัวข้อดังตอ่ไปนี ้
   ๒๖.๑   ชื่อหรอืต าแหน่งท่ีบนัทึกถึง   โดยใช้ค าข้ึนต้นตามท่ีก าหนดไว้  ใน
ภาคผนวก ๒ 
   ๒๖.๒   สาระส าคัญของเรือ่ง  ให้ลงใจความของเรือ่งที่บันทึกถ้ามีเอกสาร
ประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย 
   ๒๖.๓   ชื่อและต าแหน่ง   ให้ลงลายมอืชือ่และต าแหน่งของผู้บันทึก  และในกรณี
ท่ีไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  ให้ลงวัน  เดือน  ปี  ท่ีบันทึกไว้ด้วย 
  การบันทึกต่อเนื่อง  โดยปกตใิห้บันทึกระบุค าขึ้นต้น  ใจความบันทึก  และลงชื่อ
เช่นเดียวกับท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น  และให้ลงวัน เดอืน ปี ก ากับใต้ลายมือชือ่ผู้บันทึก  หากไม่มีความเห็นใด
เพิ่มเติมใหล้งชือ่และ วัน เดอืน ปี ก ากับเท่านั้น 
  ข้อ  ๒๗  หนังสืออื่น  คือ  หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ  ซึ่งรวมถึง  ภาพถ่าย  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพ
ด้วย  หรือ หนังสือของบุคคลภายนอกท่ียื่นต่อเจ้าหน้าท่ีและเจา้หน้าท่ีได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสอืของทาง
ราชการแลว้มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง  ทบวง  กรมจะก าหนดข้ึนใช้ตามความเหมาะสม   เว้นแต่มีแบบตาม
กฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบเช่น  โฉนด  แผนท่ี  แบบ  แผนผัง  สัญญา  หลักฐานการสืบสวนและ
สอบสวนและค าร้อง  เป็นต้น   
 

ส่วนที ่ ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
  ข้อ  ๒๘  หนังสือที่ตอ้งปฏิบตัิให้เรว็กว่าปกติ  เป็นหนังสอืที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทาง
สารบรรณดว้ยความรวดเร็วเป็นพิเศษ  แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
   ๒๘.๑   ด่วนที่สุด  ให้เจ้าหนา้ท่ีปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 
   ๒๘.๒   ด่วนมาก   ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติโดยเรว็ 
   ๒๘.๓   ด่วน   ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติเรว็กว่าปกติ  เท่าท่ีจะท าได้ 
  ให้ระบชุั้นความเร็วดว้ยตวัอักษรสีแดงขนาดไมเ่ล็กกว่าตวัพมิพ์โป้ง  ๓๒ พอยท์  ให้เห็นได้
ชัดบนหนังสอืและบนซอง ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบท่ี ๑ แบบท่ี ๒ แบบท่ี ๓ และแบบท่ี ๑๕ ท้ายระเบยีบ  
โดยให้ระบุค าว่า  ด่วนที่สุด  ด่วนมาก  หรือด่วน  ส าหรับหนังสือตามข้อ ๒๘.๑  ข้อ ๒๘.๒  และข้อ ๒๘.๓ 
แล้วแต่กรณ ี



  ในกรณีที่ต้องการให้หนังสอืสง่ถึงผู้รับภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ระบุค าว่า  ด่วนภายใน  
แล้วลง วัน เดือน ปี และก าหนดเวลาท่ีต้องการให้หนังสอืนั้นไปถึงผู้รับ  กับเจ้าหน้าที่สง่ถึงผู้รับ  ซ่ึงระบุบน
หน้าซองภายในเวลาท่ีก าหนด 
 
  ข้อ  ๒๙   เรื่องราชการที่จะด าเนินการหรือสั่งการดว้ยหนังสือได้ไมท่ัน  ให้ส่งขอ้ความ
ทางเครื่องมอืสื่อสาร  เช่น  โทรเลข  วิทยุโทรเลข   โทรพมิพ์  โทรศัพท์  วิทยุสื่อสาร  วิทยุกระจายเสียง  
หรือวิทยุโทรทัศน์  เป็นต้น  และใหผู้้รับปฏิบัตเิช่นเดียวกับได้รับหนังสือในกรณีที่จ าเปน็ต้องยืนยันเป็น
หนังสือ  ให้ท าหนังสือยืนยนัตามไปทันที 
  การส่งข้อความทางเครื่องมอืสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง  เช่น ทางโทรศัพท์  
วิทยุสื่อสาร  วิทยุกระจายเสยีง  หรือ  วิทยุโทรทัศน์  เป็นต้น  ให้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน 
 
  ข้อ  ๓๐   หนังสอืที่จัดท าขึ้นโดยปกติให้มีส าเนาคู่ฉบับเกบ็ไว้ท่ีต้นเรือ่ง  ๑  ฉบับ  และให้
มีส าเนาเก็บไว้ท่ีหน่วยงานสารบรรณกลาง  ๑  ฉบับ 
  ส าเนาคู่ฉบับให้ผูล้งชือ่ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ  และให้ผูร้่าง  ผู้พิมพ์  และผู้ตรวจ
ลงลายมือชือ่หรอืลายมอืชือ่ยอ่ไว้ท่ีข้างท้ายขอบลา่งด้านขวาของหนังสอื 
 
  ข้อ  ๓๑   หนังสอืที่เจ้าของหนังสือเห็นวา่  มีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งควรไดร้ับทราบ
ด้วยโดยปกติให้ส่งส าเนาไปให้ทราบโดยท าเป็นหนังสอืประทับตรา 
  ส าเนาหนงัสือนี้ให้มีค ารับรองว่า  ส าเนาถูกต้อง  โดยให้เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ ๒ หรอื
เทียบเท่าข้ึนไป ซึ่งเป็นเจา้ของเรือ่งลงลายมือชื่อรับรอง  พร้อมท้ังลงชื่อตวับรรจงและต าแหน่งท่ีขอบล่างของ
หนังสือ 
 
  ข้อ ๓๒  หนังสือเวียน   คือ  หนังสือที่มีถึงผู้รับเปน็จ านวนมาก  มีใจความอย่างเดียวกัน 
ให้เพิ่มรหสัตัวพยญัชนะ  ว   หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง  ซึ่งก าหนดเป็นเลขท่ีหนังสือเวยีนโดยเฉพาะ เริ่ม
ตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล าดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน  หรือใช้เลขท่ีของหนังสือท่ัวไปตามแบบหนังสือภายนอก
อย่างหนึ่งอย่างใด 
  เมื่อผู้รับไดร้ับหนังสอืเวียนแลว้เห็นว่าเรื่องนั้น  จะต้องให้หน่วยงานหรือบุคคลในบังคับ
บัญชาในระดับต่าง ๆ ได้รับทราบด้วย  ก็ให้มีหน้าท่ีจัดท าส าเนาหรอืจัดสง่ให้หนว่ยงานหรือบุคคลเหล่านั้น
โดยเร็ว 
 
  ข้อ  ๓๓  สรรพนามทีใ่ช้ในหนังสือ   ให้ใช้ตามฐานะแหง่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของ
หนังสือและผูร้ับหนังสอื  ตามภาคผนวก ๒ 
   
  ข้อ  ๓๔  หนังสือภาษาตา่งประเทศ  ให้ใช้กระดาษตราครุฑ 
หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ท าตามแบบท่ีก าหนดไว้ในภาคผนวก ๔ ส าหรับหนังสือท่ีเป็นภาษาอื่นๆ ซ่ึง
มิใช่ภาษาอังกฤษ  ให้เป็นไปตามประเพณีนิยม 
 
 



แบบหนังสือภายนอก   ชั้นความลับ  (ถ้ามี)                                      แบบที่ ๑  
(ตามระเบียบ ข้อ ๑๑) 
 
 
ชั้นความเร็ว  (ถ้ามี)   
ท่ี................................................         (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
      (วัน เดอืน ปี) 
เรื่อง............................................................... 
(ค าข้ึนต้น) 
อ้างถึง  (ถ้ามี) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ถ้ามี) 
  (ข้อความ)............................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................   
   (ค าลงท้าย) 
       (ลงชือ่) 
         (พิมพ์ชือ่เต็ม) 
            (ต าแหน่ง)  
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. .......................... 
*โทรสาร . .......................... 
ส าเนาส่ง  (ถ้ามี) 
     ชั้นความลับ  (ถ้ามี) 
 
*แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสอืส านักนายกรัฐมนตรี  ท่ี นร  ๑๐๐๒/ว ๑๗  ลงวันท่ี  ๓๑  กรกฏาคม  ๒๕๓๔ 
 
            
 
 
 
 
 



แบบที ่๒ 
     ชั้นความลับ  (ถ้ามี)             แบบหนังสือภายใน
   
 ชั้นความเร็ว  (ถ้ามี) 
   บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................................................ 
ที่ ..........................................................วนัที ่......................................................................................... 
เรื่อง........................................................................................................................................................ 
(ค าข้ึนต้น) 
  (ข้อความ).................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
   
      (ลงชือ่) 
 
         (พิมพ์ชือ่เต็ม) 
           (ต าแหน่ง) 
     ชั้นความลับ  (ถ้ามี) 


