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บทท่ี 1 ความรูเกี่ยวกับหนังสือราชการ 

1.1 ความหมายของหนังสือราชการ 

หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1) “หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ” เชน หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถึงสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิจัยและนวัตกรรม เปนตน 
2) “หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก” เชน หนังสือ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถึงเครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถึง
นายสันดอน นอนดึก เปนตน 

3) “หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ” เชน หนังสือหาง
หุนสวนจำกัดทำเงินการกอสรางถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนตน 

4) “เอกสารท่ีทางราชการจัดทำขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ” เชน ใบเสร็จรับเงิน เปนตน 
5) “เอกสารที ่ทางราชการจัดทำขึ ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ” เชน ระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วาดวยการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 เปนตน 
6) “ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” เชน แผนบันทึกขอมูล เทป

แมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี อานอยางเดียว หรือแผนดิจิทัลอเนกประสงค 
 
1.2 ชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ 

หนังสือราชการ มี ๖ ชนิด คือ 
1.2.1 หนังสือภายนอก 
1.2.2 หนังสือภายใน 
1.2.3 หนังสือประทับตรา 
1.2.4 หนังสือสั่งการ 
1.2.5 หนังสือประชาสัมพันธ 
1.2.6 หนังสือที่เจาหนาที่ทำข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 
1.2.1 หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปนหนังสือติดตอ
ระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก ใหจัดทำ
ตามแบบท่ี ๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้

1) ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจาของเรื่อง ตามที่กำหนดไวในภาคผนวก ๑ ทับเลข
ทะเบียนหนังสือสง สำหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นไดตามความจำเปน 

2) สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการหรือคณะกรรมการซึ่งเปนเจาของ
หนังสือนั้น และโดยปกติใหลงท่ีตั้งไวดวย 
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3) วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
4) เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีเปนหนังสือตอเนื่องโดยปกติ

ใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
5) คำขึ้นตน ใหใชคำขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคำขึ้นตนสรรพนาม และคำลง

ทาย ที่กำหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตำแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม
เก่ียวกับตำแหนงหนาที ่

6) อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการผูรับหนังสือไดรับมา
กอนแลว จะจากสวนราชการใดก็ตาม โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและเลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ป
พุทธศักราชของหนังสือนั้น 

การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเรื่องอื่นที่เปนสาระสำคัญ
ตองนำมาพิจารณา จึงอางถึงหนังสอืฉบับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหทราบดวย 

7) สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับหนังสือนั้น ในกรณีที่
ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 

8) ขอความ ใหลงสาระสำคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลายประการให
แยกเปนขอๆ 

9) คำลงทาย ใหใชคำลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคำขึ้นตน สรรพนาม และคำ
ลงทาย ท่ีกำหนดไวในภาคผนวก ๒ 

10) ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเตม็ของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ  
11) ตำแหนง ใหลงตำแหนงของเจาของหนังสือ 
12) สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ ถาสวน

ราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับการะทรวงหรือทบวง ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถา
สวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมาใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกองหรือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

13) โทร. ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ และ
หมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย 

14) สำเนาสง (ถามี) ในกรณีที่ผูสงจัดทำสำเนาสงไปใหสวนราชการหรือบุคคลอื่นทราบ และประสงค
จะใหผูรับทราบวาไดมีสาเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพชื่อเต็มหรือชื่อยอของสวนราชการหรือชื่อบุคคลที่สงสำเนาไป
ให เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมีรายชื่อที่สงมากใหพิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบและแนบ
รายชื่อไปดวย 
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แบบหนงัสือภายนอก 

 



 

แนวทางปฏบิัติเก่ียวกับการเขียนหนังสือราชการ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนกังานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 

5 

1.2.2 หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือติดตอ

ภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ และใหจัดทำตามแบบที่ ๒ ทายระเบียบ 

โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้

1) สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ โดยมีรายละเอียด

พอสมควร โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไปใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องทั้งระดับ

กรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับต่ำกวากรมลงมา ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียง

ระดับกอง หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท (ถามี) 

2) ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจาของเรื่อง ตามที่กำหนดไวในภาคผนวก ๑ ทับเลข

ทะเบียนหนังสือสง สำหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นไดตามความจำเปน 

3) วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 

4) เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีเปนหนังสือตอเนื่องโดยปกติ

ใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

5) คำข้ึนตน ใหใชคำข้ึนตนตามฐานะของผูรบหนังสือตามตารางการใชคำขึ้นตน สรรพนาม และคำลง

ทาย ที่กำหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตำแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม

เก่ียวกับตำแหนงหนาที ่

6) ขอความ ใหลงสาระสำคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลายประการ ให

แยกเปนขอๆ ในกรณีท่ีมีการอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันหรือมีสิ่งที่สงมาดวย ใหระบุไวในขอนี ้

7) ลงชื่อและตำแหนง ใหปฏิบัติตามขอ 10) และ 11) ของหนังสือภายนอกโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใดประสงคจะกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใช

ตามความเหมาะสมก็ใหกระทำได 
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แบบหนงัสือภายใน 
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1.2.3 หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป 

โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผู ที ่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป เปน

ผูรับผิดชอบลงช่ือยอกำกับตรา 

หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ

บุคคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสำคัญ ไดแก 

 การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 การสงสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 

 การตอบรับทราบที่ไมเก่ียวกับราชการสำคัญหรือการเงิน 

 การแจงผลงานที่ไดดำเนินการไปแลวใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบ 

 การเตือนเร่ืองท่ีคาง 

 เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกำหนดโดยทำเปนคำสั่งใหใชหนังสือประทับตรา 

หนังสือประทับตรา ใช กระดาษตราครุฑ และใหจ ัดทำตามแบบที่ ๓ ทายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอียดดังนี ้

1) ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจาของเรื่อง ตามที่กำหนดไวในภาคผนวก ๑ ทับเลข

ทะเบียนหนังสือสง 

2) ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 

3) ขอความ ใหลงสาระสำคัญของเร่ืองใหชัดเจนและเขาใจงาย 

4) ชื่อสวนราชการท่ีสงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการท่ีสงหนังสือออก 

5) ตราชื่อสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการตามขอ ๗๒ ดวยหมึกแดง และใหผูรับผิดชอบลง

ลายมือชื่อยอกำกับตรา 

6) วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

7) สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสือ 

8) โทร. หรือที่ตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องและหมายเลขภายในตูสาขา 

(ถามี) ดวย ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท ใหลงที่ตั้งของสวนราชการเจาของเรื่องโดยใหลงตำบลที่อยูตามความจำเปน 

และแขวงไปรษณีย (ถามี) 
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แบบหนังสือประทับตรา 
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1.2.4 หนังสือส่ังการ มี ๓ ชนิด ไดแก คำสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
1.2.4.1 คำสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใชกระดาษ

ตราครุฑ และใหจัดทำตามแบบที่ ๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
1) คำสั่ง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตำแหนงของผูมีอำนาจที่ออกคำสั่ง 
2) ที่ ใหลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลำดับไปจนสิ้นปปฏิทิน ทับ

เลขปพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง 
3) เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง 
4) ขอความ ใหอางเหตุท่ีออกคำสั่ง และอางถึงอำนาจที่ใหออกคำสั่ง (ถามี) ไวดวย และจึงลง

ขอความที่สั่ง และวันใชบังคับ 
5) สั่ง ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเตม็ของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง 
6) ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกคำสั่ง และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
7) ตำแหนง ใหลงตำแหนงของผูออกคำสั่ง 

1.2.4.2 ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอำนาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมาย
หรือไมก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจำ ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทำตามแบบที่ ๕ ทายระเบียบ 
โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้

1) ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 
2) วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ 
3) ฉบับที่ ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่เทาใด แต

ถาเปนระเบียบเร่ืองเดียวกันท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไปตามลำดับ 
4) พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
5) ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบและอางถึง

กฎหมายที่ใหอำนาจออกระเบียบ (ถามี) 
6) ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อระเบียบ ขอ ๒ เปน

วันใชบังคับกำหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามีมากขอหรือหลาย
เรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 

7) ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช 
ที่ออกระเบียบ 

8) ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
9) ตำแหนง ใหลงตำแหนงของผูออกระเบียบ 

1.2.4.3 ขอบงัคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอำนาจหนาที่กำหนดใหใชโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายท่ี
บัญญัติใหกระทำได ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทำตามแบบท่ี ๖ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี ้

1) ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ 
2) วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ 
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3) ฉบับที่ ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่เทาใด แต
ถาเปนขอบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่ ๒ และท่ีถัด ๆ ๆไปตามลำดับ 

4) พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
5) ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับและอางถึง

กฎหมายที่ใหอำนาจออกขอบังคับ 
6) ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอๆ โดยให ขอ ๑ เปนชื่อขอบังคับ ขอ ๒ เปนวันที่

ใชบังคับกำหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ขอบังคับใดถามีมากขอหรือหลาย
เรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 

7) ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ี
ออกขอบังคับ 

8) ลงช่ือ ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
9) ตำแหนง ใหลงตำแหนงของผูออกขอบังคับ 
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แบบคำสั่ง 
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แบบระเบียบ 
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แบบขอบังคับ 
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1.2.5 หนังสือประชาสัมพันธ มี ๓ ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
1.2.5.1 ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง

ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทำตามแบบที่ ๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้
1) ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกประกาศ 
2) เรื่องใหลงชื่อเรื่องที่ประกาศ 
3) ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ 
4) ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที ่ ชื ่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช 

ที่ออกประกาศ 
5) ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกประกาศ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
6) ตำแหนง ใหลงตำแหนงของผูออกประกาศ 

ท้ังนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหทำเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคำวาประกาศ เปน แจงความ 

1.2.5.2 แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพ่ือทำความเขาใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณใีด ๆ ใหทราบขัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทำตามแบบท่ี ๘ 
ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

1) แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
2) เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ 
3) ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดยีวท่ีตอเนื่องกัน ใหลงฉบับ

ที่เรียงตามลำดับไวดวย 
4) ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 
5) สวนราชการท่ีออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
6) วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก

แถลงการณ 

1.2.5.3 ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ ใหจัดทำตามแบบที่ ๙ 
ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

1) ขาว ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขาว 
2) เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกขาว 
3) ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเน่ืองกัน ใหลงฉบับที่เรียง

ตามลำดับไวดวย 
4) ขอความ ใหลงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องของขาว 
5) สวนราชการท่ีออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขาว 
6) วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขาว 
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แบบประกาศ 
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แบบแถลงการณ 
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แบบขาว 
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1.2.6 หนังสือที่เจาหนาที่ทำขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

หนังสือที่เจาหนาที่ทำขึ้นรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทำข้ึนนอกจากท่ีกลาว
มาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ และสวน
ราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงานการประชุม บันทึก และหนังสอือื่น 

1.2.6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที ่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคลนิติบุคคล หรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจำเพราะเจาะจง ใชกระดาษตราครุฑ 
และใหจัดทำตามแบบที่ ๑๐ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

1) เลขท่ี ใหลงที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลขท่ี ๑ เรียงเปนลำดับไปจนถึงส้ินป
ปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยาง
หนึ่งอยางใด 

2) สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อของสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น และจะลง
สถานท่ีตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 

3) ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา แลวตอดวยชื่อบุคคล 
นิติบุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณเีปนบุคคลใหพิมพชื่อเต็ม โดยมีคำนำหนานาม ชื่อ นามสกุล 
ตำแหนงหนาที่ และสังกัดหนวยงานที่ผูนั้นทำงานอยูอยางชัดแจง แลวจึงลงขอความที่รับรอง 

4) ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
หนังสือรับรอง 

5) ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูที่ไดรับมอบหมายและพิมพ
ชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

6) ตำแหนง ใหลงตำแหนง ของผูลงลายมือชื่อในหนังสือ 
7) รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสำคัญที่ออกใหแก

บุคคลใหติดรูปถายของผูที ่ไดรับการรับรอง ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก ประทับตราชื่อสวน
ราชการท่ีออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวใตรูป
ถายพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อดวย 

1.2.6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ใหจัดทำตามแบบที่ ๑๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

1) รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
2) ครั้งท่ี ใหลงครั้งที่ประชุม 
3) เมื่อ ใหลงวันเดือนปที่ประชุม 
4) ณ ใหลงสถานที่ที่ประชุม 
5) ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตำแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุมซึ่งมาประชุมใน

กรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตำแหนงใด 
6) ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตำแหนงของผูที ่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่งมิ

ไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี) 
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7) ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตำแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่ง
ไดเขารวมประชุม (ถามี) 

8) เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม 
9) ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเริ่มตนดวยประธานกลาวเปดประชุมและ

เรื่องท่ีประชุม กับมติหรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเรื่องตามลำดับ 
10) เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 
11) ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมคร้ังนั้น 

1.2.6.3 บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการแก
ผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ำกวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการปฏิบัติ
ราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ และใหมีหัวขอดังตอไปนี ้

1) ชื่อตำแหนงที่บันทึกถึง โดยใชคำข้ึนตนตามที่กำหนดไวภาคผนวก ๒ 
2) สาระสำคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเรื่องท่ีบันทึก ถามีเอกสารประกอบก็ใหระบุไวดวย 
3) ชื่อและตำแหนง ใหลงลายมือชื่อและตำแหนงของผูบันทึก และในกรณีที่ไมใชกระดาษ

บันทึกขอความ ใหลงวันเดือนปที่บันทึกไวดวย 
การบันทึกตอเนื่อง โดยปกติใหผูบันทึกระบุคำขึ้นตน ใจความบันทึก และลงชื่อเชนเดียวกับที่ไดกลาว

ไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป กำกับใตลายมือชื่อผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงชื่อและวัน เดือน ป 
กำกับเทานั้น 

1.2.6.4 หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพ่ือ
เปนหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึกขอมูลดวย 
หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ท่ียื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว 
มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกำหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง
ใหทำตามแบบ เชน โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคำรอง เปนตน 

ทั ้งนี ้ สื ่อกลางบันทึกขอมูล หมายความถึง สื่อใด ๆ ที ่อาจใชบันทึกขอมูลได ดวยอุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี-อานอยางเดียว หรือแผนดิจิทัล
อเนกประสงค เปนตน 
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แบบหนงัสือรับรอง 
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แบบรายงานการประชุม 

 
 



 

  

บทที่ 2  
การเขียนและโต้ตอบหนังสือ

ราชการ 
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บทท่ี 2 การเขียนและโตตอบหนังสือราชการ 

การเขียนขอความในหนังสอืราชการ โดยทั่วไปมอีงคประกอบสำคญั 4 สวน ดังนี้ 
2.1 สวนหวัหนังสือ 
2.2 สวนนำหรือสวนเหตุที่มีหนังสือไป 
2.3 สวนเนื้อความหลัก หรอืสวนจดุประสงคที่มีหนังสือไป 
2.4 สวนลงทายหนังสือ 
 

2.1 สวนหัวหนังสือ 
สวนหัวของหนังสือจะมีรูปแบบตามหนังสือราชการแตละประเภทอยูแลว แตในที่นี้จะเนนเฉพาะสวนของชื่อเร่ือง 
และคำข้ึนตน 

2.1.1 การต้ังชื่อเรื่อง ลักษณะการตั้งช่ือเรื่องท่ีดี 
1) การต้ังชื่อเร่ืองตองต้ังใหยอส้ันที่สุด ไดใจความ เพ่ือสะดวกตอการเก็บ และสืบคน 
2) ตองแยกความแตกตางจากเร่ืองอื่นได ถาเร่ืองซ้ำจะสับสน 
3) กรณีเปนเร่ืองตอเนื่องใหใชชื่อเดิม แตถาชื่อเดิมไมดี หรือไมถูกตอง ควรปรับปรุงถอยคำใหดูดี 
4) การต้ังชื่อเร่ือง มักแบงเปน 2 ประเภท คือ 
ขึ้นตนดวยคำกริยา เชน “สงรายงานการประชุมคณะกรรมการ..................” “ขออนุมัติเดินทางไป

ราชการตางประเทศ” “ชี้แจงขอเท็จจริงกรณีลงขาวคลาดเคล่ือน” “ตอบขอหารือกรณีการเสียภาษีสรรพสามิต” 
ขึ้นตนดวยคำนาม มักไมชัดเจนเทาคำกรยิา แตถาจำเปนตองใชสาเหตุจาก เปนเรื่องที่กวาง มีหลาย

ประเด็น เปนเร่ืองตอเนื่อง หรือเร่ืองที่ไมพึงประสงค ดงันี้  
เรื่องที่กวางหรือมีหลายประเด็น เชน “การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ” “โครงการปราบปรามยา

เสพติด” 
เรื่องท่ีเปนหนังสือตอเนื่อง เชน เรื่องเดิมตั้งชื่อวา ขออนุญาต ขออนุมัติ ขอเชิญ หนวยงานตอบกลับให

เตมิคำวา การ หรือตดัคำวา ขอ เชน “การขออนุญาตใหขาราชการ……. หรือ อนุญาตใหขาราชการ……. 
เรื่องที่ไมพึงประสงค (หนังสือตำหนิ ปฏิเสธ ทวงหนี้) เชน “การแตงกายของขาราชการสตรี” (กรณี

ตำหนิวาแตงกายไมเหมาะสม) “การขออนมุัติไปศึกษาดูงานตางประเทศ” (กรณีไมอนุมัติ) 
2.1.2 คำขึ้นตน เชน เรียน กราบเรียน .....จะตองใชใหสอดคลองกับผูรับหนังสอื สรรพนาม คำลงทายและ

คำที่ใชในการจาหนาซอง 
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2.2 สวนนำหรือสวนเหตุที่มีหนังสือไป 
เริ่มตนดวยคำที่เหมาะสม อางเหตุที่มีหนังสือ และสรรพนามใหเหมาะสมแบงเปน 2 กรณี 
2.2.1 การเขียนเรื่องที่มีการโตตอบหรือประสานกันมากอน มักขึ้นตนดวยคำวา “ตาม” หรือ “อนุสนธิ” 

และจบลงทายในยอหนาสวนนำนี้วา “นั้น” เชน “ตามหนังสือที่ อว ................. ลงวันที่ ...................... ขออนุมัติ
โครงการ........................ความละเอียดแจงแลว นั้น” 

อนุสนธิมักใชในการอางถึงคำสั่ง กฎระเบียบ มติ เชน “อนุสนธิมติที่ประชุม................ ครั้งที่........... วันที่
............... มอบหมายให.................ความละเอียดแจงแลว นั้น” 

ขอควรระวัง 
“นั้น” ใชเมื่ออางเรื่องราวจบสิ้นขอความแลว จะตองมีคำปดทายเสมอ หากเปนเรื่องที่ไมมีรายละเอียดมาก 

การใชคำวา “นั้น” จะตองวรรค 1 ตัวอักษรกอนคำวา “นั้น” เสมอ เพราะ “นั้น” ขยายขอความทั้งยอหนา 
ที่ผานมา หากไมเวนวรรคจะเปนการขยายเฉพาะขอความท่ีอยูติดกันเทานั้น สวน “ความละเอียดแจงแลว นั้น” ใช
เมื่ออางเร่ืองราวซ่ึงมีขอความมาก แตสรุปมาเพียงส้ัน ๆเพ่ือไมใหเย่ินเยอ 

2.2.2 ไมเคยมีการโตตอบหรือประสานกันมากอน มักขึ้นตนดวยคำวา “ดวย” หรือ “เนื่องดวย” (ไมมีคำลง
ทายวา “นั้น” ) เชน  

“ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการใหแกขาราชการและ
พนักงานของมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 50 คน เปนเวลา 2 วัน ตั้งแตวันที่ 1-2 เมษายน 2563 ณ หอง
ประชุมศรเีมืองใหม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสื่อสารดวยหนังสือโตตอบใหเปนไป
อยางถูกตอง รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย” หรือ  

“เนื่องดวยปจจุบันนี้ เทคโนโลยีการสื่อสารเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การสืบความเขาใจใหชัดเจนและ
รวดเร็วทันสถานการณ เปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงไดจัดทำโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการขึ้น โดยมีผูเขาประชุมประกอบดวยขาราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัย 
จำนวน 50 คน เปนเวลา 2 วัน ตั้งแตวันที่ 1-2 เมษายน 2563 ณ หองประชุมศรีเมืองใหม ชั้น 3 สำนักงาน
อธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามโครงการที่แนบ” 
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2.3 สวนเนื้อความหลัก หรือสวนจุดประสงคที่มหีนังสือไป 
ในสวนนี้จะเปนสวนที่บอก “จุดประสงคที่มีหนังสือไป” บอกความมุงหมายไปวา ประสงคจะใหผูรับหนังสือ

ทำอะไร หรือทำอยางไร 
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2.4 สวนลงทายหนังสือ 
จะตองเขียนใหถูกวาเปนหนังสือประเภทใด หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และเขียนรายการอื่น ๆ ใน

หนังสือทุกชนิดใหถูกตอง ซึ่งจะเปนการสรุป เนนย้ำ หรือขอบคุณแลวแตกรณีทั้งนี้ จะตองตรงกับ เรื่อง เชน 
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ตัวอย่างการใช้คําลงท้ายทีสัมพนัธ์กบัชือเรือง และวัตถุประสงค์ทมีีหนังสือไป 
เรื่อง คำลงทาย 

1) ขออนุญาต หรือขออนุมัติ 
 
 
2) รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 
3) ชี้แจงขอเท็จจริง 
 
 
 
4) สงขอมูล 
 
5) เชิญเปนวิทยากร 
 
 
 
6) ขอความรวมมือหรือขอความอนุเคราะห 
 
 
 
 
 
7) ซักซอมความเขาใจ ยนืยนัหรือใหดำเนินการ 

ก. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ข. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติดวย จะขอบคุณยิ่ง 
 
ก. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ข. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตอไป 
 
ก. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ข. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการตอไปดวยจะ
ขอบคุณยิ่ง 
 
ก. จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ก. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับเชิญดวย จะขอบคุณยิ่ง 
ข. กรมหวังวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
ก. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความรวมมือ ขอขอบคณุ 
ข. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความรวมมือ (อนุเคราะห) ดวยจะ
ขอบคุณยิ่ง 
ค. (สถาบัน) หวังวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีเชน
เคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
ก. จึงเรียนซักซอมมาเพ่ือใหเขาใจตรงกัน 
ข. จึงเรียนยืนยันมาเพ่ือโปรดเขาใจใหตรงกัน 
ค. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
ง. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดำเนินการตอไป จะขอบคุณยิ่ง 
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บรรณานุกรม 
สำนักนายกรัฐมนตร ี. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖. กร ุงเทพฯ :  

สำนักนายกรัฐมนตร,ี ๒๕๓๓ 

สำนักนายกรัฐมนตรี.“ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”. ๒๕๔๘. 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. คูมือการจัดทำหนังสือราชการ ของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 2553 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ สำนักงานเลขานุการ

กรม กรมควบคุมโรค. 2553 
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ตัวอยางหนังสือประทับตรา 
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ตัวอยางคำสั่ง 
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