
การปฏิบัติงาน   
     งานสารบรรณ 

  ประเภทและรูปแบบของหนังสือราชการ 

  หลักในการร่างหนังสือราชการ 

  หลักการบันทึกเสนอหนังสือราชการ 



ประเภทและรูปแบบของหนังสือราชการ 

หนังสือราชการ  คือ  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
 

1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 

2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 

3. หนังสือที่หน่วยงานอืน่ใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน

ราชการ 

4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 

5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ 



         หนังสือราชการ  มี 6 ชนิด 

1. หนังสือภายนอก 

2. หนังสือภายใน 

3. หนังสือประทับตรา 

4. หนังสือสั่งการ 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 



 

 หมายถึง   หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้ 

   กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วน 

   ราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด  

   ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 



แบบฟอร์มหนังสือภายนอก 
(ชั้นความลับ ถ้ามี) 

 
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) 
ท่ี...........................          (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
 

          (วัน  เดือน  ปี) 
 

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

 ข้อความ  ........................................................................................................ 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
 

        (ค าลงท้าย) ......................................... 
            (ลงชื่อ) ........................................ 
                         (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
             (ต าแหน่ง) 
 
(ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง) 
โทร.  ............................. 
ส าเนาส่ง (ถ้าม)ี 

(ชั้นความลับ ถ้ามี) 



 

 หมายถึง   หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี น้อยกว่า 

   หนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายใน 

   กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัดเดียวกัน 

   ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 



 
แบบฟอร์มหนังสือภายใน 

(ชั้นความลับ ถ้ามี) 
 
               ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)      บันทึกข้อความ 
  
ส่วนราชการ ......................................................................... 
ท่ี  ..................................................................  วันที ่.............................................................. 
เร่ือง .......................................................... 
เรียน .............................................. 
 

 ข้อความ  ........................................................................................................ 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
 
  

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

(ชั้นความลับ ถ้ามี) 



 
  หมายถึง  หนังสือที่ใช้ประทับตรา แทน การลงชื่อของหัวหน้า

  ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วน
  ราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
  หัวหน้า ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็น 
  ผู้รับผิดชอบ ลงชื่อย่อก ากับตรา        



   ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วน 
   ราชการกับบุคคลภายนอก  เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ  ได้แก่ 
 

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

2. การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 

3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญ หรือการเงิน 

4. การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 

5. การเตือนเรื่องที่ค้าง 

6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก าหนด โดยท าเป็นค าสั่ง 

 (ให้ใช้หนังสือประทับตรา) 

 



แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา 
(ชั้นความลับ ถ้ามี) 

 
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) 
ท่ี...........................           
ถึง ........................................ 
 
 

 ข้อความ  ........................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 

        (ชื่อส่วนราชการท่ีส่งหนังสือออก) 
               (ตราชื่อส่วนราชการ) 
                      (ลงชื่อย่อก ากับตรา) 
    (วัน เดือน ปี) 
 
(ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง) 
โทร.  ............................. 

 
(ชั้นความลับ ถ้ามี) 



 

 หนังสือสั่งการ  มี  3  ชนิด  คือ 

   1.  ค าสั่ง 

   2.  ระเบียบ 

   3.  ข้อบังคับ 



คือ    บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้  

  ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย (ใช้กระดาษตราครุฑ) 



แบบฟอร์มค าสั่ง 
 
    
 
 

ค าสั่ง (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งผู้มอี านาจที่ออกค าสั่ง) 
ท่ี ............... / (เลขปีพุทธศักราชท่ีออกค าสั่ง) 
เร่ือง .................................................................. 

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

 (ข้อความ)  ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
  
 ท้ังนี้  ตั้งแต่ .................................................................................................... 
                สั่ง ณ วันท่ี ....................... พ.ศ. ..................................... 
 
 

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



คือ   บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้  

  โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไมก่็ได้ 

  เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเปน็การประจ า 

          (ใช้กระดาษตราครุฑ) 



แบบฟอร์มระเบียบ 
 
    
 
 

ระเบียบ (ชื่อส่วนราชการท่ีออกระเบียบ) 
ว่าด้วย ............................................................................................... 

(ฉบับท่ี ........................... ถ้ามีเร่ืองเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ) 
พ.ศ. ...................... 

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

 (ข้อความ)  ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีต้องออกระเบียบ 
และอ้างถึงกฎหมายท่ีให้อ านาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ...................................... พ.ศ. .........................” 
 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ........................................................ เป็นต้นไป 
................................................................................................................................................. 
 
 ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้น าข้อผู้รักษา 
การตามระเบียบไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนท่ีจะขึ้นหมวด 1) .............................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ .............................. พ.ศ. ................................. 
 
   (ลงชื่อ) ................................................  
    (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                   (ต าแหน่ง) 



คือ   บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้  

  โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้         

           (ใช้กระดาษตราครุฑ) 



แบบฟอร์มข้อบังคับ 
 
    
 
 

ข้อบังคับ (ชื่อส่วนราชการท่ีออกข้อบังคับ) 
ว่าด้วย ............................................................................................... 

(ฉบับท่ี ........................... ถ้ามีเร่ืองเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ) 
พ.ศ. ...................... 

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

 (ข้อความ)  ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีต้องออกข้อบังคับ 
และอ้างถึงกฎหมายท่ีให้อ านาจออกข้อบังคับ 
 1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ .................................... พ.ศ. .........................” 
 2.  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ....................................................... เป็นต้นไป 
................................................................................................................................................. 
 
 ข้อ  (สุดท้าย)   ผู้รักษาการตามข้อบังคับ(ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด    ให้น าข้อ 
ผู้รักษาการไปไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนท่ีจะขึ้นหมวด 1) .............................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ .............................. พ.ศ. ................................. 
 
   (ลงชื่อ) ................................................  
    (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                   (ต าแหน่ง) 



 

 หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด คือ 

   1.  ประกาศ 

   2.  แถลงการณ์ 

   3.  ข่าว 



คือ   บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้
 ทราบ  หรือแนะแนวทางปฏิบัติ  

  (ใช้กระดาษตราครุฑ) 



แบบฟอร์มประกาศ 
 
    
 
 

ประกาศ (ชื่อส่วนราชการท่ีออกประกาศ) 
เร่ือง  ......................................................................................... 

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

 (ข้อความ)  ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ .............................. พ.ศ. ................................. 
 
   (ลงชื่อ) ................................................  
    (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                   (ต าแหน่ง) 



คือ        บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อท าความ    

  เข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์  

  หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน  

  (ใช้กระดาษตราครุฑ) 



แบบฟอร์มแถลงการณ์ 
 
    
 
 

แถลงการณ์ (ชื่อส่วนราชการท่ีออกแถลงการณ์) 
เร่ือง  ......................................................................................... 

ฉบับท่ี ...................... (ถ้ามี) 
------------------ 

 
 (ข้อความ)  ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
 
      (ส่วนราชการท่ีออกแถลงการณ์)    
              (วัน  เดือน  ป)ี 
   



คือ   บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ 

  ให้ทราบ 



แบบฟอร์มข่าว 
 
    
 
 

ข่าว (ชื่อส่วนราชการท่ีออกข่าว) 
เร่ือง  ......................................................................................... 

ฉบับท่ี ...................... (ถ้ามี) 
------------------ 

 
 (ข้อความ)  ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
 
       (ส่วนราชการท่ีออกข่าว)    
           (วัน  เดือน  ปี) 
   



หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 

คือ  หนังสือที่ทางราชการท าขึ้น (นอกจากหนังสือ 1 – 5) หรือ 
 หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอก 
 มีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทาง 
 ราชการ มี 4 ชนิด คือ 
    1.  หนังสือรับรอง 
    2.  รายงานการประชุม 
    3.  บันทึก 
    4.  หนังสืออ่ืน 



คือ      หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล  

     นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์ 

     อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไป 

     ไม่จ าเพาะเจาะจง 

     (ใช้กระดาษตราครุฑ) 



แบบฟอร์มหนังสือรับรอง 
 
    
เลขที่ ...................        (ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง) 
 

 
 (ข้อความ)  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือ 
หน่วยงานท่ีจะให้การรับรอง พร้อมท้ังลงต าแหน่งและสังกัด หรือท่ีตั้ง แล้วต่อด้วยข้อความที่ 
รับรอง) ........................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
 ให้ไว้ ณ วันที่ .............................. พ.ศ. ....................... 
 
 
       (ลงชื่อ)    
(ส่วนนี้ใช้ส าหรับเร่ืองส าคัญ)     (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
        ต าแหน่ง 
 
 
 
 
 (ประทับตราชื่อส่วนราชการ) 
(ลงชื่อผู้ได้รับการรับรอง) 
      (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
   

รูปถ่าย 

(ถ้ามี) 

4x6 ซม. 



คือ      การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม 

     ประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 



แบบฟอร์มรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุม ...................................... 
ครั้งท่ี ......................... 

เมื่อวันท่ี ..................................... 
ณ ............................. 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
เร่ิมประชุมเวลา 
 

 
 (ข้อความ) .....................................................................................................   
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
  
เลิกประชุมเวลา 
   .................................... 
          ผู้จดรายงานการประชุม 
 
  



คือ      ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  

     หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

     หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ า 

       กว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติ 

     ราชการ (ใช้กระดาษบันทึกข้อความ) 



คือ   หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง
ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และ
สื่ อ ก ล า ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ ว ย  ห รื อ   ห นั ง สื อ ข อ ง
บุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้า
ทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้วมีรูปแบบตามที่
กระทรวง  ทบวง กรม จะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม 
เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น 
โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน
สอบสวน และค าร้อง เป็นต้น 



การร่างหนังสือราชการเป็นเรื่องยากหรือไม?่ 

             คนส่วนใหญ่จะคิดว่า คนที่พูดจารู้เรื่องดี พูดเก่ง ก็น่าจะร่างหนังสือ

ได้ ถึงแม้ภาษาจะไม่สละสลวย ส านวนไม่ถูกใจ ก็สามารถมาปรับแต่ง

ได้ แต่จากการที่ได้สัมผัสกับคนประเภทนี้ จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่เป็นอย่างที่

คิด เพราะจากการได้อ่านเรื่องที่คนเหล่านี้เขียนมา ไม่สามารถเข้าใจได้

ว่า เขาจะบอกอะไร ต้องการอะไร แต่พอสอบถามด้วยวาจา เขาสามารถ

ตอบหรืออธิบายให้เราเข้าใจได้ “แต่ท าไมเขาจึงไม่สามารถเขียน

ออกมาอย่างที่เขาพูดได้” นี่เป็นประเด็นส าคัญของการร่างหนังสือว่า 

เป็นหรือไม่เป็น 



ข้อเสนอแนะในการร่างหนังสือ (ให้เป็น) 
1. ผู้ร่างหนังสือราชการ ควรฝึกฝนในการร่างหนังสือ ชอบที่จะเป็นคนอ่านหนังสือ

หรือบทความเพื่อจะได้น าส านวน ภาษา หรือข้อความท่ีสามารถมาประยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการร่างหนังสือราชการในแต่ละประเภทได้ดียิ่งขึ้น 

2. ผู้ร่างหนังสือราชการ ควรอดทนต่อการถูกติติง หรือการให้แก้ไขหนังสือจาก
ผู้บังคับบัญชา และน าข้อผิดพลาด หรือข้อที่แก้ไขมาเป็นบทเรียน ทั้งน้ีให้คิดไป
ในทางที่ดีที่ว่า “การแก้ไขหนังสือเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้บังคับบัญชาจะปรับปรุง 
เพื่อให้ถ้อยค าหรือส านวนในหนังสือฉบับนั้นมีความไพเราะและน่าอ่านมาก
ยิ่งขึ้น” 

3. ผู้ร่างหนังสือราชการ ควรมีจุดมุ่งหมายที่หวังผล คือ ร่างอย่างมีจิตวิญญาณ เช่น 
ถ้าต้องการให้ทราบถึงเหตุการณ์ ก็ต้องร่างให้ผู้อ่านเข้าใจเหมือนกับรู้เหตุการณ์
นั้นด้วยตนเอง หรือถ้าต้องการขอความร่วมมือเรื่องใด ก็ต้องร่างให้ผู้อ่าน คล้อย
ตามและยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องนั้น ๆ 



ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ศึกษาและจดจ ารูปแบบของหนังสือราชการ (ตามระเบียบส านัก    

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ) ให้ถูกต้องและแม่นย า 
2. เข้าใจในโครงสร้างของหนังสือราชการแต่ละชนิด เช่น หนังสือ

ภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา เป็นต้น 
3. จับประเด็นของเรื่องที่จะร่าง 
4. บอกความประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับสามารถพิจารณาได้อย่าง

รวดเร็ว 
 

 



5. กรณีมีความประสงค์หลายข้อ ให้แยกเป็นข้อ ๆ  

6. กรณีจ าเป็นจะต้องอ้างตัวบทกฎหมาย หรือตัวอย่างให้ระบุให้
ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับค้นหามาตรวจสอบได้สะดวก 

7. ใช้ถ้อยค ากะทัดรัด ได้ใจความ 

8. ใช้ถ้อยค าเป็นภาษาราชการ 

9. การใช้ถ้อยค าปฏิเสธ ให้ใช้ภาษาที่นุ่มนวล รื่นห ู



10. หลีกเลี่ยงถ้อยค าที่เป็นค าซ้ าซ้อน ค าฟุ่มเฟือย 

11. การใช้อักขระวิธี ตัวสะกด ตัวการันต์ และวรรคตอนให้
ถูกต้อง 

12. ใช้ค าราชาศัพท์ให้ถูกต้อง 

13. ระมัดระวังในการใช้ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 

14. หลีกเลี่ยงการใช้ค าที่เป็นภาษาต่างประเทศให้มากที่สุด 

15. ไม่ใช้ค าที่ใช้ในโฆษณา 

16. อ่านและตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 



 1. มีเอกภาพ 

    หมายถึง  มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพียงเรื่องเดียว  

     เนื้อหาไม่ปะปนจนท าให้เกิดความสับสน 

 

 



 2. มีสัมพันธภาพ 

    หมายถึง  มีความเชื่อมโยงของเนื้อความ 

     เป็นไปตามล าดับและต่อเนื่องกัน 

 

 



 3. มีความกระจ่าง 

    หมายถึง  เนื้อความชัดเจน ไม่คลุมเครือ  

     สามารถเข้าใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์            

     ของผู้เขียน ไม่เกิดปัญหาในการตีความ 

•           

 



 4. มีอารมณ์คงที ่

    หมายถึง  ผู้ร่างจะต้องรักษาระดับของความคิด  

           หรืออารมณ์ให้คงที่ 

 

 



 5. มีความน่าพอใจติดตาม 

    หมายถึง  เชิญชวนให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวจนจบ 

 

 



โครงสร้างในการร่างหนังสือราชการ 
ตอนที่  1  (ค าขึ้นต้น) 
 1.  หากเป็นเรื่องที่เคยติดต่อกันมาก่อน จะต้องดูถึงเรื่องเดิม  

        ว่าเคยเป็นมาอย่างไร  ปกติให้ขึ้นต้นด้วยค าว่า  

        “ตาม  ...” ลงท้ายด้วยค าว่า “นั้น” 

 2.  หากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งไม่เคยมีการติดต่อกันมา 

   ก่อน จะต้องเขียนความประสงค์ หรือความมุ่งหมาย  

   โดยมีเหตุผลอย่างชัดเจน ปกติให้ขึ้นต้นด้วยค าว่า  

   “ด้วย...” หรือ “ เนื่องจาก ...” 



โครงสร้างในการร่างหนังสือราชการ 
ตอนที่  2  (จุดประสงค์) 
 

  1.  ให้แจ้งจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป เช่น    การขอ
ความร่วมมือ  การขอความเห็น  การขอความช่วยเหลือ 

  2.  ถ้ามีจุดประสงค์หลายข้อ  ให้เขียนแยกออกเป็นข้อ ๆ ให้
ชัดเจน 

  



โครงสร้างในการร่างหนังสือราชการ 
ตอนที่  3  (ค าลงท้าย) 
  ปกติจะขึ้นต้นด้วย ค าว่า “จึง ... และต่อท้ายด้วย 

ข้อความที่ได้ระบุให้ปฏิบัติตาม หรือ ร้องขอ ตามข้อความที่ได้ 

ระบุไว้ใน ตอนที่ 2 ให้ชัดเจน เช่น 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/และถือปฏิบัติ 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา/สั่งการ 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์/ 

     ให้ความร่วมมือ 
  



            ตัวอย่าง 

การร่างหนังสือ       

  ประเภทต่าง ๆ 



ย่อหน้าแรก 
  แจ้งวัตถุประสงค์ที่เชิญ 

ย่อหน้าที่สอง 
  1.  ให้ความส าคัญของผู้ถูกเชิญ 
  2.  ให้รายละเอียดว่าผู้รับเชิญจะต้องท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด 

ย่อหน้าสุดท้าย 
  1.  แสดงความหวังท่ีจะได้รับการตอบรับเชิญ 
  2.  แสดงความขอบคุณไว้ล่วงหน้า 

 

มีขั้นตอนการร่างหนังสือ  ดังนี้.- 



 
    
 

เร่ือง    ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร 
เรียน    ..................................... 

 
 ด้วย (หน่วยงาน) ........................................... จะได้จัดการฝึกอบรม ....................... 
....................................................และได้ก าหนดให้มีการบรรยายในหัวข้อวิชา 
.............................. ในวันท่ี ........................................... เวลา .................................... 
ณ .......................................................................... 
 มหาวิทยาลัย ............................................. ได้พิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความรู้และ 
ประสบการณ์มากในเร่ือง ........................................................ และสามารถให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมในหัวข้อวิชาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ในการนี้ มหาวิทยาลัย ................................................. 
จึงขอเรียนเชิญท่านได้กรุณาไปเป็นวิทยากรบรรยาย ................................................................เพื่อให้ 
ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวด้วย จักขอบคุณย่ิง 
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะได้รับความกรุณาจากท่าน  
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง 
 

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

ตัวอย่างหนังสือเชิญ 



ย่อหน้าแรก 
  แจ้งวัตถุประสงค์หรือความจ าเป็นที่จะขอความร่วมมือ 

ย่อหน้าที่สอง 
  1.  ต้องเขียนกล่อมใจด้วยคารมตามสมควร 
  2.  ชี้ความส าคัญของบุคคลหรือหน่วยงานที่จะขอความร่วมมือ 
  3.  ระบุประโยชน์ที่จะได้รับจากความร่วมมือ 
  4.  แจ้งวัตถุประสงค์ที่จะขอความร่วมมือในลักษณะขอร้อง 

ย่อหน้าสุดท้าย 
  1.  ขอร้องให้ด าเนินการ 
  2.  แสดงความขอบคุณล่วงหน้า 

 

มีขั้นตอนการร่างหนังสือ  ดังนี้.- 



    
 

เร่ือง    ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
เรียน    อธิการบดี..................................... 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย    แบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด 

 
 ด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
จะท าการศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อไป 
 ในการนี้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ได้พิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัย ................. ได้มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ...... 
ได้ตอบแบบสอบถามท่ีส่งมาพร้อมนี้ เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 
ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการต่อไป 
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามต่อไปด้วย และขอขอบคุณ 
ล่วงหน้ามา ณ ท่ีนี ้
 
 

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

ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือ 



ย่อหน้าแรก 
  อ้างถึงเรื่องที่หน่วยงานนั้น ๆ มีหนังสือเชิญ /หรือขอความร่วมมือ 

ย่อหน้าที่สอง 
  1.  แสดงความขอบคุณ    
  2.  ให้เหตุผลอย่างชัดเจนถึงสาเหตุที่ต้องปฏิเสธ 
  3.  ภาษาที่ใช้ในการตอบปฏิเสธต้องนุ่มนวล 

ย่อหน้าสุดท้าย 
  1.  แสดงน้ าใจหรือให้ความหวังที่จะให้ความร่วมมือในโอกาสหน้า  
             2.  แสดงความเสียใจ และขออภัยอีกครั้งหนึ่ง 

            

มีขั้นตอนการร่างหนังสือ  ดังนี้.- 



    
 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการชว่ยงาน 
เรียน    อธิการบดี..................................... 
อ้างถึง  หนังสือ ............................ ท่ี ............... / ............. ลงวันท่ี ............................ 

 
 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ขออนุญาตให้นาย ........................................ ไปช่วยงานระหว่าง  
วันท่ี ............ ธันวาคม ถึงวันท่ี ........... ธันวาคม 2550 นั้น 
 มหาวิทยาลัย .................................................ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว 
นาย ........................................ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานตามโครงการ .............................. 
หากนาย .................................. ได้ใช้เวลาระหว่างนั้นไปช่วยงาน  จะท าให้งานดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ 
ตามก าหนดเวลา มหาวิทยาลัย ..................... จึงรู้สึกเสียใจท่ีไม่สามารถอนุญาตให้ไปช่วยงานตามที่ 
ขอมาได้  อย่างไรก็ดี หากประสงค์จะขอให้นาย..........................   ไปช่วยงานในโอกาสต่อไป และ 
ไม่มีข้อขัดข้องด้วยเหตุส าคัญใด ๆ มหาวิทยาลัย .....................ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี 
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ 
 
 

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

ตัวอย่างหนังสือตอบปฏิเสธ (การขออนุญาต) 



ย่อหน้าแรก 
  1.  แจ้งเหตุผลความเป็นมาในเรื่องที่ต้องการสอบถาม 

ย่อหน้าที่สอง 
  1.  แจ้งรายละเอียดท่ีต้องการสอบถาม 

  2.  เขียนค าถามเป็นข้อ ๆ แยกเป็นประเด็น 

ย่อหน้าสุดท้าย 
  1.  แสดงความหวังที่จะได้รับค าตอบ 

  2.  แสดงความขอบคุณที่จะได้รับค าตอบล่วงหน้า 

มีขั้นตอนการร่างหนังสือ  ดังนี้.- 



    
 

เร่ือง    ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
เรียน    อธิการบดี .......................... 

 
 ด้วยมหาวิทยาลัย ...................ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการร่างข้อบังคับต่าง ๆ 
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ............... ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 มหาวิทยาลัย ................... ได้รับทราบว่า (หน่วยงาน)................... ได้มีการจัดท า 
ร่างข้อบังคับในเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีรูปแบบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกมหาวิทยาลัย 
ท่ีมีการด าเนินการในเรื่องนี้ ในการนี้ มหาวิทยาลัย........................... จึงใคร่ขอทราบข้อมูลเก่ียวกับ 
ข้อบังคับในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ................................................ 
 2. ............................................... 
 3. ............................................... 
 4. ............................................... 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะได้รับความกรุณาในเรื่องข้อมูล 
ดังกล่าว และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 
 

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

ตัวอย่างหนังสือสอบถาม 



ย่อหน้าแรก 
  อ้างถึงเรื่องที่หน่วยงานนั้น ๆ ได้มีหนังสือสอบถามมา 

ย่อหน้าที่สอง 
  1.  ให้รายละเอียดครอบคลุมทุกเรื่องที่ผู้ถามต้องการให้มากที่สุด 
  2.  ข้อมูลใดที่ไม่สามารถให้ได้ ก็ควรแสดงความเสียใจ (หรือขออภัย) 
           3.  แนะน าให้หาข้อมูลจากแหล่งอื่น              

ย่อหน้าสุดท้าย 
  1.  แสดงไมตรีจิตต่อผู้ถาม โดยเอาใจช่วยให้การด าเนินงานของผู้ถามประสบความส าเร็จ 

  2.  แสดงความพร้อมที่จะให้ข้อมูลในโอกาสต่อไป 

มีขั้นตอนการร่างหนังสือ  ดังนี้.- 



    
 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
เรียน    (หัวหน้าหน่วยงาน) .......................... 

 
 ตามที่ (หน่วยงาน) .......................... ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล .......................... 
.............................................................................................. 
........................................................................... นั้น 
 มหาวิทยาลัย ................... ขอเรียนว่าในประเด็นที่ 1 – 3 สามารถจัดส่งให้ได้ ส าหรับ 
ข้อมูล 4 – 6 นั้น มหาวิทยาลัย ........................................... ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ และ 
ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งหาก (หน่วยงาน) ..................................... จ าเป็นจะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวโดย 
รีบด่วนแล้ว ก็อาจจะขอข้อมูลไปได้ที่ (หน่วยงาน) ................................ ซึ่งได้มีการด าเนินการ 
ในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมหาวิทยาลัย .............. ได้จัดท าข้อมูลในเร่ือง 
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งให้ (หน่วยงาน) ....................... ทราบในโอกาสต่อไป 
 
 

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

ตัวอย่างหนังสือตอบข้อสอบถาม 



         เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีหนังสือราชการที่จะต้องพิจารณา 
วินิจฉัย สั่งการ หรือรับทราบเป็นจ านวนมาก  
ท าให้ไม่มีเวลาที่จะดูรายละเอียดที่น าเสนอมาทุกเรื่องได้  
ดังนั้น  จึงเป็นหน้าที่ของผู้บันทึกเสนอทีจ่ะต้องย่อเรื่อง  
สรุปประเด็นที่ส าคัญ และเรียบเรียงใหม่ให้ชัดเจน เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และสะดวกแก่การ
พิจารณาสั่งการ 



หลักการบันทึกเสนอหนังสือราชการ 

 

 มีขั้นตอนส าคัญ 3 ประการ  คือ 

   1.  ขั้นตอนก่อนบันทึกเสนอ  

  2.  ขั้นตอนการบันทึกเสนอ  

  3.  ขั้นตอนการน าเสนอ 



1. ให้จัดล าดับความส าคัญ/ความเร่งด่วน ของหนังสือแต่ละชนิด 
2. ควรต้ังประเด็นของเร่ืองให้ได้ว่า  
 -  อะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ท าไม อย่างไร เป็นข้อ ๆ ไว้ก่อน 
3. อ่านหรือศึกษาเรื่องทั้งหมดให้ละเอียดและให้เข้าใจ 
4. ต้องจับประเด็นส าคัญของเรื่องให้ได้ 
5. หากเป็นเรื่องท่ีเคยติดต่อไปมาระหว่างส่วนราชการ ต้องหาเรื่องเดิมเพื่อ

ประกอบการเสนอ 
6. เรื่องใดที่มีการอ้างถึงกฎ/ระเบียบ ให้ค้นหากฎหรือระเบียบนั้นๆ เพื่อน า   

ประกอบการเสนอ 



1. ย่อเรื่องให้สั้น กระชับ และล าดับความเป็นมาก่อนหลัง ให้เข้าใจง่าย 

2. ข้อความที่จะบันทึกเสนอไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับความตามหนังสือ 

         เดิมที่มีมา  เราสามรถจัดล าดับความใหม่  เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3. ข้อความตอนใดที่เป็นความส าคัญของเรื่อง   หากประสงค์จะให้
พิจารณาส่ังการได้รวดเร็ว    ให้ขีดเส้นใต้ไว้ให้เห็นชัดเจน 

4. ควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการ 

5. ควรเสนอแนะทางออกส าหรับการตัดสินใจและสั่งการ 



1. ให้เสนอเรื่องตามระดับชั้นความเร็ว  เช่น   ด่วนที่สุด 
ด่วนมาก และด่วน 

2. ให้เสนอเรื่องตามประเภทชั้นความลับ เช่น ลับ ลับมาก 
ลับที่สุด 

3. ให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบประกอบเรื่องให้ครบทุกครั้ง
ก่อนน าเสนอ 

4. ให้รู้จักกาละเทศะในการเสนอเรื่อง 



 
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกเสนอหนังสือราชการ 

 
บันทึกข้อความ 

  
ส่วนราชการ ................................................................................................................................. 
ท่ี  ..................................................................  วันที ่................................................................... 
เร่ือง .............................................................................................................................................. 
---------------------------------------------------------------------------- 
เรียน .............................................. 
 

สรุปเร่ือง ...................................................................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 
กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ....................................................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ................................................................................................................... 
.......................................................................................... 
 
  

ค าสั่ง 
 
 



1. ต้องมีใบคุมเร่ืองทุกแฟ้มที่น าเสนอ 
2. เรื่องที่มีชั้นความลับ ให้ใส่แฟ้มแยกออกมาเฉพาะ  และ

น าเสนอตามระเบียบว่าด้วยเรื่องความลับของทางราชการ 
3. เรื่องที่มีชั้นความเร็ว ให้ใส่แฟ้มแยกออกมาจากเรื่องทั่วๆไป 

และผู้เสนอเรื่องต้องคอยติดตามเป็นพิเศษ 
4. เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาดึงออกไปพจิารณาตา่งหาก ให้บันทึก

ไว้ในใบคุมเรื่องของแฟ้มที่น าเสนอนั้นๆ 
5. ส าหรับเรื่องทั่วไปที่ไม่มีชั้นความเร็ว และไม่มีชั้นความลับ 

ให้เสนออยู่ในแฟ้มเดียวกันได้ 
 
 

 



ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม 
ครั้งท่ี     /2549 

วันท่ี........ เดือน ..................... พ.ศ. ............... 
ณ ...................................... 

เวลา ....................... 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
        ................................................................................................................ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
          ................................................................................................................ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
          ................................................................................................................ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอพิจารณา 
          ................................................................................................................ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 



ตัวอย่างรายงานการประชุม 
รายงานการประชุม ........................................... 

คร้ังที่    / 
วันที่ ................................... 
ณ ....................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 1.  นาย   ประธานที่ประชุม 
 2.  นาย   กรรมการ 
 3.  นาย   กรรมการ 
 4.  นางสาว  กรรมการและเลขานุการ 
 5.  นาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 6.  นาย   กรรมการ 
 7.  นาย   กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  (ปกติจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับเชิญให้มาชี้แจงเร่ืองที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าของเร่ืองต่อที่ประชุม) 
 8.  นาย 
 9.  นาย 
เร่ิมประชุมเวลา.................... น. 
 ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม แล้วแจ้งและเสนอเร่ืองต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาตามวาระดังต่อไปนี้ 



1. เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งเร่ืองต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 
 1.1  เร่ือง 
  ประธานแถลง (แจ้ง) ว่า ............................................. 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 1.2  เร่ือง 
  ประธานมอบหมายให้ นาย............................ (ต าแหน่ง) ........................... แถลง (แจ้ง) เร่ือง ...................... ดังนี้ ....................... 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

2. เร่ือง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่    / 
  ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังที่   /     เมื่อวันที่ ..... เดือน ............ พ.ศ. ........ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติให้แก้ไขดังนี้ 
  1.  หน้า 1 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ ............... ข้อความเดิม “       “ 
      ข้อความใหม่ “        “ 
  เมื่อแก้ไขแล้ว ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

3. เร่ืองสืบเนื่อง (ถ้าม)ี 
  โดยปกติจะเป็นเร่ืองที่ประธานหรือที่ประชุมถามเพื่อติดตามเร่ืองต่าง ๆ ที่ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้ใดผู้หน่ึงรับไปด าเนินการว่าได้

ด าเนินการไอย่างใด มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่เป็นต้น หรืออาจเป็นเร่ืองที่ค้างจากการพิจารณาคราวก่อนเป็นเร่ืองสืบเนื่องจะหยิบยกขึ้น
มาพิจารณาก่อนในวาระนี้ก็ได้ 



4. เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เร่ือง 
  (การเสนอเร่ืองเข้าสู่ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการหรือผู้จัดประชุมควรจะจัดท าวาระโดยชี้ประเด็นให้ชัดเจนพร้อมเสนอข้อมูลเพื่อ 
  ประกอบการพิจารณาด้วย) 
 4.2  เร่ือง 
  ที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติตามที่เสนอ หรือลงมติไม่อนุมัติ เพราะ ......................... 
  (เร่ืองใดที่ที่ประชุมไม่อนุมัติให้ชี้เหตุผลประกอบด้วย) 
 4.3  เร่ือง 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติดังนี้ 
  (1) 
  (2) 
 นอกจากนั้นที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ (ถ้ามี)  ดังนี ้
 
5. เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
  (โดยปกติจะเป็นเร่ืองรีบด่วนที่เสนอขอเพิ่มเติมวาระการพิจารณา หรือกรรมการสอบถามเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่มีข้อสงสัยต่อประธาน

กรรมการ หรือเสนอขอให้น าเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจัดท าเป็นวาระเข้ามาพิจารณาในโอกาสต่อไป ถ้าประธาน หรือที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบ
ด้วย ฝ่ายเลขานุการก็จะหาเอกสาร ข้อมูล และจัดท าเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป) 

เลิกประชุมเวลา ................ น. 
 
(นางสาว.......................................................)   (นาย .............................................................) 
     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ             กรรมการและเลขานุการ 
    ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม         ผู้ตรวจ/บันทึกรายงานการประชุม 




