
คํานํา 

 
คูมือการเขียนหนังสือราชการของกระทรวงพาณิชยฉบับน้ี  จัดทําขึ้นโดยดําริของทาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวางแบบแผน การเขียนหนังสือ
ราชการของหนวยงานตางๆในกระทรวงพาณิชย ใหมีรูปแบบที่สะดวกในการใชงาน สวยงามเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน และถูกตองตามหลักเกณฑหรือระเบียบของราชการ  

 

ในการดําเนินการดังกลาว กระทรวงฯ ไดมอบหมายใหทีมขาราชการกลุม Young Talent 
ประมวลและจัดทํารูปแบบการเขียนหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดมอบหมายให
กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เวียนใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชยพิจารณาและรวม
ใหความคิดเห็น ซึ่งผลการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
สวนใหญเห็นดวยกับรูปแบบการเขียนหนังสือที่ทีมงานไดจัดทําขึ้น โดยผลจากการประมวลความคิดเห็น
ดังกลาวไดนํามาปรับปรุงและกําหนดรูปแบบการเขียนหนังสือราชการที่ถูกตองและเหมาะสมใหขาราชการและ
เจาหนาที่นําไปใชและถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกระทรวงพาณิชย   

 

หลักเกณฑในการเขียนหนังสือราชการในคูมือฉบับนี้  อางอิงจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  (ในสวนของหนังสือราชการภาษาไทย) และหนังสือ “Compendium of 
Official Notes and Usage” ของสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (ในสวนหนังสือ
ราชการภาษาอังกฤษ) โดยทีมงานไดปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะสมตรงกับความตองการในการใชงานมากขึ้น 
สาระสําคัญประกอบดวยตัวอยางหนังสือราชการสําคัญที่หนวยงานใชเปนประจํา อาทิ หนังสือเชิญประชุม 
หนังสือขอความรวมมือ หนังสือขอบคุณ บันทึกที่ใชภายในหนวยงาน ระเบียบ คําสั่ง และรายงานการประชุม 
เปนตน   

 

ทีมงานผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการเขียนหนังสือราชการของกระทรวงพาณิชยฉบับนี้ 
จะเปนประโยชนและเปนแบบแผนในการเรียนรูและพัฒนาการเขียนหนังสือของขาราชการและเจาหนาของ
กระทรวงพาณิชยสืบไป 

 
 
 
 
            สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
                             ธันวาคม  2551 
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คูมือและแนวปฏิบัติในการจัดทําหนังสือราชการ 
 

 หนังสือราชการเปนส่ือที่มีความสําคัญอยางยิ่งในระบบราชการ ใชสําหรับการติดตอประสานงานไม
วาจะเปนการติดตอภายในสวนราชการเดียวกันหรือระหวางสวนราชการ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาคและ
ตางประเทศ รวมถึงการติดตอกับตัวบุคคล  จึงมีการวางระเบียบและรูปแบบของหนังสือราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และกําหนดใหสวน
ราชการตางๆ ถือระเบียบนี้เปนแนวทางในการเสนอหนังสือราชการตอผูบังคับบัญชา   
 

 สําหรับการเขียนหนังสือราชการเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาของสํานัก/ศูนย/กองในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย นับวามีความหลากหลายโดยเฉพาะรูปแบบการพิมพ ซ่ึงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ กําหนดรูปแบบไวโดยใชพิมพดีดเปนเกณฑ  แตในปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกาวหนามากขึน้ 
เครื่องคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในการพิมพและบันทึกขอมูลแทนที่เครื่องพิมพดีดซ่ึงไดถูกลดบทบาทหรือ
ลดนอยหรือแทบไมมีการใช  รูปแบบการพิมพดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรจึงมีความแตกตางกันไป เชน การกําหนดระยะ
กั้นหนากั้นหลัง ระยะหางของบรรทัด เปนตน  สํานัก/ศูนย/กองตางๆ จึงควรมีการปรับปรุงรูปแบบในการจัดพิมพ
หนังสือราชการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางปฏิบัติได
อยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณกําหนดใหหนังสือราชการมี 6 
ชนิด คือ  

 

 1. หนังสือภายนอก 
 2. หนังสือภายใน 
 3. หนังสือประทับตรา 
 4. หนังสือส่ังการ 
   -  คําส่ัง 
  -  ระเบียบ 
  -  ขอบังคับ 
 5. หนังสือประชาสัมพันธ 
   - ประกาศสอบแขงขัน ประกาศประกวดราคา 
  - แถลงการณ 
  - ขาว 
 6. หนังสือที่เจาหนาที่ที่ทําขึน้ หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
  - หนังสือรับรอง เชน รับรองสถานภาพ 
  - รายงานการประชุม 
 1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี ใชติดตอระหวางสวนราชการ  หรือ
สวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งไมใชสวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก เชน  กระทรวงพาณิชยมีหนังสือ
ถึงกระทรวงมหาดไทย  กรมการคาภายในมีหนังสือถึงบริษัท A กรมพัฒนาธุรกิจการคามีหนังสือถึง นายก เปนตน    
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โดยใช กระดาษครุฑ  อาจเปนกระดาษครุฑนูน หรือครุฑปม หรือครุฑพิมพจากคอมพิวเตอร ตามระเบียบสาร
บรรณกําหนดขนาดครุฑ 3 เซนติเมตร และครุฑควรอยูกึ่งกลางหนากระดาษและควรใชสีดํา  หนังสือภายนอกจะ
ประกอบไปดวยโครงสรางสําคัญ  4 สวน คือ 

 

  1) สวนหัวหนังสือ ประกอบดวย 
  1.1 ลําดับชั้นความลับ (ถามี) ลําดับชั้นความลับมี 3 ลําดับ ไดแก ลับ ลับมากและลับที่สุด 
  1.2 ลําดับชั้นความเรงดวน (ถามี) ลําดับชั้นความเรงดวนมี 3 ลําดับ ไดแก ดวน  ดวนมาก และ 
ดวนที่สุด  
  1.3 ใหลง  ที่  ตามดวยรหัสตัวพยัญชนะ (ตัวยอสวนราชการ) เลขประจําของเจาของเรื่อง 
และเลขทะเบียนหนังสือสงเรียงลําดับเลขหนังสือสงตามปปฏิทินดายซายของหนังสือ  เชน  ที่  พณ.  0203/ 4586 
  1.4  สวนราชการเจาของหนังสือใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการ                  
ที่เปนเจาของหนังสือนั้น พรอมทั้งลงที่ตั้งดวย ดานขวามือของหนังสือ เชน 
       สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

44/100  ถนนนนทบุรี 1 
                                                           อําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 11000 
  * การพิมพตามขอ 1.3 และขอ 1.4  ตองอยูระดับที่เล็บครุฑและมีระยะหางเทากับ 2 ตัวอักษร 
  1.5 วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช  ที่ออก
หนังสือ เชน 29 สิงหาคม 2551 โดยตัวเลขวันที่จะตองอยูระยะตรงหางครุฑ 
  1.6 เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เปนหนังสือ
ตอเนื่องโดยปกติ ใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
      1.7 คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผู รับหนังสือ (ตามตารางการใชคําขึ้นตน               
สรรพนาม คําลงทาย แนบทายภาคผนวก)  แลวลงชื่อตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือบุคคลในกรณีที่มีถึง 
ตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 
  1.8 อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการผูรับหนังสือ
ไดรับมากอน โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ วันที่ เดือน ป ของหนังสือนั้น เชน อางถึง หนังสือ
กระทรวงพาณิชย ที่ พณ. 0201/ว 555 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551 เปนตน 
1.9 ส่ิงที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร ที่สงไปพรอมกับหนงัสือนั้น โดยระบุจํานวน
เอกสารที่สงไป ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดยีวกันใหแจงวาสงไปโดยทางใด 
  * วรรคตอนและระยะหางระหวางหัวขอในการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอรจะเปน 1 เอน
เตอร กอนหนา 6 และเคาะเวน 2 ตัวอักษณกอนพิมพขอความตอไป สําหรับชนิดและขนาดอักษรใชตัวอักษร 
(Font) Angsana new ขนาด 16 พ. 

 

 2) ขอความในสวนเหตุท่ีมีหนังสือไป คือ ขอความที่ผูมีหนังสือไปแจงเหตุที่ตองมีหนังสือไปยัง 
ผูรับหนังสือ  ผูรางหนังสือจะตองเขียนเองทั้งหมด ซ่ึงอาจเปนขอความตอนเดียว หรือหลายตอนก็ได กรณีมีหลายตอน 
ตอนตนใหส่ือภาพรวม และตอนตอๆ ไปเปนการขยายความ โดยหนึ่งตอนใหมีหนึ่งประเด็น 
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  2.1 ถาติดตอกนัเปนครั้งแรก ขึ้นตนหนงัสือวา “ดวย” หรือ “เนื่องจาก”  
  2.2 ถาเปนหนังสือตอบ หรือมีการอางถึงเรื่องเดิมที่เคยติดตอกันมากอน ขึ้นตนโดยใชคําวา 
“ตาม”  “ตามที่”  หรือ  “อนุสนธิ”  แลวสรุปใจความสั้นๆ ที่คลุมเนื้อหาสําคัญของหนังสือฉบับที่อางถึง                  
จบความดวยคําวา “นั้น”  แลวขึ้นยอหนาใหมเขียนขอความที่สืบเนื่อง หรือผลตอเนื่องกับหนังสืออางถึงนั้นวา
ดําเนินการอะไรไปบางแลว เพื่อเชื่อมโยงวัตถุประสงคในยอหนาตอไป  

 

 3) ขอความในสวนจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป คือ แสดงความมุงหมายที่มีหนังสือไปวาประสงค
จะใหผูรับหนังสือทําอะไร อยางไร เชน 
 - เพื่อทราบ 
 - เพื่อใหนําเสนอตอไป 
  - เพื่อพิจารณา 
 - เพื่อส่ังการ 
 - เพื่อยึดถือเปนหลักปฏิบัติ 
 - เพื่ออนุมัต ิ
การเขียนควรยอหนาขึ้นบรรทัดใหมเปนอีกตอนหนึ่งตางหากจาก “เหตุที่มีหนังสือไป” และกรณีมีหลายเรื่องให
เขียนเปนขอๆ วัตถุประสงคของเรื่องอาจเปนลักษณะคําขอ คําส่ัง คําอนุมัติ หรือขอตกลงก็ได โดยยอหนาใหม
ขึ้นตนดวยคําวา “จึง” แลวตอดวยความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของเรื่อง 

 

 4) สวนทายหนังสือ มีรายการตางๆ ไดแก 
  4.1 คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามระเบยีบงานสารบรรณ 
  4.2 ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือเจาของหนังสือ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 
  4.3 ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
  4.4 สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสือ 
  4.5 โทร. ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ 
และหมายเลขภายใน (ถามี) ไวดวย 
  4.6 โทรสาร ใหลงหมายเลขโทรสารสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ 
  4.7 สําเนาสง (ถามี) ในกรณีที่จัดสงสําเนาใหสวนราชการหรือบุคคลอื่นทราบ และประสงคให
ผูรับทราบวาไดมีสําเนาใหผูใดแลว ใหพิมพช่ือเต็มหรือช่ือยอของสวนราชการหรือช่ือบุคคลที่สงสําเนาไปให ถามี
รายช่ือสงมากใหพิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปดวย 

 

  2 .  หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดตอราชการที่ เปนแบบพิ ธีนอยกวาหนังสือภายนอก                  
เปนหนังสือที่ติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความตามแบบที่กําหนด
ไว การใชหนังสือภายในนี้ สวนราชการมักนิยมใชเฉพาะเรื่องติดตอภายในกรมเดียวกันเปนสวนใหญ  โดยจะมี
รูปแบบแตกตางจากหนังสือภายนอก เชน เปนกระดาษบันทึกขอความมิใชกระดาษครุฑ  อางถึงและสิ่งที่สงมา
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ดวยจะกลาวถึงในสวนขอความ (ถามี)  จะไมยกขึ้นเปนหัวขอ และที่สําคัญคือหนังสือภายในจะไมมีคําลงทาย เปน
ตน หนังสือภายในประกอบไปดวยโครงสราง 3 สวน คือ    

  1) สวนหัวหนังสือ จะใชกระดาษที่มีคําวาบันทึกขอความ (อยูตรงกึ่งกลางกระดาษ) และมี
ครุฑ ขนาด 1.5 ซม. อยูดานซายมือเหนือสวนราชการ และมี 
    1.1 ช่ือสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ ถาสวนราชการที่ออก
หนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไป ใหลงชื่อสวนราชการทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูต่ํากวา
กรมลงมา ใหลงชื่อกอง พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และหมายเลขภายใน (ถามี) 
       1.2 ที่ เชนเดียวกับหนังสือภายนอก 
       1.3 วันที่ เชนเดียวกับหนังสือภายนอก 
       2.1.4 เร่ือง เชนเดยีวกับหนังสือภายนอก 
       2.1.5 คําขึ้นตน เชนเดียวกับหนังสือภายนอก 
 

  2) ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย จะประกอบไปดวย  
       2.1 ตนเรื่องหรือเรื่องเดิม กรณีเปนเรื่องใหมยังไมเคยมีการดําเนินการในเรื่องนั้นมากอน
ใหใช  “ตนเรื่อง” ถาเรื่องนั้นมีการดําเนินการมากอนแลวใหใช “เร่ืองเดิม” โดยสรุปความเปนมาของเรื่องอยางยอ
วาความเปนมาเดิมเปนอยางไร 
                                 2.2 ขอเท็จจริง เปนการอธิบายใหทราบถึงเหตุการณทีเ่ปนอยูในปจจุบนั ซ่ึงเปนผลสืบเนื่อง
หรือมีความเกีย่วของกับเรื่องเดิม 
                                 2.3 ขอกฎหมาย (ถามี) เปนการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายที่เกีย่วของโดยสังเขป โดยไม
ตองคัดลอกมาทั้งหมดเปนรายมาตรา แตในกรณีที่ไมมีขอกฎหมายก็ไมตองมีขอนี้ 
                                 2.4 ขอพิจารณา เปนการสรุปขอสังเกตที่สําคัญที่ควรหยบิยกมาใหผูบังคบับัญชาพิจารณา
ประกอบการตดัสินใจ กรณทีี่เปนเรื่องที่ไมยุงยากซับซอน 
     2.5 ขอเสนอ เปนการชี้ประเด็นใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ เชน เพื่อทราบ  
เพื่อใหความเห็นชอบ เพื่ออนุมัติ เพื่อลงนาม ฯลฯ 
  3) ลงชื่อและตาํแหนง เชนเดยีวกับหนังสือภายนอก 
  * ขนาดครุฑของหนังสือภายในหรือบันทึกที่ใชกระดาษบันทึกขอความ กําหนดขนาดครุฑ
เทากับ 1.5 เซนติเมตร และใชสีดํา ขนาดของหัวกระดาษ “บันทึกขอความ” ใหใชตัวอักษรขนาด 30 – 33 พ. 
ตัวหนา สวนหัวหนังสือ ประกอบดวย สวนราชการ ที่ เร่ือง ใชตัวอักษรขนาด 16 พ. ตัวหนา และเรียนใชตัวอักษร
ปกติ ชนิดและขนาดตัวอักษร ใชตัวอักษร (Font) Angsana new ขนาด 16 พ. การเขียนชื่อหนวยงานจะตอง
สอดคลองกับตําแหนงผูลงนาม ซ่ึงเปนเจาของหนังสือ กลาวคือ ผูใดลงนามชื่อหนวยงานนั้นจะอยูลําดับตน สวน
เจาของเรื่องที่เปนสวนราชการรองจะอยูลําดับหลัง ตอดวยโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องนั้น 

 

 3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือติดตอราชการที่ใชตราประทับแทนการลงชื่อของหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
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ระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา โดยใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ หรือกับ
หนวยงานที่ไมใชสวนราชการ และกับบุคคลภายนอก  เฉพาะกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 
  - การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
  - การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
  - การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสาํคัญหรือการเงิน 
  - การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการทีเ่กี่ยวของทราบ 
  - การเตือนเรื่องที่คาง 
  - เร่ืองที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสือประทับตรา 
 โครงสรางของหนังสือประทับตรา ประกอบดวยสวนสาํคัญ 4 สวน หรือ 3 สวน แลวแตเร่ือง ดงันี ้
  1) สวนหัวหนงัสือ  
  1.1 ลําดับชั้นความลับ (ถามี) ลําดับชั้นความลับมี 3 ลําดับ ไดแก ลับ ลับมากและลับที่สุด 
  1.2 ลําดับชั้นความเรงดวน (ถามี) ลําดับชั้นความเรงดวนมี 3 ลําดับ ไดแก ดวน  ดวนมาก และ
ดวนที่สุด  
  1.3 ใหลง  ที่  ตามดวยรหัสตัวพยัญชนะ (ตัวยอสวนราชการ) เลขประจําของเจาของเรื่อง ทับ 
ว (ใชสําหรับกรณีหนังสือเวียน) และเลขทะเบียนหนังสือสงเรียงลําดับเลขหนังสือสงตามปปฏิทินดานซายของ
หนังสือ  เชน  ที่  พณ.  0203/ ว (ถามี)  4586 
  1.4 คําขึ้นตนใชคําวา “ถึง” ใหระบุช่ือสวนราชการหรือบุคคลที่จะมีหนงัสือไปถึง  

 

  2) สวนจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป การเขียนจุดประสงคที่มีหนังสือไปอาจเขียนแยกกันเปนคน
ละตอนกับสวนเหตุที่มีหนังสือไป หรือเขียนรวมในสวนเดียวกับสวนเหตุที่มีหนังสือไป โดยไมตองขึ้นบรรทัด
ใหมก็ได เพราะสวนมากจะมีขอความสั้นๆ หรือบางครั้งมีแตจุดประสงคที่มีหนังสือไปโดยไมตองอางเหตุที่ตองมี
หนังสือไปก็ได 
  3) สวนทายหนังสือ ประกอบไปดวยช่ือสวนราชการที่สงหนังสือออก ช่ือยอของผูไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาสวนราชการกํากับตรานั้นแทน วันเดือนปที่ออกหนังสือ  ใชตราสวนราชการประทับ              
สวนการระบุช่ือสวนราชการเจาของเรื่องและหมายเลขโทรศัพทในสวนทายหนังสือคงมีเหมือนหนังสือภายนอก 
  * หนังสือประทับตราใช กระดาษครุฑ  ซ่ึงอาจเปนกระดาษครุฑนูน หรือครุฑปม หรือครุฑพิมพ
จากคอมพิวเตอร ขนาดครุฑ 3 เซนติเมตร และครุฑควรอยูกึ่งกลางหนากระดาษและควรใชสีดํา  ตราสวนราชการ
ประทับใชหมึกสีแดง ช่ือสวนราชการควรอยูกึ่งกลางครุฑ สวนวันที่ควรอยูในระยะตรงหางครุฑ 
 หนังสือราชการอีก 3 ชนิด ตอไปนี้เปนหนงัสือที่เจาหนาที่มีโอกาสใชนอยกวา 3 ชนดิแรก ไดแก 
 

 4. หนังสือส่ังการ เปนหนังสือที่จัดทําขึ้นเพือ่ใหปฏิบัติตาม มี 3 ชนิด คอื 
  1) คําส่ัง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใชกระดาษ
ครุฑและใหจัดทําตามแบบที่กําหนดไว 
  2)  ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไมก็ได เพื่อถือปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่กําหนดไว 
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  3)  ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช โดยจะอาศัยอํานาจของ
กฎหมายบัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่กําหนดไว 
 

 5. หนังสือประชาสัมพันธ เปนหนังสือที่จัดทาํขึ้นเพื่อช้ีแจงหรือแนะนําทางใหปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อ
ทําความเขาใจในกจิการของทางราชการหรือเหตุการณ หรือกรณีตางๆ มี 3 ชนิด ไดแก 
  1) ประกาศ คอื บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบหรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติใหใชกระดาษตราครฑุและใหจดัทาํตามแบบที่กําหนดให 
  2)  แถลงการณ คอื บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อความเขาใจในกิจกรรมของทางราชการ
หรือเหตุการณหรือกรณีอ่ืนๆ ใหทราบชัดเจนโดยทัว่กัน ใชกระดาษครุฑและใหจดัทาํตามแบบที่กําหนดไว 
  3) ขาว คือ บรรดาขอความทีท่างราชการเหน็สมควรเผยแพรใหทราบโดยจดัทําตามแบบที่กําหนด 
 

 6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ เปนหนังสือที่ทางราชการทําขึ้น 
นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่บุคคลภายนอก หรือหนวยงานที่ไมใชสวนราชการมีมาถึงสวน
ราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด ไดแก 
     1) หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกเพื่อรับรองแกบุคคลนิติบุคคล หรือหนวยงาน
เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง ใชกระดาษตราครุฑ และให
จัดทําตามแบบที่กําหนดไว 
     2) รายงานการประชุม คือ การบันทึกความเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่
ประชุมไวเปนหลักฐาน ใหจัดทําตามแบบที่กําหนดไว 
    3) บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการแก
ผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการ
ปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ 
 นอกจากหนังสือราชการทั้ง 6 ประเภทนี้แลว ขาราชการควรจะรูวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือที่ตอง
ปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ หรือที่เรียกวาหนังสือราชการดวน และการทําสําเนาหนังสือราชการ 
 หนังสือท่ีตองปฏิบตัิใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนนิการทางสารบรรณดวย
ความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท คือ 

 1. ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีทีไ่ดรับหนังสือนัน้ 
 2. ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
 3. ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเรว็ เร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได 
 

 การประทับตรา ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด ใหประทับตราดวยหมึกสีแดงใหเห็นชัดเหนือเลขที่
หนังสือสําหรับหนังสือภายนอกและหนังสือประทับตรา สวนหนังสือภายในใหประทับตราเหนือสวนราชการ
ดานขวาของครุฑ และหนาซองใหประทับตราเหนือสวนราชการดานขวาของครุฑ 

 

 สําเนาหนังสือราชการ  คือ เอกสารที่ทําขึ้นเหมือนกับตนฉบับหรือตัวจริงเพื่อใชเปนหลักฐานได  
หนังสือราชการทุกประเภท ผูที่ปฏิบัติจําเปนตองทําสําเนาอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานของตน และ
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ใหมีสําเนาเก็บไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ สวนตนฉบับจะสงใหผูรับ หรือผูรับผิดชอบ ฉะนั้น ผูที่เปน
เจาของเรื่อง หรือผูรับผิดชอบควรรูวิธีทําสําเนาใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณดวย 

 

 การทําสําเนา มี 2 แบบ คือ 

 1) คัดหรือลอกจากตนฉบับ ตองมีการตรวจทานเพื่อความถูกตอง และตองมีการรับรองสําเนาโดย
มีคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” แลวใหขาราชการตําแหนงระดับ 2 หรือเทียบเทาขึ้นไป   ซ่ึงเปนเจาของเรื่องลง
ลายมือช่ือรับรอง พรอมทั้งลงลายมือช่ือตัวบรรจงและตําแหนงที่ขอบลางของหนังสือ 
 2) ถอดจากตนฉบับ ใช Copy หรือภาพถาย หรืออัดสําเนาจากตนฉบับโดยตรง เรียกวา “สําเนาคู
ฉบับ” ใหผูลงชื่อลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ และใหผูราง ผูพิมพและผูตรวจ ลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ ไว
ที่ขางทายขอบลางดานขวาของสําเนาคูฉบับ 
 

------------------------------------------------------ 
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ภาคผนวก 
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หลักการและรูปแบบหนังสือราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  

9 กันยายน 2551        
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หนังสือราชการภาษาอังกฤษ  (Official Correspondence)

General Guidelines
NO

× Foreign words or phases

× Slang, Colloquialisms and Idioms

× Dividing words over two lines, 
including numbers, name, initials,        
a person’s title

• Abbreviation except generally 
used (e.g. WTO, ASEAN)
• Long sentences
• Passive voice sentences

Must
√ Reference of former 
communication or discussion
√ Direct, Simple and Concise
√ Polite and show respect
√ Punctuation & grammatical 
correct
√ Only one subject
√ Right Format

Avoid 

1. หนังสือที่ตองลงชือ่

1.1 หนังสือราชการทีเ่ปนแบบพิธ ี(First Person Formal Note)

1.1.1  ระหวางหนวยราชการไทยกับตางประเทศ/องคกรระหวางประเทศ

     1.1.2 ระหวางหนวยราชการไทยกับหนวยงานทั่วไป/เอกชน

1.2 หนังสือราชการที่ไมเปนแบบพิธี (First Person Informal Note)

1.3 หนังสือกลาง (Third Person Note)

2. หนังสือที่มิตองลงชือ่

2.1 บันทึกชวยจํา (Aide-Memoire)

2.2 บันทึก (Memorandum)

รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ : ประเภท  
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ประเภท
หนังสือ

การใช ผูรับ สรรพนามผูเขียน ผูลงชื่อ

1.1.1 - ใชติดตอทางการทูต

- ใชในเร่ืองราชการสําคัญ เชน นโยบาย
สําคัญ, การแสดงอัธยาศัยไมตรี, การขอ
ความชวยเหลือเปนพเิศษ

- สวนราชการ
ตางประเทศ

- องคการระหวาง
ประเทศ

บุรุษที่ 1 (I, We) หัวหนาสวน
ราชการ

1.1.2 เหมือน 1.1.1 - หนวยงานทั่วไป บุรุษที่ 1 (I, We) หัวหนาสวน
ราชการ

1.3 ความสําคัญลดหลั่นลงมาจาก 1.1 เชน การ
ขอทราบขอเท็จจริง การขอความเหน็อยางไม
เปนทางการ ขอความชวยเหลือทางราชการ 
และกรณีประสงคจะเนนความสัมพันธสวน
บุคคล

- สวนราชการ
ตางประเทศ

- องคการระหวาง
ประเทศ

- หนวยงานเอกชน

บุรุษที่ 1 (I, We)

รูปแบบ : สรุปรายละเอียดหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

 

ประเภท
หนังสือ

การใช ผูรับ
สรรพนาม
ผูเขียน

ผูลงชื่อ

1.3 - เรื่องที่มีลักษณะประจําวันและมีผลผูกพัน
เชนเดียวกับ 1.1.1  1.1.2 และ1.2

- เขียนจากหนวยงานถึงหนวยงาน หรือ
ตําแหนงถึงตําแหนง

- สวนราชการ
ตางประเทศ

- องคการระหวาง
ประเทศ

บุรุษที่ 3 (It) ประทับตราสวนราชการโดย
หัวหนาสวนราชการระดับกอง
หรือกรมขึ้นไปมอบหมาย
ผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับ

2.1 ใชยืนยันขอความในเรื่องที่ไดสนทนา

- ชี้แจงขอเท็จจริง

- ขอรองเรื่องตางๆ

- ประทวงดวยวาจาหรือแสดงทาทีใหอีกฝาย
ทราบ 

- - ไมลงชื่อ

2.2 ใชแถลงรายละเอียดหรือแสดงขอเท็จจริง ให
ความเห็นหรือโตแยง หรือแสดงทาที

- - ไมลงชื่อ

รูปแบบ : สรุปรายละเอียดหนังสือราชการภาษาอังกฤษ (ตอ)
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รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ : โครงสราง  

หนังสือราชการภาษาอังกฤษประเภทลงชือ่ (ขอ1)
1. หัวเร่ือง 

a. เลขท่ีหนังสือ (Correspondence number)
   b. ท่ีอยู (Address)
   c. วัน เดือน ปท่ีออกหนังสือ (Date)

d. คําขึ้นตน (Salutation)
2. เน้ือเร่ือง

a. คํานํา (Introduction)
b. สาระสําคัญ (Body)
c. สรุป (Conclusion)

3. ทายเร่ือง
    a. คําลงทาย (Complementary Close)

b. ลงชื่อ และตําแหนง 
    c. ช่ือ ตําแหนงและที่อยูผูรับ 
 

ตัวอยางหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

Official Letters
• First Person Formal Note
• First Person Informal Note
• Third Person Note
• Aide-Memoire
• Memorandum

Official Documents
• Minutes of Meeting
•Memorandum of 
Understanding (MOU)
• Invitation Card 
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No.           /                                  Ministry of Commerce 

ประมาณ 3-5 ซ.ม.  2 ซ.ม. 
ระยะบรรทัดพิมพ 1.5  3 ซ.ม. 

                 44/100 Nonthaburi 1 Road   

                 Bangkrasor, Muang District 

                       Nonthaburi, Thailand 11000 

               2 บรรทัด 

           

           9 September B.E. 2551 (2008) 

         2 บรรทัด 

Excellency, 

Subject: _____________________________________ 

               I have the honor to________________________________________________ 

to transmit herewith the text of a resolution concerning activities of foreign economics and other 

interests which________________________________________________ 

                       1 บรรทัด 

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

             

                                                                                                 4-6 บรรทัด 

 

                                                              

                           Chaiya  Sasomsub  

             Minister of Commerce 

 

His Excellency 

            1 บรรทัด 

Mr. ________________ 

Ambassador  

Embassy of__________ 

(City) 

ประมาณ 3-5 ซ.ม. 
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First person formal 

No.           /                                  Ministry of Commerce 

ระยะบรรทัดพิมพ 1.5 

                 44/100 Nonthaburi 1 Road   

                 Bangkrasor, Muang District 

                       Nonthaburi, Thailand 11000 

                   

       

           9 September B.E. 2551 (2008) 

 

Sir, 

Subject :  _____________________________________ 

                   I have the honor to________________________________________________ 

to transmit herewith the text of a resolution concerning activities of foreign economics and other 

interests which__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                                                                              

2 บรรทัด 

 Very truly yours, 

             

                                                                                                  

 

                                                              

                         Chaiya  Sasomsub  

        Minister of Commerce 

 

Mr.________________________ 

            1 บรรทัด 

_________(Title)___of_________(Organization) 

(City) 
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First person informal 

No.           /                                  Ministry of Commerce 

ระยะบรรทัดพิมพ 1 

                 44/100 Nonthaburi 1 Road   
                 Bangkrasor, Muang District 
                       Nonthaburi, Thailand 11000 
             
       
           9 September B.E. 2551 (2008) 
 
 
Dear Mr.__________, 
                                            2 บรรทัด 
 

Subject: _____________________________________ 
                              2 บรรทัด 

 
               __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

2 บรรทัด 

 __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________                   
 

             
                Yours sincerely, 
 
 
                                                                
                                                              
                     Chaiya  Sasomsub  
     Minister of Commerce 
 
 
 
 
Mr.________________________ 
           1 บรรทัด 
_________(Title) 
__________(Organization) 
(City) 
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Third person note

No.           /                                        

ระยะบรรทัดพิมพ 1 

 
 
     6 บรรทัด 
 
 
   
  The Ministry of Commerce presents its compliment to the British Embassy and has 
the honor to______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
                                      2 บรรทัด 
 
  The Ministry of Commerce avails itself of this opportunity to renew to the British 
Embassy the assurances of its highest consideration.                    
                                                                                              
  
             
                                                                                                       2-6 บรรทัด                                                                            
 
                                                              
     Ministry of Commerce 
 
         9 September B.E. 2551 (2008) 
                                                                                                  Initial 
     
      (Seal) 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Embassy of __________________ 
            1 บรรทัด 
 
(City) 
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Aide‐Memoire (2.1)

 
                           
                                        3 บรรทัด   

AIDE-MEMOIRE 
 
 
       3 บรรทัด 

_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
         2 บรรทัด 
 _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________       
 
 
         2-6 บรรทัด 
 
 
 
 
                Ministry of Commerce 
        
      44/100 Nonthaburi 1 Road, Nonthaburi 
 
        9 September B.E. 2551 (2008) 
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Memorandum (2.2)

 
                           
                                        3 บรรทัด   

MEMORANDUM 
 
       3 บรรทัด 

_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
         2 บรรทัด 
 _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________       
 
 
         2-6 บรรทัด 
 
 
 
 
                Ministry of Commerce 
        
      44/100 Nonthaburi 1 Road, Nonthaburi 
 
        9 September B.E. 2551 (2008) 
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Minutes of Meeting  

MINUTES OF  DTEC/CIDA STAFF QUARTERLY MEETING 

 

Time : 09 September 2008 

Place : DTEC 

Present: DTEC Mr. (name) 

   Mr. (name) 

   ……… 

 

    CIDA Mr. (name) 

   Mr. (name) 

   ……… 

 

AGENDA: 

 

1.  Minutes of the Previous Meeting 

 Minutes of 11 July 2007 meeting was adopted as presented 

 

2.  Annual Consultation 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3.  _________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

4.  Next Quarterly Meeting 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Meeting was adjourned 12.30 
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

NO._____________ 

BETWEEN 

THE DEPARTMENT OF TECHNICAL AND ECONOMIC COOPERATION 

AND 

MINISTRY OF UNIVERSITY AFFAIRS 

_____________________________ 

   

 

 The purpose of this Memorandum of Understanding between the Department of Technical 

and Economic Cooperation (DTEC) and Ministry of University Affair (MUA) , is to establish and 

understanding between both Parties with respect 

to__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________as follows: 

 

1. MUA agrees to undertake and perform the work, as detailed in Attachment 1 

 

2. DTEC agrees to provide financial support________________________________ 

 

3. The Effective Date of this Memorandum is the date of signing by both Parties and the 

Completion Date is eight months after the Effective Date of this Memorandum 

 

4. _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

In witness hereof, the Parties hereto have satisfactorily examined and agree to execute this 

Memorandum of Understanding by signing two copies of this agreement. 
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DEPARTMENT OF TECHNICAL AND      OFFICE OF PERMANENT SECRETARY 

ECONOMIC COOPERATION        MINISTRY OF UNIVERSITY AFFAIRS 

BY________________________        BY____________________________ 

 

TITLE: ____________________        TITLE:________________________ 

 

DATE:______________________         DATE:________________________ 

 

WITNESS :__________________________ 

BY:_____________________________ 

 

TITLE___________________ 

DATE___________________ 
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Invitation card

 
 
 
 
 

1. เหตุผลหรือโอกาสที่จัดงาน/พิธี (สลับกับ ขอ 2 หรือ ขอ 4 ได) 
2. ช่ือและตําแหนงของผูเชิญ (สลับกับขอ 1 ได) 

3. คําเชิญ 
4. ชนิดของงาน/พิธี (สลับกับขอ 1 ได) 

5. วันเวลาของงาน/พิธี 
 

7. การตอบกลับ                 6. สถานที่จัดงาน 
8. การแตงกาย 
 
 

10. คํารองขอพิเศษ 

Seal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H.E. Chaiya Sasomsub, the Minister of Commerce 
requests the pleasure of your company 

at luncheon on the occasion of  
88th Anniversary of the Establishment of the Ministry of Commerce 

on Wednesday, August 20, 2008 
from 11.30-13.30 p.m. 

 
 

R.S.V.P                 Convention Room, 12th Floor 
Contact: (name)      Ministry of Commerce 
Tel_______________     44/100 Nonthaburi 1 Road 
Fax.______________ 
Dress: Business Attire   

 
(Kindly bring this card with you) 
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ตัวอยางหนังสือราชการภาษาไทย

• หนังสือภายนอก

• หนังสือภายใน 

• หนังสือประทับตรา

• คําส่ัง 

• ระเบียบ

• ขอบังคับ

• ประกาศ

• แถลงการณ

• ขาว

• หนังสือรับรอง

• ระเบียบวาระการประชุม

•รายงานการประชุม
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ที่ พณ. ............/..................... สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย 
44/100  ถนนนนทบุรี 1 

 

ชั้นความลับ (ถามี) 

ขนาดครุฑ 3 ซม. 2 ซม. ชั้นความเร็ว (ถามี) 3 ซม. 

อําเภอเมือง  จงัหวัดนนทบุรี 11000 

ปด 1 

12  สิงหาคม  2551 

เร่ือง   …....................................... 

เรียน   .......................................... 

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

ส่ิงที่สงมาดวย   .........................................(ถามี) 

ตามหนังสือทีอ่างถึง.............................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................ความละเอยีดแจงแลว  นัน้ 

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณชิย ขอเรียนวา(พิจารณาแลวขอเรียนวา)............................................. 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

ปด 1 บิด 2 

ปด 1 

ปด 1 บิด 2 

ปด 1 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ปด 1 บิด 2 

ปด 2  
ขอแสดงความนับถือ 
 

ปด 2 บิด 2 
(...............................) 

ปด 1                 ปลัดกระทรวงพาณิชย 
สวนราชการเจาของเรื่อง 
โทร. …................................ 

ปด 1 โทรสาร. .............................. 
ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 
สําเนาสง  (ถามี) 
หมายเหต ุ ปด 1 = enter  ,  บิด 2 = กอนหนา 12 
 ยอหนาเวนระยะหาง 2.5 ซม. 
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ที่ พณ. ............/..................... สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย 

44/100  ถนนนนทบุรี 1 
 

ตัวอยางหนังสอืตอบขอมูล 

อําเภอเมือง  จงัหวัดนนทบุรี 11000 

12  สิงหาคม  2551 

เร่ือง   …....................................... 

เรียน   .......................................... 

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

ส่ิงที่สงมาดวย   .........................................(ถามี) 

ตามหนังสือทีอ่างถึง.............................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................ความ
ละเอียดแจงแลว  นั้น 

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณชิย ขอเรียนวา(พิจารณาแลวขอเรียนวา)............................................. 
...........................................................................................................................................................................
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
ขอแสดงความนับถือ 
 

(...............................) 
                 ปลัดกระทรวงพาณิชย 

สวนราชการเจาของเรื่อง 
โทร. …................................ 
โทรสาร. .............................. 
ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 
สําเนาสง  (ถามี) 
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ที่ พณ. ............/..................... สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย 

44/100  ถนนนนทบุรี 1 
 

ตัวอยางหนังสอืขอความรวมมือ/ขอความอนุเคราะห 

อําเภอเมือง  จงัหวัดนนทบุรี 11000 

12  สิงหาคม  2551 

เร่ือง   ….................................................................. 

เรียน   ................................................................................. 

ส่ิงที่สงมาดวย   .........................................(ถามี) 

ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย...................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................... 

............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................รายละเอียด
ตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห/โปรดพิจารณา......................................  
 
ขอแสดงความนับถือ 
 

(...............................) 
                 ปลัดกระทรวงพาณิชย 

 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง 
โทร. …................................ 
โทรสาร. .............................. 
ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 
สําเนาสง  (ถามี) 
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ที่ พณ. ............/..................... สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย 
44/100  ถนนนนทบุรี 1 

 

ตัวอยางหนังสอืขอบคุณ 

อําเภอเมือง  จงัหวัดนนทบุรี 11000 

12  สิงหาคม  2551 

เร่ือง   ….................................................................. 

เรียน   ................................................................................. 

ตามที่....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................... 

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

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณชิย จึงขอขอบคุณ...............................เปนอยางสูง หวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับความอนเุคราะหอีกในโอกาสตอไป  

 
ขอแสดงความนับถือ 
 

(...............................) 
                 ปลัดกระทรวงพาณิชย 

 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง 
โทร. …................................ 
โทรสาร. .............................. 
ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 
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สวนราชการ ……..กลุมงาน/ฝาย………..………สํานัก/กอง………………โทร....…………………………………… 

ท่ี…พณ 0203/…………………………………   วันท่ี …………………………………………………...................... 

เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

     ความเหน็/คําสั่ง เรียน   ..........................................    

1.  เร่ืองเดิม 
.....................................................................................................................

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

2.  ขอเท็จจริง 
.....................................................................................................................

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

3.  ขอกฎหมาย (ถามี)  
.....................................................................................................................

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

4.  ขอพิจารณา 
.....................................................................................................................

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

5.  ขอเสนอ 
.....................................................................................................................

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/โปรดพิจารณาลงนาม/โปรดพิจารณาอนุมัติ.. 
                   

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

                            (พิมพช่ือเตม็) 

                            (ตําแหนง) 

 

 (รูปแบบหนงัสือภายในเสนอตอผูบงัคับบญัชา สําหรับกรณีท่ีเปนเรื่องใหมท่ีมีเนื้อหามากหรือเร่ืองเดิมท่ีไดมีการดําเนินการใน
เร่ืองนั้นมาแลว) 

ปด 1 

ปด 2 บิด 2 

ปด 1 บิด 2 

ปด 1 บิด 2 

ปด 1 

ปด 1 บิด 2 

ปด 1 

ปด 1 บิด 2 

3 ซม. 

ช้ันความเร็ว (ถามี) 
ปด 1 

ขนาด 30‐33 บันทึกขอความ  
ช้ันความลับ (ถามี) 



  ‐ 30 ‐

หมายเหตุ   :  1.  ตนเรื่องหรือเร่ืองเดิม  กรณีที่เปนเรื่องใหมยังไมเคยมกีารดําเนนิการในเรื่องนั้นมากอนใหใช 
“ตนเรื่อง” หากมีการดําเนนิการมากอนแลวใหใช “เร่ืองเดิม” โดยสรุปความเปนมาของเรื่อง
อยางยอวา ความเดิมเปนมาอยางไร 

 2. ขอเท็จจริง  เปนการอธิบายใหทราบถงึเหตุการณที่เปนอยูในปจจบุัน ซ่ึงเปนผลสืบเนื่อง
หรือมีความเกีย่วของกับเรื่องเดิม 

 3.  ขอกฎหมาย  อธิบายเนื้อหาของขอกฎหมายที่เกี่ยวของโดยสังเขป 
 4. ขอพิจารณา  เปนการสรุปขอสังเกตที่สําคัญที่ควรหยิบยกมาใหผูบังคับบัญชาพิจารณา

ประกอบการตดัสินใจ 
 5.  ขอเสนอ  เปนการชี้ประเด็นใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ เชน เพื่อทราบ เพื่อใหความ

เห็นชอบ เพื่ออนุมัติ เพื่ออนญุาต เพื่อลงนาม ฯลฯ 
 *   ปด 1 = enter , บิด 2 = กอนหนา 12  
 ** ยอหนาเวนระยะหาง 2.5 ซ.ม.  
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บันทึกเล็ก 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ    ………………………………………….โทร……………………………………                

ที่ …………………………………………………. วันที ่ …………………………………………… 

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

เรียน  ปลัดกระทรวงพาณิชย  

เสนอเพื่อ 
ขอพิจารณา/คําสั่งเพิ่มเติม 

(ผูผานเรื่อง) 

 โปรดทราบ              โปรดอนุมัติ 
            โปรดลงนาม                          โปรดพิจารณา                              
                                         

ความเห็นเจาหนาที่โดยสรุป 

 
 
 

 

ผูมีอํานาจสั่งการ 

       

          ทราบ                  อนุมัติ 
          เห็นชอบ                  ลงนามแลว        

 

 
 
 

(รูปแบบบนัทึกนี้ใชสําหรับกรณีเปนเรื่องใหมท่ีมีเนื้อหาไมมากสามารถสรุปไดโดยไมตองใชรูปแบบหนังสือภายในเสนอ
ตอผบงัคับบัญชา) 
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คําสั่ง 
 
 
 
 

คําสั่ง  (ช่ือสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําส่ัง) 
ที่  ......................... / (เลขปพุทธศักราชที่ออกคําส่ัง) 

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

 

ขอความ................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................... 

ทั้งนี้ตั้งแต.............................................................................................................................. 

                ส่ัง ณ วนัที่............................................... พ.ศ. ..................... 

 

(ลงชื่อ)....................................................  
                          (พิมพช่ือเตม็) 
                            (ตําแหนง) 
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ระเบียบ 
 
 
 
 
 

  

ระเบียบ  (ช่ือสวนราชการที่ออกระเบียบ) 

 
 

วาดวย  ............................................................................ 
(ฉบับที่ ........................ถามีเร่ืองเดียวกันเกนิกวา 1 ฉบับ) 

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

 (ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบและอางถึงกฎหมายที่
ใหอํานาจออกระเบียบ(ถามี) 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบ.........................พ.ศ. ........................” 
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชตั้งแต.............................................................................เปนตนไป 

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

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

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

  ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามระเบียบ ( ถามีการแบงหมวดใหนําขอผูรักษาการตามระเบียบไป
กําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด 1 ) ...........................................................................................  
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

                ประกาศ ณ วันที่............................................... พ.ศ. ..................... 

(ลงชื่อ)....................................................  
                          (พิมพช่ือเตม็) 
                            (ตําแหนง) 
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ขอบังคับ 

ขอบังคับ (ช่ือสวนราชการทีอ่อกขอบังคับ) 
วาดวย  ............................................................................ 
(ฉบับที่ ........................ถามีเร่ืองเดียวกันเกนิกวา 1 ฉบับ) 

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

 (ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับและอางถึงขอ
กฎหมายทีใ่หอํานาจออกขอบังคับ (ถามี) 

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับ.........................พ.ศ. ........................” 
ขอ 2 ขอบงัคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแต........................................................................เปนตนไป 

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

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

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

  ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามขอบังคับ ( ถามีการแบงหมวดใหนําขอผูรักษาการตามระเบียบไป
กําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด 1 ) ...........................................................................................  
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

                ประกาศ ณ วันที่............................................... พ.ศ. ..................... 

(ลงชื่อ)....................................................  
                          (พิมพช่ือเตม็) 
                            (ตําแหนง) 
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ประกาศ 

ประกาศ (ช่ือสวนราชการทีอ่อกประกาศ) 
เร่ือง  ............................................................................ 

 
 

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

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

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

                ประกาศ ณ วันที่............................................... พ.ศ. ..................... 

(ลงชื่อ)....................................................  
                          (พิมพช่ือเตม็) 
                            (ตําแหนง) 
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แถลงการณ 

แถลงการณ (ช่ือสวนราชการที่ออกแถลงการณ) 
เร่ือง  ............................................................................ 

ฉบับที่....................  (ถามี) 
 
 

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

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

................................................................................................................................................................ 
 
 
             (สวนราชการที่ออกแถลงการณ) 
                            (วัน เดือน ป) 
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ขาว (สวนราชการที่ออกขาว) 
เร่ือง  ............................................................................ 

ฉบับที่....................  (ถามี) 
 
 

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

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

................................................................................................................................................................ 
 
 
                   (สวนราชการที่ออกขาว) 
                            (วัน เดือน ป) 
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เลขที่   .............................           (สวนราชการเจาของหนังสือ) 
 

หนังสือรับรอง 

(ขอความ)  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (ระบุช่ือบคุคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่จะให
รับรองพรอมทั้งตําแหนงและสังกัด หรือที่ตั้ง แลวตอดวยขอความที่รับรอง)..................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

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

 
  (ลงชื่อ) 
                        (พิมพช่ือเต็ม) 
                           (ตําแหนง) 

 
 
(สวนนีใ้ชสําหรับเรื่องสําคัญ) 
 
 
 
 
 
 
                            (ประทับตราชื่อสวนราชการ) 

 
 
      รูปถาย (ถามี) 

(ลงชื่อผูที่ไดรับการรับรอง) 
          (พิมพช่ือเต็ม) 
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รายงานการประชุม……………………… 
ครั้งที่ ................... 

วัน........ที่ ...................................... 2551  เวลา ................... น. 
ณ หองประชุม ............................................................... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ผูมาประชุม 

ผูไมมาประชมุ (ถามี) 

ผูเขารวมประชุม (ถามี) 

เร่ิมประชุมเวลา (ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม) 

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

เลิกประชุมเวลา  

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

                                                                                            ผูจดรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุม 
ครั้งที่ ................... 

วัน........ที่ ...................................... 2551  เวลา ................... น. 
ณ หองประชุม ............................................................... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

วาระท่ี  1 เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 ................................................................................................................................... 

1.2 ................................................................................................................................... 

วาระท่ี  2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี .......................... 

วาระท่ี  3 เร่ืองที่เสนอใหท่ีประชุมทราบ 

3.1 ................................................................................................................................... 

3.2 ................................................................................................................................... 

วาระท่ี  4 เร่ืองที่เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

4.1 ................................................................................................................................... 

4.2 ................................................................................................................................... 

(1) .............................................................................................................................. 

(2) .............................................................................................................................. 

วาระท่ี  5 เร่ืองอื่น ๆ  (ถามี) 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 

 
 

 


	     ความเห็น/คำสั่ง

