
 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑ 1 ก 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

สถานะการปรับปรุงเอกสาร 

ฉบับที ่ ปรับปรุงคร้ังที ่ วันที่ ขอสรุปการปรับปรุง 

1 1 27 เมษายน 2565 ยกเลิกการใชตราสัญลักษณ60 ป ปส. ทาย
หนังสือ 
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เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๑/42 
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เลขานุการกรม 
 

คูมือการเขียนหนังสือราชการ 

 องคกรภาครัฐมีความจําเปนท่ีจะตองมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการสื่อสาร สิ่งท่ี
สําคัญคือการใชภาษาท่ีดีถูกตอง ชัดเจน และสามารถบอกถึงวัตถุประสงคของผูเขียนไดอยางตรงประเด็น 
เขาใจงาย ซ่ึงจะชวยใหการติดตอสื่อสาร การเขียนและจัดเอกสาร เกิดความประทับใจ สรางทัศนคติท่ีดีแกผูท่ี
ตองการติดตอหรือผูท่ีเก่ียวของ ทําใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผล การเขียนหนังสือเพ่ือสื่อความหมาย             
ใหเขาใจตรงกันเปนสิ่งสําคัญยิ่งเพราะจะชวยประหยัดเวลาและปฏิบัติงานไดตรงวัตถุประสงค การเขียน
หนังสือโตตอบมิไดมีความหมายเพียงตัวหนังสือและเอกสารเทานั้น หากยังบงบอกถึงประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากรและองคกรดวย ดังนั้น สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงจัดทําคูมือการเขียนหนังสือราชการ
สําหรับใชในสวนราชการ เพ่ือใหมีรูปแบบและเปนไปในแนวทางเดียวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง                  
เปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการในอนาคตตอไป  

วัตถุประสงค  
 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานสังกัดสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในการจัดทํา
หนังสือหรือเอกสารราชการ ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 
แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 และฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2564)  

ความหมายของหนังสือราชการ  
 หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก  
 1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ  
 2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก  
 3. หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ  
 4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ  
 5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ  
 6. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือท่ีไดรับจากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส 

หนังสือราชการ มี ๖ ชนิด  
 1. หนังสือภายนอก   
 2. หนังสือภายใน  
 3. หนังสือประทับตรา  
 4. หนังสือสั่งการ  
 5. หนังสือประชาสัมพันธ  
 6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  
 
 
 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 
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ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 
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ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 
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นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

1. หนังสือภายนอก  
 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปนหนังสือติดตอ
ระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก  
 1.1 ขนาดครุฑและตัวอักษร การพิมพหนังสือราชการมีหลักในการใชขนาดครุฑ และตัวอักษร ดังนี้  
 1.1.1 หนังสือภายนอกใชครุฑขนาด ๓ เซนติเมตร  
 1.1.2 ตัวพิมพ (ฟอนต) ไทยสารบรรณ (TH SarabunIT9) ขนาด 16 พอยท  
 1.1.3 ใชเลขไทยตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีขอความรวมมือ 

 

 

 

ขนาดตัวครุฑ สูง 3 เซนติเมตร 

 1.2 การเขียนสวนหัวของหนังสือภายนอก ชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ ตองตรงกับตําแหนงของผู
ลงนาม โดยมากเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูรักษาราชการแทน เชน  
 กระทรวง   ผูลงนาม คือ รัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง  
 กรม หรือเทียบเทา  ผูลงนาม คือ อธิบดี หรือเทียบเทา  
 กอง/สํานัก   ผูลงนาม คือ ผูอํานวยการกอง/สํานัก 

 1.3 การเขียนสวนราชการเจาของหนังสือ จะตรงกับแนวระนาบของตีนครุฑ บรรทัดเดียวกันกับ ท่ี 
ออกหนังสือ โดยระบุชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ พรอมท่ีอยู 

 
 
 

 1.4 สวนราชการเจาของเรื่อง (ทายหนังสือ) ถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมาใหลง
ชื่อสวนราชการเจาของเรื่องระดับกองและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ตามดวยหมายเลขโทรศัพท โทรสาร 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (ถามี) 
 
 
 
 
 

 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
16 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

สํานักงานเลขานุการกม 
กลุมอํานวยการ 
โทรศัพท  0 2596 7600 ตอ 1217 
โทรสาร 0 2561 3013 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส sasitorn.t@oap.go.th 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.thailibrary.in.th/2013/04/04/thai-krut/&psig=AOvVaw0L_Dab2SO2PdzbDHhgkryb&ust=1597673914943000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC0sLSDoOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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เลขานุการกรม 
 

 1.5 การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายท่ีติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเรื่องอ่ืนท่ีเปน
สาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหทราบดวยในการ
เขียนอางถึงใหระบุชื่อหนวยงานท่ีอางถึง ชั้นความลับ (ถามี) ชั้นความเร็ว (ถามี) เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ีของ
หนังสือท่ีอางถึง ตามลําดับ 

ตัวอยาง 
 
 
  
 1.6 การเขียน “สิ่งท่ีสงมาดวย” ใหระบุวาเปนเอกสารประเภทอะไรหรือสิ่งใด จํานวนเทาใด และใช
ลักษณะนามท่ีใชใหสะทอนลักษณะหรือรูปแบบของสิ่งท่ีสงมาดวยอยางชัดเจน 

ตัวอยาง 
 
 
 
 

 ในการเขียนสวนเนื้อหา หากมีเนื้อความท่ีกลาวถึงสิ่งท่ีสงมาดวย ควรเขียนเชื่อมโยงถึงกันเพ่ือความ
ชัดเจนดวย เชน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ขอสงรายงานการประชุมมาเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 โดยขอใหติดโปสเตอรรณรงคตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 และหากมีขอ
สงสัย กรุณาศึกษาจากคูมือตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3 เพ่ือจะไดดําเนินการใหแลวเสร็จตอไป 

2. หนังสือภายใน  
 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือติดตอ
ภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ  
 2.1 ขนาดครุฑและตัวอักษร  
การพิมพหนังสือราชการมีหลักในการใชขนาดครุฑ และตัวอักษร ดังนี้  
 2.1.1 หนังสือภายในใชครุฑขนาด 1.5 เซนติเมตร  
 2.1.2 ตัวพิมพ (ฟอนต) ไทยสารบรรณ (TH SarabunIT9) ขนาด 16 พอยท  
 2.1.3 ใชเลขไทยตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีขอความรวมมือ 
 
 

 

ขนาดตัวครุฑ สูง 1.5 เซนติเมตร 

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1205.4/1186 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. รายงานการประชุม จํานวน 4 แผน 
         2. โปสเตอรรณรงค จํานวน 5 แผน 
                   3. หนังสือคูมือ จํานวน 1 เลม 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.thailibrary.in.th/2013/04/04/thai-krut/&psig=AOvVaw0L_Dab2SO2PdzbDHhgkryb&ust=1597673914943000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC0sLSDoOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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 2.2 ใหสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับกรมข้ึนไปใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องท้ังระดับกรม
และกอง ถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับตํ่ากวากรมลงมา ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียง
ระดับกองหรือสวนราชการเจาของเรื่อง พรอมท้ังหมายเลขโทรศัพท 

3. หนังสือประทับตรา 
 หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึน
ไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป เปน
ผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตราหนังสือประทับตราใหใชไดท้ังระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวาง
สวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก 
 3.1 การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 3.2 การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
 3.3 การตอบรับทราบท่ีไมเก่ียวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
 3.4 การแจงผลงานท่ีไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ 
 3.5 การเตือนเรื่องท่ีคาง 
 3.6 เรื่องซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสือประทับตรา 

 ตราช่ือสวนราชการ 
 ตราชื่อสวนราชการใหใช มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวง ซอนกันเสนผาศูนยกลางวงนอก 4.5 ซม.              
วงใน 3.5 ซม. ลอมครุฑครุฑสูง 3 ซม. ระหวางวงนอกและวงในมีอักษรไทย ชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือ
สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเปนกรมหรือจังหวัดอยูขอบลางของ ตราสวนราชการใดท่ีมีการติดตอ
กับตางประเทศจะใหมีชื่อภาษาตางประเทศเพ่ิมข้ึนดวยก็ไดโดยใหอักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบ
ลางของตรา 

4. หนังสือส่ังการ 
 หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
 4.1 คําสั่ง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใชกระดาษตราครุฑ 
 4.2 ระเบียบ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไม
ก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ 
 4.3 ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายท่ี
บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๕/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

5. หนังสือประชาสัมพันธ 
 หนังสือประชาสัมพันธ มี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
 5.1 ประกาศ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ                
ใชกระดาษตราครุฑ 
 5.2 แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือทําความเขาใจในกิจการของทางราชการ 
หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ ใหทราบขัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษตราครุฑ 
 5.3 ขาว คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ 

6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการ ทําข้ึนนอกจาก           
ท่ีกลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก 
และหนังสืออ่ืน 
 6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแก บุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงาน 
เพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยท่ัวไปไมจําเพราะเจาะจง ใชกระดาษตราครุฑ 
 6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของ               
ท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน 
 6.3 บันทึก คือ ขอความซ่ึงผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการแก
ผูใตบังคับบัญชา หรือขอความท่ีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการ
ปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ 
 6.4 หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพ่ือเปน
หลักฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึกขอมูลดวย 
หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ท่ียื่นตอเจาหนาท่ี และเจาหนาท่ีไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการ
แลว มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดข้ึนใชตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํา
รอง เปนตน 

หมายเหตุ : การพิมพหนังสือทุกชนิด งดเวนการใชเครื่องหมายทับ ( / ) และเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 

ช้ันความเร็วของหนังสือ 
 หนังสือท่ีตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือท่ีตองจัดสงและดําเนินการทาง สารบรรณดวยความ
รวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท คือ 
 1. ดวนท่ีสุด ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติในทันทีท่ีไดรับหนังสือนั้น 
 2. ดวนมาก ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 
 3. ดวน ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาท่ีจะทําได 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๖/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

หมายเหตุ : ใหระบุ ช้ันความเร็ว ดวย ตัวอักษรสีแดง ไวท่ีมุมซายของหนาแรก และหนาซองหนังสือ ดวย
ตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา ตัวพิมพโปง 32 พอยท 

ช้ันความลับของหนังสือ 
 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 12 กําหนดวา ชั้นความลับของ
ขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน 3 ชั้น คือ 
 1. ลับท่ีสุด (TOP SECRET) หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางสวน
จะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงท่ีสุด 
 2. ลับมาก (SECRET) หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางสวนจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 
 3. ลับ (CONFIDENTIAL) หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางสวน
จะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ 

หมายเหตุ : ใหระบุ ช้ันความลับ ดวย ตัวอักษรสีแดง ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ท้ังดานบนและดานลางทุก
หนาของเอกสารและหนาซองของเอกสาร ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา ตัวพิมพโปง 32 พอยท 

การทําสําเนาหนังสือ 
 หนังสือท่ีจัดทําข้ึนโดยปกติใหมีสําเนา 1 ฉบับ โดยระบุ สําเนาคูฉบับ ไมมีครุฑ ไวก่ึงกลางดานบน
หนากระดาษ มีขนาดไมเล็กกวา ตัวพิมพโปง 32 พอยท 
 - ฉบับจริง สงออก 
 - สําเนา เก็บไวท่ีตนเรื่อง 
 - หนวยงานสารบรรณกลาง สําเนาเรื่องโดยการสแกน เก็บไวในระบบสารบรรณ ท้ังนี้ ในสําเนาคูฉบับ
ใหลงลายมือชื่อผูเสนอเรื่องดวยตัวบรรจง ใหอานงายในชองวาง เพ่ืองายตอการติดตามเรื่อง และพิมพไวท่ีขอบ
ลางดานขวามือของหนังสือ 
 
 
 
 
 

หนังสือเวียน 
 หนังสือเวียน คือ หนังสือท่ีมีถึงผูรับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพ่ิมรหัสตัวพยัญชนะ  ว 
หนาเลขทะเบียนหนังสือสง และไมมีจุด ( . ) หลัง ว ซ่ึงกําหนดใชเลขท่ีของหนังสือท่ัวไปตามแบบหนังสือ
ภายนอก เริ่มตั้งแตเลข 1 เรียงเปนลําดับไปจนถึงสิ้นปปฏิทิน 

 

ราง……………. 
พิมพ………….. 
ตรวจ............ 
 
 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๗/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

การเขียนคําข้ึนตนและคําลงทายหนังสือ 
 การเขียนคําข้ึนตน มีเทคนิคดังนี้ 
 1. หากเปนบุคคลธรรมดา จะใชคําข้ึนตนวา “เรียน” แลวตามดวยตําแหนงบริหารหรือชื่อของบุคคล
ท่ีเปนผูรับหนังสือ 
 2. หากเปนบุคคลท่ีมีตําแหนงหนาท่ีบริหารราชการแผนดินในระดับสูงของประเทศ เชน ประธาน
องคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ฯลฯ ใหใช “กราบเรียน” 
 3. งดใชคํา “ฯพณฯ” นําหนาชื่อหรือตําแหนง เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตวันท่ี ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ใหเลิกใช เวนแตกรณีพิเศษอันเก่ียวกับการตางประเทศหรือเปนคําเฉพาะท่ีแปลมาจากคํา
ภาษาตางประเทศเทานั้น 
 4. งดใชคํา “คุณ” นําหนาชื่อ เพราะอาจทําใหผูรับเขาใจผิด เพราะ คุณ คือ คํานําหนาของสุภาพสตรี 
ท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฝายใน อาทิ คุณรัญจวน อินทรกําแหง คุณผอบ โปษะกฤษณะ 
 5. การใชคําข้ึนตนกับบุคคลทานอ่ืน ใหเปนไปตามหลักการใชคําข้ึนตน สรรพนาม และคําลงทาย              
(ท้ังในหนังสือราชการ และการจาหนาซอง) ท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

การเขียนเนื้อหาในหนังสือราชการ  
 การเขียนสวนเนื้อหาเปนสิ่งจําเปนและเปนหัวใจสําคัญในการสื่อสารของหนังสือราชการมากท่ีสุด               
ผูศึกษาควรคํานึงถึงหลักการเขียนหนังสือราชการและควรคํานึงถึงหลัก 5W 1H ดังนี้  
 1. Who (Whom) = ใคร  
 2. What = ทําอะไร  
 3. Where = ทําท่ีไหน  
 4. When = ทําเม่ือไหร  
 5. Why = ทําเพ่ืออะไร  
 6. How = ทําอยางไร 

องคประกอบของเนื้อหามี 3 สวน คือ สวนนํา (ภาคเหตุ) สวนเนื้อความ (ภาคความประสงค) และ 
สวนทาย (ภาคสรุป) โดยมากหากเปนหนังสือราชการภายนอก มักจะมีเนื้อหาประมาณ 2 - 3 ยอหนา แตก็
มิไดกําหนดตายตัว อาจมีหลายยอหนาก็ได แตตองครบองคประกอบท้ัง 3 สวน ท้ังนี้ สวนทายไมควรมากกวา 
1 - 3 บรรทัด  
 การเขียนสวนนํา (ภาคเหต)ุ  
 เปนสวนอารัมภบทของหนังสือ เพ่ือบอกถึงท่ีมา ปญหา หลักการและเหตุผล หรือเปนการเทาความ 
หรือสรุปเรื่องเดิม เพ่ือเปนการเกริ่นใหผูรับทราบวาเราตองการสื่อสารอะไร ซ่ึงควรใชหลัก 5W 1H ในการ
เขียนสวนนํา เทคนิควิธีการเขียนสวนนํา (ภาคเหตุ) มีดังนี้  
 
 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๘/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 1. ใชคําข้ึนตน “ดวย... เนื่องดวย... เนื่องจาก...” กับเรื่องท่ีติดตอกันเปนครั้งแรก  
 2. ใชคําข้ึนตน “ตาม... ตามท่ี... อนุสนธิ… ตามหนังสือท่ีอางถึง...” กับเรื่องท่ีมีการติดตอกันกอน
หนานี้ หรือเปนเรื่องตอเนื่อง  
 3. การเขียนสวนนําตามขอ ๒) ตองลงทายดวยคําวา “นั้น” ตอทายยอหนาเสมอ โดยเวนวรรค ๑ 
ตัวอักษร แลวตามดวย “นั้น”  
 4. การเขียนขอความตอทายยอหนาของสวนนํา (ภาคเหตุ) เชน  
 4.1 กรณีหนังสือท่ีมีอางถึง เชน ความแจงแลว นั้น ความละเอียดแจงแลว นั้น เปนตน  
 4.2 กรณีหนังสือท่ีมีสิ่งท่ีสงมาดวย เชน รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย (สงใชกับหนังสือ
ภายนอก) รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ (แนบใชกับ
หนังสือภายใน)  

 การเขียนสวนเนื้อความ (ภาคความประสงค)  
 ในการเขียนสวนเนื้อความ สวนใหญมักจะเขียนในยอหนาท่ี 2 ของเนื้อหา เพ่ือแสดงความประสงค วา
ความตองการหรือสาเหตุจุดประสงคของเราท่ีมีหนังสือไปเราตองการอะไร หรือใหเขาชวยอะไร เปนการแจงให
ผูรับทราบความตองการ ใหผูรับปฏิบัติอยางไร หากมีเนื้อความมาก ใหแยกเปนขอ ๆ ใหชัดเจน การเขียนสวน
เนื้อความตองเขียนใหสั้นกระชับท่ีสุด เพ่ือสื่อสารแบบ ตรงประเด็น และสามารถทําใหผูรับเขาใจและปฏิบัติ
ตามไดทันที จุดประสงคท่ีมีหนังสือไป อาจมีลักษณะและความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 
 

คําแจง  เพ่ือทราบ เพ่ือใหพิจารณา เพ่ืออนุมัติ เพ่ือใหดําเนินการ เพ่ือใหความ
รวมมือ เพ่ือถือปฏิบัติ  

คําขอ  เพ่ือพิจารณา เพ่ือใหชวยเหลือ เพ่ือใหความรวมมือ เพ่ือใหดําเนินการ  

คําซักซอม  เพ่ือใหเขาใจ  

คํายืนยัน  เพ่ือใหแนใจ  

คําสั่ง  เพ่ือใหปฏิบัติ  

คําเตือน  เพ่ือไมใหลืมท่ีจะปฏิบัติ  

คํากําซับ  เพ่ือใหปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดความระมัดระวัง  

คําถาม  เพ่ือขอทราบคําตอบ  

คําหารือ  เพ่ือขอความเห็น  

 การเขียนสวนทาย (ภาคสรปุ)  
 ยอหนาท่ี 3 เปนขอความแสดงความประสงคจะใหผูรับดําเนินการอยางไร ควรเปนประโยคสั้นๆ เปน
บทสรุป เนนย้ํา หรือขอบคุณ ไมควรมีเนื้อหาสําคัญอยูในสวนนี้อีก เชน  
 กรณีท่ีตองการใหผูรับไดรับทราบเนื้อหาในหนังสือราชการ ใหใชคําวา “จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ” 
หรือ “จึงเรียนมาเพ่ือทราบ”  
 กรณีท่ีตองการใหผูรับดําเนินเรื่องตามข้ันตอนตอไป ใหใชคําวา “จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
ดําเนินการตอไป” หรือ “จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป”  



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๙/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 กรณีท่ีตองการใหผูรับตัดสินใจในเรื่องท่ีปรากฏในหนังสือ ใหใชคําวา “จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ” หรือ “จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห”  

ตัวอยาง 

คําแจง  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

คําขอ  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไปดวย  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปดวย  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความรวมมือตามสมควรดวย  
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ..........  

คําซักซอม  จึงเรียนมาเพ่ือขอซักซอมความเขาใจ และถือปฏิบัติตอไป  

คํายืนยัน  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอยืนยันขอตกลงดังกลาวมา ณ ท่ีนี้  

คําสั่ง  จึงเรียนมาเพ่ือถือปฏิบัติตอไป  
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  

คําเตือน  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการเรื่องนี้ใหเสร็จโดยดวน  

คํากําซับ  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยเครงครัดตอไป  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดกําชับเจาหนาท่ีใหระมัดระวังมิใหเกิดกรณีเชนนี้อีก  

คําถาม  จึงเรียนมาเพ่ือขอทราบวา...................................................  

คําหารือ  จึงเรียนมาเพ่ือขอหารือวา...................................................  
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย และแจงผลใหทราบดวย จะขอบคุณยิ่ง  

วรรคตอน  
 1. เวนวรรค 1 เคาะ กอนหรือหลังเครื่องหมายท่ีใชประกอบคํา กลุมคํา หรือประโยค เชน จริง ๆ 
พ.ศ. คือ (พุทธศักราช)  
 2. เวนวรรค 1 เคาะ ระหวางชื่อกับนามสกุล ระหวางคํานําหนานามท่ีเปนยศกับชื่อ  
 3. เวน 2 เคาะ หลังเรื่อง เรียน อางถึง สิ่งท่ีสงมาดวย  
 4. การแบงคํา ตัดคํา ใหคํานึงถึงความเหมาะสม ไมควรตัดคําสมาส คําสนธิ  

การพิมพหนาตอ  
 หากหนังสือมีเนื้อหายาวและจําเปนตองพิมพตอในกระดาษหนาถัดไป ใหพิมพเครื่องหมายทับ ( / ) 
ตามดวยขอความในหนาถัดไป แลวตามดวยจุด ๓ จุด (...) ท่ีมุมลางขวาของ ทายกระดาษ ท้ังนี้ ขอความใน
หนาถัดไปควรมีไมนอยกวา ๒ บรรทัด กอนพิมพคําลงทาย และใสเลขหนาไวท่ีกึ่งกลางหนากระดาษ โดยใส
เครื่องหมายยัติภังค ( - ) เวนวรรค 1 เคาะหนาและหลังตัวเลข  
 
 
 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๑๐/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใชคําในหนังสือราชการ 
  
 ในการเขียนหนังสือราชการควรใชคํามาตรฐานท่ีบัญญัติตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช 2554 โดยใชคําท่ีเปนภาษาเขียน ภาษาราชการ เปนหลัก ไมใชภาษาพูด ภาษาโบราณ ภาษา
ของสื่อมวลชน ฯลฯ ซ่ึงเปนภาษานอกแบบ ท้ังนี้ จากการศึกษามีการใชคําท่ีเปนภาษาราชการหรือคําท่ีควรใช
ในหนังสือราชการ 
 1. การใชคําใหเหมาะสม 
 1.1 คําสรรพนาม ควรใช ผม กระผม ดิฉัน 
 1.2 การใชคําบุพบท 
  “เชน” ใชยกตัวอยางคําตาง ๆ ท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน แลวลงทายดวย ฯลฯ หรือ เปนตน 
  “อาทิ” ยกมาเฉพาะท่ีสําคัญหรือลําดับตน ๆ ไมตองใช ฯลฯ เพราะท่ีสําคัญมีเพียงเทานั้น 
และไมใชคําวา อาทิเชน เพราะคําวา อาทิ และ เชน มีความหมายเดียวกัน คือ การยกตัวอยางจึงไมควรใชคํา
ท้ังสองคํานี้ ซอนกัน 
 1.3 คําท่ีมักใชผิดไดแกคําวา “จะ ไป มา” 
  “จะ” ใชได ท่ัวไป เปนภาษาราชการท่ีใชไดเสมอ 

(หนาแรก ไมมีหมายเลขหนา) 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

/จึงเรียนมา... 
 

- 2 - 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจงใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวโดย
เครงครัดตอไป  

        ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
            (พิมพชื่อเต็ม)  
               ตําแหนง  

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๑๑/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

  “ไป - มา” มักใชสลับกัน การใชคํานี้ควรคํานึงถึงผูรับหนังสือเปนสําคัญ ควรใช “จึงขอเชิญ
ไปเปนวิทยากร” เพราะผูรับหนังสือ ยอมคิดวาตนเดินทางไป หรือ “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ” “ขอสงผูแทน
มารวมประชุม” เพราะผูรับหนังสือซ่ึงเปนผูจัดประชุมยอมคิดวาจะมีผูมารวมประชุม 

 2. การใชเครื่องหมาย  
 2.1 อัญประกาศ (เครื่องหมายคําพูด “...”) ใชเม่ือตองการคัดลอกขอความมากลาวหรือเนนชื่อ
เฉพาะ ขอความสําคัญ เชน ตามมาตรา...... ระบุวา “......”  
 2.2 การใชเครื่องหมายยัติภังค ( - ) ใชเขียนไวท่ีสุดบรรทัด เพ่ือตอพยางค หรือคําสมาส ซ่ึง
จําเปนตองเขียนแยกบรรทัดกัน เนื่องจากมาอยูตรงสุดบรรทัดและไมมีท่ีพอจะบรรจุคําเต็มไดหมายความวา 
คําท่ีมีหลายพยางค เม่ือจําเปนตองเขียนแยก บรรทัดกัน ใหใสเครื่องหมายยัติภังคค่ันระหวางพยางค แตท้ังนี้
ตองดูวาพยางคนั้น ๆ มีความหมายสมบูรณ ในตัวหรือไม ถาไมมีความหมายสมบูรณในตัว จะตองใส
เครื่องหมายยัติภังค และคําท่ีแยกกันจะตองแยกใหถูกภาษาดวย  

ประโยคในหนังสือราชการและหนังสือโตตอบท่ัวไป  
 ประโยคในหนังสือราชการและหนังสือโตตอบท่ัวไป ควรมีลักษณะสําคัญ ดังนี้  
 1. ประโยคสั้น ไมใชคําเชื่อมมาก ควรใชประโยคความเดียวมากกวาประโยคความซอนหรือประโยค
ความรวม ความยาวของแตละประโยคไมควรเกิน ๑ บรรทัด ไมใชคําฟุมเฟอย ซํ้าซากท่ีทําใหประโยคยาวโดย
ใชเหตุ 
 2. ประโยคบอกเลา แมเปนคําถามก็สามารถดัดแปลงได เชน ขอหารือวาสมควรปฏิบัติประการใด ไม
ควรใชประโยคคําถามโดยตรงวา ทําไดไหม  
 3. ประโยคชัดเจน มีความหมายเดียว ไมคลุมเครือ อานแลวเขาใจทันทีโดยไมตองอานทวนหรือ
ตีความ  
 4. ประโยคสละสลวย แมภาษาราชการจะเนนความชัดเจน ตรงไปตรงมา แตก็ควรมีความสุภาพ 
สละสลวย นาอาน และนาปฏิบัติ ผูอานไมรูสึกทางลบ โดยเฉพาะหนังสือตักเตือนกําชับ ควรใชประโยคท่ีสุภาพ
เสมอ  

การบันทึกเสนอหนังสือราชการ  
 เนื่องจากผูบังคับบัญชามีหนังสือราชการท่ีจะตองพิจารณา วินิจฉัย สั่งการ หรือรับทราบเปนจํานวน
มาก ทําใหไมมีเวลาท่ีจะดูรายละเอียดท่ีนําเสนอมาทุกเรื่องได ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของผูบันทึกเสนอท่ีจะตอง
ยอเรื่อง สรุปประเด็นท่ีสําคัญ และเรียบเรียงใหมใหชัดเจน เพ่ือใหผูบังคับบัญชาสามารถอานเขาใจไดงายและ
สะดวกแกการพิจารณาสั่งการ  

 หลักการบันทึกเสนอหนังสือราชการ มีข้ันตอนสําคัญ 3 ประการ คือ  
 1. ข้ันตอนกอนบันทึกเสนอ  
 2. ข้ันตอนการบันทึกเสนอ  
 3. ข้ันตอนการนําเสนอ  
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ข้ันตอนกอนบันทึกเสนอ  
 1. ใหจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวน ของหนังสือแตละชนิด  
 2. ควรตั้งประเด็นของเรื่องใหไดวาอะไร เม่ือไร ท่ีไหน ใคร ทําไม อยางไร เปนขอ ๆ ไวกอน  
 3. อานหรือศึกษาเรื่องท้ังหมดใหละเอียดและใหเขาใจ  
 4. ตองจับประเด็นสําคัญของเรื่องใหได  
 5. หากเปนเรื่องท่ีเคยติดตอไปมาระหวางสวนราชการ ตองหาเรื่องเดิมเพ่ือประกอบ การนําเสนอ  
 6. เรื่องใดท่ีมีการอางถึงกฎ ระเบยีบ ใหคนหากฎหรือระเบียบนั้นๆ เพ่ือประกอบ การนําเสนอ  

 ข้ันตอนการบันทึกเสนอ  
 1. เรื่องใหสั้น กระชับ และลําดับความเปนมากอนหลัง ใหเขาใจงาย  
 2. ขอความท่ีจะบันทึกเสนอตองเรียงลําดับความตามหนังสือเดิมท่ีมีมา เพ่ือใหเกิดความเขาใจงาย
ตามลําดับเหตุการณ  
 3. ควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการ  
 4. ควรเสนอแนะทางออกสําหรับการตัดสินใจและสั่งการ  

 ข้ันตอนการนําเสนอ  
 1. ใหเสนอเรื่องตามระดับชั้นความเร็ว เชน ดวนท่ีสุด ดวนมาก และดวน  
 2. ใหเสนอเรื่องตามประเภทชั้นความลับ เชน ลับ ลับมาก ลับท่ีสุด  
 3. ใหตรวจสอบเอกสารท่ีแนบประกอบเรื่องใหครบทุกครั้งกอนนําเสนอ 

 รูปแบบบันทึกเสนอ ประกอบดวย 4 หัวขอ โดยใชอักษร ไทยสารบรรณ (TH SarabunIT9) ตัวหนา 
ขนาด 16 พอยท ดังนี้  
 1. เรื่องเดิม  
 2. ขอเท็จจริง  
 3. หลักการและขอกฎหมาย  
 4. ขอพิจารณา  

 1. เรื่องเดิม คือ ท่ีมาของเรื่อง ความเปนมาของเรื่องท่ีเสนอ  
 2. ขอเท็จจริง  
 ขอเท็จจริง คือ การวิเคราะหเรื่อง เพ่ือแสดงความคิดเห็นโดยตองเขียนขอมูลใหถูกตองตรงความเปน
จริง ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นซ่ึงปรากฏชัดตามเรื่องราวหรือเหตุการณ มีเอกสารหลักฐานยืนยัน ตรง
ประเด็นของเรื่องท่ีพิจารณา และขอมูลท่ีเก่ียวของใหครบถวนสมบูรณ ตัวอยางท่ีคลายคลึงพอท่ีจะเทียบเคียง
กับเรื่องนั้นได ขอเท็จจริงท่ีดีจะชวยสนับสนุนขอเสนอเพ่ือพิจารณา ซ่ึงจะตอง  
 2.1 พิจารณาอยางมีหลักเกณฑ ดวยการนําเอากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักการ หลักวิชา ฯลฯ มา
เปนเกณฑการพิจารณา เชน  
 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย....  
 เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง....  
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 2.2 พิจารณาอยางมีมาตรฐาน ดวยการนําเอามาตรฐานตาง ๆ ท่ีไดกําหนดข้ึนใชในสังคม มาเปน
เกณฑการพิจารณา เชน  
 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม....  
 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO....  
 2.3 พิจารณาอยางมีเหตุผล ดวยการนําเอาเหตุผล ซ่ึงเปนไปตามเหตุการณหรือเรื่องราว หรือตาม
วัตถุประสงคมาเปนเกณฑการพิจารณา เชน  
 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย ทันเวลา....  
 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความสะดวก ปลอดภัย....  
 เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณ....  
 เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอเท็จจริง....  
 เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม....  
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน….  
 เพ่ือใหการจัดงานบรรลุวัตถุประสงค....  
 2.4 พิจารณาใหเห็นประโยชนท่ีจะไดรับ หรือ ความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนหากไมดําเนินการ เชน  
 โครงการฝกอบรมนี้คาดวาจะไดรับประโยชน กลาวคือ…. 
 การดําเนินการตามโครงการดังกลาวลาชากวากําหนด หากไมแกไขใหรวดเร็วทันเวลา จะเกิด
ความเสียหาย กลาวคือ....  
 2.5 พิจารณาโดยเปรียบเทียบขอดีขอเสียจากทางเลือก ดวยการกําหนดทางเลือก ๒ หรือ ๓ 
ทางเลือก และใหขอดีขอเสียแตละทางเลือก แลวพิจารณาเปรียบเทียบวาทางเลือกใดขอดีมีน้ําหนักท่ีสุด  

 3. หลักการและขอกฎหมาย  
 หลักการและกฎหมาย คือ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ ไดแก กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หลักการ หลักวิชา 
หลักเกณฑ และมาตรฐานตางๆ แผนพัฒนา นโยบาย และมติท่ีประชุม ท่ีใชประกอบการวิเคราะหเรื่อง  

 4. ขอพิจารณา  
 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา คือ การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และการกําหนดวิธีดําเนินงาน (How to do) 
เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดพิจารณาสั่งการ ในการใหขอเสนอแกผูบังคับบัญชานั้น ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  
 4.1 มีความเปนไปได  
 4.2 บรรลุวตัถุประสงค  
 4.3 ไมกระทบกระเทือน และความเสี่ยงนอยท่ีสุด  
  ตัวอยางขอเสนอเพ่ือพิจารณา  
  - ใหดําเนินการฝกอบรมตามโครงการดังกลาว  
  - ใหหนวยงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ  
  - ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุนตามท่ีรองขอ  
  - สําเนาแจกจายหนวยท่ีเก่ียวของทราบและดําเนินการ 
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รูปแบบการพิมพหนังสือราชการ 

หนังสือภายใน 
 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปนหนังสือติดตอ
ภายในกระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ 
 1. สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือ โดยมีรายละเอียด
พอสมควร ถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับกรมข้ึนไป ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องท้ังระดับกรม
และกอง ถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับตํ่ากวากรมลงมา ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียง
ระดับกองและสวนราชการเจาของเรื่อง พรอมท้ังหมายเลขโทรศัพท 
 2. ท่ี ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเรื่อง ตามท่ีกําหนดไวทับเลขทะเบียนหนังสือสง 
 3. วัน เดือน ป ใหลงเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 
 4. เรื่อง ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีเปนหนังสือตอเนื่องใหลง
เรื่องของหนังสือฉบับเดิม (กรณีเรื่องมี ๒ บรรทัด ๆ ท่ี ๒ ไมมีเสน) 
 5. คําข้ึนตน ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามรายการใชคําข้ึนตน สรรพนาม และคําลง
ทายท่ีกําหนด แลวลงตําแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไมเก่ียวกับตําแหนง
หนาท่ี 
 6. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลายประการให
แยกเปนขอ ๆ ในกรณีท่ีมีการอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันหรือมีสิ่งท่ีสงมาดวย ใหระบุไวในขอนี้ 
 7. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
 8. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ ในกรณีท่ีกระทรวง หรือ กรม 
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Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๑๖/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

หนังสือภายนอก 
 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปนหนังสือติดตอ
ระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 
 1. ท่ี ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเรื่องตามท่ีกําหนดไว แลวทับดวยเลขทะเบียนหนังสือ
สง (เลขทะเบียนเริ่มตนทุกปปฏิทิน) 
 2. สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ สถานท่ีราชการ หรือคณะกรรมการซ่ึงเปน
เจาของหนังสือนั้น และลงท่ีตั้งไวดวย ซ่ึงสวนราชการเจาของหนังสือตองสอดคลองกับผูลงนามหนังสือ 
 3. วัน เดือน ป ใหลงเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ (ไม
ตองแสดงพยัญชนะ พ.ศ.) 
 4. เรื่อง ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีเปนหนังสือตอเนื่องใหลง
เรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
 5. คําข้ึนตน ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามรายการใชคําข้ึนตน สรรพนาม และคําลง
ทายท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ แลวลงตําแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึง
หรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไมเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ี 
 6. อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือท่ีสวนราชการผูรับหนังสือไดรับมา
กอนแลว จะจากสวนราชการใดก็ตาม โดยเรียงลําดับ ดังนี้ ชื่อสวนราชการเจาของหนังสือชั้นความลับ(ถามี) 
ชั้นความเร็ว (ถามี) เลขท่ีหนังสือ และวันท่ี เดือน ป ของหนังสือนั้น 
 7. ส่ิงท่ีสงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารท่ีสงไปพรอมกับหนังสือนั้น หากมี
หลายชุดใหระบุจํานวนชุดไวดวย (กรณีมีสิ่งท่ีสงมาดวยตั้งแต ๒ หัวขอข้ึนไป ในเนื้อหาของหนังสือจะตองบอก
สิ่งท่ีสงมาดวยท้ังหมด เชน รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๑ และ ๒ ในกรณีท่ีไมสามารถสงไปในซองเดียวกัน
ไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 
 8. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลายประการให
แยกเปนขอ ๆ 
 9. คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือ ตามตารางการใชคําข้ึนตน สรรพนาม และคํา
ลงทาย ท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
 10. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
 11. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ (ตําแหนงของผูลงลายมือชื่อตองสอดคลองกับสวน
ราชการเจาของหนังสือ) 
 12. สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงาน ท่ีออกหนังสือ 
 - สวนราชการท่ีออกหนังสืออยูระดับกระทรวงหรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องท้ังระดับ
กรมและระดับกอง 
 - สวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมา ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง
และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 13. โทรศัพท ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงาน ท่ีออกหนังสือ 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๑๗/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 14. โทรสาร ใหลงหมายเลขโทรสารของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือตอ
จากหมายเลขโทรศัพท 
 15. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (ถามี) ใหระบุไปรษณียอิเล็กทรอนิกสท่ีใชใน การรับสงขอมูลขาวสาร
อิเล็กทรอนิกส 

 
 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๑๘/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๑๙/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

หนังสือประทับตรา 
 หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนา สวนราชการระดับกรมข้ึน
ไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป เปน
ผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา 
 1. ท่ี ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามท่ีกําหนดไว 
 2. ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลท่ีหนังสือนั้นมีถึง 
 3. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย 
 4. ช่ือสวนราชการท่ีสงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการท่ีสงหนังสือออก 
 5. ตราช่ือสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการดวยหมึกแดง และใหผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อ
ยอกํากับตรา 
 6. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช ท่ีออกหนังสือ 
 7. สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือ 
 8. โทรศัพท ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือ 
 9. โทรสาร ใหลงหมายเลขโทรสารของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือตอจาก
หมายเลขโทรศัพท 
 10. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (ถามี) ใหระบุไปรษณียอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการรับสงขอมูลขาวสาร
อิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๒๐/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๒๑/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 
คําส่ัง 
 คําส่ัง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย 
 1. คําส่ัง ใหลงชื่อสวนราชการ หรือตําแหนงของผูมีอํานาจท่ีออกคําสั่ง 
 2. ท่ี ใหลงเลขท่ีท่ีออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นปปฏิทินทับเลขป
พุทธศักราชท่ีออกคําสั่ง (ไมตองใสคําวา พ.ศ.) 
 3. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกคําสั่ง 
 4. ขอความ ใหอางเหตุท่ีออกคําสั่ง และอางถึงอํานาจท่ีใหออกคําสั่ง (ถามี) ไวดวย แลวจึงลงขอความ
ท่ีสั่ง และวันใชบังคับ 
 5. ส่ัง ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ข่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกคําสั่ง 
 6. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อผูออกคําสั่ง และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
 7. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําสั่ง 

ระเบียบ 
 ระเบียบ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได 
เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา 
 1. ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกระเบียบ 
 2. วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ 
 3. ฉบับท่ี ถาเปนระเบียบท่ีกลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับท่ีเทาใด แตถาเปน
ระเบียบเรื่องเดียวกันท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมใหลงเปน ฉบับท่ี ๒ และท่ีถัด ๆ ไปตามลําดับ 
 4. พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกระเบียบ 
 5. ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพ่ือแสดงถึงความมุงหมายท่ีตองออกระเบียบ และอางถึงกฎหมาย
ท่ีใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 
 6. ขอ ใหเรียงขอความท่ีจะใชเปนระเบียบเปนขอ ๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อระเบียบ ขอ ๒ เปนวันใช 
บังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเม่ือใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามีมากขอหรือหลาย
เรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนท่ีจะข้ึนหมวด ๑ 
 7. ประกาศ ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออก
ระเบียบ 
 8. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
 9. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 

ขอบังคับ 
 ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายท่ีบัญญัติ
ใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบท่ี ๖ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขอบังคับ 
 2. วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ 
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 3. ฉบับท่ี ถาเปนขอบังคับท่ีกลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับท่ีเทาใด แตถาเปน
ขอบังคับเรื่องเดียวกันท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมใหลงเปนฉบับท่ี ๒ และท่ีถัด ๆ ไปตามลําดับ 
 4. พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกขอบังคับ 
 5. ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายท่ีตองออกขอบังคับและอางถึงกฎหมาย 
ท่ีใหอํานาจออกขอบังคับ 
 6. ขอ ใหเรียงขอความท่ีจะใชบังคับเปนขอ ๆ โดยให ขอ ๑ เปนชื่อขอบังคับ ขอ ๒ เปนวันใชบังคับ
กําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเม่ือใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ขอบังคับใดถามีมากขอหรือหลายเรื่องจะ
แบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนท่ีจะข้ึนหมวด ๑ 
 7. ประกาศ ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช ท่ีออก
ขอบังคับ 
 8. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
 9. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 

ประกาศ 
 ประกาศ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ 
 1. ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกประกาศ 
 2. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องท่ีประกาศ 
 3. ขอความ ใหอางเหตุผลท่ีตองออกประกาศและขอความท่ีประกาศ 
 4. ประกาศ ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของป พุทธศักราชท่ีออก
ประกาศ 
 5. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
 6. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความใหเปลี่ยน
คําวาประกาศ เปนแจงความ 

แถลงการณ 
 แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือทําความเขาใจในกิจการของทางราชการ หรือ
เหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน 
 1. แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกแถลงการณ 
 2. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกแถลงการณ 
 3. ฉบับท่ี ใชในกรณีท่ีจะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวท่ีตอเนื่องกันใหลงฉบับท่ีเรียง
ตามลําดับไวดวย 
 4. ขอความ ใหอางเหตุผลท่ีตองออกแถลงการณและขอความท่ีแถลงการณ 
 5. สวนราชการท่ีออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกแถลงการณ 
 6. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกแถลงการณ 
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ขาว 
 ขาว คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ 
 1. ขาว ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขาว 
 2. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกขาว 
 3. ฉบับท่ี ใชในกรณีท่ีจะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวท่ีตอเนื่องกัน ใหลงฉบับท่ีเรียงตามลําดับ
ไวดวย 
 4. ขอความ ใหลงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องของขาว 
 5. สวนราชการท่ีออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขาว 
 6. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช ท่ีออกขาวคือ 
บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ 

รับรอง 
 รับรอง คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแก บุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานเพ่ือ
วัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยท่ัวไปไมจําเพาะเจาะจง 
 1. เลขท่ี ใหลงเลขท่ีของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มต้ังแตเลข ท่ี ๑ เรียงเปนลําดับไปจนถึงสิ้นป
ปฏิทินทับเลขปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขท่ีของหนังสือท่ัวไปตามแบบหนังสือภายนอกอยาง
หนึ่งอยางใด 
 2. สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการซ่ึงเปนเจาของหนังสือนั้น และจะลงสถานท่ีตั้ง
ของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 
 3. ขอความ ใหลงขอความข้ึนตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา แลวตอดวยชื่อบุคคล นิติบุคคล
หรือหนวยงานท่ีทางราชการรับรองในกรณีเปนบุคคลใหพิมพชื่อเต็มโดยมีคํานําหนานาม ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงหนาท่ี และสังกัดหนวยงานท่ีผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง แลวจึงลงขอความท่ีรับรอง 
 4. ใหไว ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ
รับรอง 
 5. ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายและพิมพชื่อเต็ม
ของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
 6. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูลงลายมือชื่อในหนังสือ 
 7. รูปถายและลายมือช่ือผูไดรับการรับรอง ในกรณีท่ีการรับรองเปนเรื่องสําคัญท่ีออกใหแกบุคคลให
ติดรูปถายของผูท่ีไดรับการรับรอง ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก ประทับตราชื่อสวนราชการ
ท่ีออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวใตรูปถาย 
พรอมท้ังพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อดวย 

บันทึก 
 บันทึก คือ ขอความซ่ึงผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการแก
ผูใตบังคับบัญชา หรือขอความท่ีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานระดับตํ่ากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการ
ปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความและใหมีหัวขอดังตอไปนี้ 
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 1. ช่ือตําแหนงท่ีบันทึกถึง โดยใชคําข้ึนตนตามท่ีกําหนดไว 
 2. สาระสําคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเรื่องท่ีบันทึก ถามีเอกสารประกอบก็ใหระบุไวดวย 
 3. ช่ือและตําแหนง ใหลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีท่ีไมใชกระดาษบันทึก
ขอความใหลงวันเดือนปท่ีบันทึกไวดวย 
 การบันทึกตอเนื่อง โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําข้ึนตนใจความบันทึก และลงชื่อเชนเดียวกับท่ีไดกลาว
ไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตลายมือชื่อผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพ่ิมเติมใหลงชื่อและวัน เดือน 
ป กํากับเทานั้น 

หนังสืออ่ืน 
 หนังสืออ่ืน คือ หนังสือ หรือ เอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เพ่ือเปน
หลักฐานในทางราชการ ซ่ึงรวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพดวย หรือหนังสือของ
บุคคลภายนอกท่ียื่นตอเจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลวมีรูปแบบ
ตามท่ีกระทรวงทบวงกรมจะกําหนดข้ึนใชตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตาม
แบบ เชน โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง เปนตน 

รายงานการประชุม 
 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของท่ี
ประชุมไวเปนหลักฐาน 
 1. รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะท่ีประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
 2. ครั้งท่ี ใหลงครั้งท่ีประชุม เชน ครั้งท่ี ๕/๒๕๔๘ 
 3. เม่ือ ใหลงวันเดือนปท่ีประชุม เชน วันจันทรท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
 4. ณ ใหลงสถานท่ีท่ีประชุม 
 5. ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุมซ่ึงมาประชุมในครั้งนั้น 
ในกรณีท่ีมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนงใด หรือเปนผูแทน
หนวยงานใด 
 6. ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุมซ่ึงมิไดมา
ประชุมพรอมท้ังเหตุผล 
 7. ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีมิไดรับการแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุมซ่ึงไดเขา
รวมประชุม พรอมหนวยงานท่ีสังกัด (ถามี) 
 8. เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาท่ีเริ่มประชุม 
 9. ขอความ ใหบันทึกขอความท่ีประชุม โดยปกติเริ่มตนดวยประธานกลาวเปดประชุมและเรื่องท่ี
ประชุมกับมติหรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ 
 10. เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาท่ีเลิกประชุม 
 11. ผูจดรายงานการประชุม ใหลายมือชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น ซ่ึงปกติจะเปนเลขานุการ
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเลขานุการ 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๒๕/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 12. ผูตรวจรายงานการประชุม ใหลงลายมือชื่อผูตรวจรายงานการประชุมครั้งนั้น ซ่ึงปกติจะเปน
ประธานท่ีประชุม หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากประธาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๒๖/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

เอกสารอางอิง 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548  
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 และฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2564) 

 
นภาลัย สุวรรณธาดา, อดุล จันทรศักดิ์. (2554). เทคนิคการเชียนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบ และ        
 รายงานการประชุม. พิมพครั้งท่ี 7. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ. 
 
สํานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. (2563). คูมือการเขียนหนังสือราชการ. คนหาเม่ือ 22 สิงหาคม 2563,     
 จาก https://www.m-culture.go.th/hrd/more_news.php?cid=41 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๒๗/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางหนังสือภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๒๘/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๒๙/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๓๐/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๓๑/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๓๒/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๓๓/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอยางหนังสือภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๓๔/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๓๕/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๓๖/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๓๗/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๓๘/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 
 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๓๙/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๔๐/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางหนังสือประทับตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๔๑/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 

 



 
สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: คูมือการเขียนหนังสือราชการ ๑  ๔๒/42 

 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวศศิธร  ทองทิพย   
2. นางสาวธันยพร  อุตรนาค 

ผูทบทวน 
นางสาวดรญุณี  แกวสระแสน 
หัวหนากลุมงาน                       

ผูอนุมัต ิ
 

เลขานุการกรม 
 

 

 


