
การเขียนหนังสือราชการการเขียนหนังสือราชการ

ขอสงวนลิขสิทธิ์เอกสารประกอบการบรรยายนี้ (หามทําซ้ําเพื่อจําหนาย)

จัดทาํและรวบรวมโดย นางกฤตยา  จันทรเกษ
ขอสงวนลิขสิทธิ์เอกสารประกอบการบรรยายนี้ (หามทําซ้ําเพื่อจําหนาย)

จัดทาํและรวบรวมโดย นางกฤตยา  จันทรเกษ



การเขียน หรือ เรียบเรียงขอความ
ตามเรื่องที่จะแจงความประสงค ตามที่
ตองการไปยังผูรับหนังสือหรือผูที่ตองการ

ทราบหนังสือนั้น

การเขียนการเขียน  หรือหรือ  เรียบเรียงขอความเรียบเรียงขอความ

ตามเรื่องที่จะแจงความประสงคตามเรื่องที่จะแจงความประสงค  ตามที่ตามที่

ตองการไปยังผูรับหนังสือหรือผูที่ตองการตองการไปยังผูรับหนังสือหรือผูที่ตองการ

ทราบหนังสือนั้นทราบหนังสือนั้น



ผูเขียน ผูรับ



หนังสือราชการหนังสือราชการหนังสือราชการ

เอกสารทีเ่ปน    
หลักฐานในราชการ

เอกสารทีเ่ปนเอกสารทีเ่ปน        
หลักฐานในราชการหลักฐานในราชการ





ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการชนิดและรูปแบบหนังสือราชการชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ

๑. หนังสอืภายนอก (แบบที ่๑)

๒. หนังสอืภายใน (แบบที่ ๒)

๓. หนังสอืประทับตรา (แบบที่ ๓)

๔. หนังสอืสั่งการ
 คําสั่ง (แบบที่ ๔) ระเบียบ (แบบที่ ๕) ขอบังคบั (แบบที่ ๖)

๕. หนังสอืประชาสัมพันธ
 ประกาศ (แบบที่ ๗) แถลงการณ (แบบที่ ๘) ขาว (แบบที่ ๙)

๖. หนังสอืที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
 หนังสือรับรอง (แบบที่ ๑๐) รายงานการประชุม (แบบที่ ๑๑)

 บนัทึก (ไมมีแบบ) หนงัสืออืน่ (ไมมีแบบ)

๑๑..  หนังสอืภายนอกหนังสอืภายนอก  ((แบบที่แบบที่  ๑๑))

๒๒..  หนังสอืภายในหนังสอืภายใน  ((แบบที่แบบที่  ๒๒))

๓๓..  หนังสอืประทับตราหนังสอืประทับตรา  ((แบบที่แบบที่  ๓๓))

๔๔..  หนังสอืสั่งการหนังสอืสั่งการ

  คําสั่งคําสั่ง  ((แบบที่แบบที่  ๔๔))  ระเบียบระเบียบ  ((แบบที่แบบที่  ๕๕))  ขอบังคบัขอบังคบั  ((แบบที่แบบที่  ๖๖))

๕๕..  หนังสอืประชาสัมพันธหนังสอืประชาสัมพันธ

  ประกาศประกาศ  ((แบบที่แบบที่  ๗๗))  แถลงการณแถลงการณ  ((แบบที่แบบที่  ๘๘))  ขาวขาว  ((แบบที่แบบที่  ๙๙))

๖๖..  หนังสอืที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการหนังสอืที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

  หนังสือรับรองหนังสือรับรอง  ((แบบที่แบบที่  ๑๐๑๐)) รายงานการประชุมรายงานการประชุม  ((แบบที่แบบที่  ๑๑๑๑))

  บนัทึกบนัทึก  ((ไมมีแบบไมมีแบบ))  หนงัสืออืน่หนงัสืออืน่  ((ไมมีแบบไมมีแบบ))





ขอแตกตางของหนังสือภายนอกขอแตกตางของหนังสือภายนอกขอแตกตางของหนังสือภายนอก

๏ หนังสอืติดตอราชการที่เปนแบบพธิ ี 
๏ ติดตอระหวางสวนราชการ หรือ

ที่สวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใช

สวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
๏ โดยใช กระดาษตราครุฑ  

๏๏  หนังสอืติดตอราชการที่เปนหนังสอืติดตอราชการที่เปนแบบพธิีแบบพธิี    
๏๏  ติดตอระหวางสวนราชการติดตอระหวางสวนราชการ  หรือหรือ

ที่สวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชที่สวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใช

สวนราชการสวนราชการ  หรือที่มีถึงบุคคลภายนอกหรือที่มีถงึบุคคลภายนอก

๏๏  โดยใชโดยใช  กระดาษตราครุฑกระดาษตราครุฑ    



ที่
ชั้นความเร็ว

ชั้นความลับ    

ชั้นความลับ

สวนราชการเจาของหนังสือ

เรียน
เรื่อง

อางถึง
สิ่งที่สงมาดวย

สวนราชการเจาของเรื่อง

คําลงทาย
(ลงชื่อ)

(พิมพชื่อเต็ม)
ตําแหนง

ขอความ

โทร.
โทรสาร 

ที่ตั้ง
วัน เดือน ป

แบบที่ ๑





 

 

 ครุฑตามระเบยีบงานสารบรรณฯ   
๑. ขนาดครฑุสูง ๓   ซ.ม.

๒. ขนาดครฑุสูง ๑.๕ ซ.ม.

 ครุฑตามระเบยีบงานสารบรรณฯ   
๑. ขนาดครฑุสูง ๓   ซ.ม.

๒. ขนาดครฑุสูง ๑.๕ ซ.ม.

๓ ซ
.ม.



๏ ตองพมิพใหเรียบรอย๏ ตองพมิพใหเรียบรอย



พิมพไมตก

มีความรูในตัวสะกด 

ตัวการันต  

และตัวยอ

จดัวรรคตอนไดอยางถูกตอง

พิมพไมตกพิมพไมตก

มีความรูในตัวสะกดมีความรูในตัวสะกด  

ตัวการันตตัวการันต    

และตัวยอและตัวยอ

จดัวรรคตอนไดอยางถูกตองจดัวรรคตอนไดอยางถูกตอง



 

 ที่ นร ๐๕๐๖/๑                    สํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ มกราคม ๒๕๕๑

ขอแสดงความนับถือ



๏ มีขอความมากกวา ๑ หนา  หนาตอไปไมตองใชกระดาษตราครุฑ 

๏ ปกติใหพิมพ ๒๕ บรรทัด

๏ ระยะกั้นหนา ๓ ซ.ม. กั้นหลัง ๒ ซ.ม.
๏ ถาคําสดุทายมหีลายพยางค ไมสามารถพิมพจบในบรรทัด

เดียวกัน  ใหใชเครื่องหมาย – (ยติภังค)

๏ มีขอความมากกวา ๑ หนา  หนาตอไปไมตองใชกระดาษตราครุฑ 

๏ ปกติใหพิมพ ๒๕ บรรทัด

๏ ระยะกั้นหนา ๓ ซ.ม. กั้นหลัง ๒ ซ.ม.
๏ ถาคําสดุทายมหีลายพยางค ไมสามารถพิมพจบในบรรทัด

เดียวกัน  ใหใชเครื่องหมาย – (ยติภังค)
ตํา-รวจ                            อธิ-บดี

ทํา-เนียบ                           มาตร-การ



๏ ตองพิมพเลขหนาไวระหวางเครื่องหมายยติภังค   

๏ ใหพิมพคําตอเนื่องของขอความทีด่านลางทางมุมขวา

ของหนานั้น ๆ แลวตามดวยจุดสามจุด ...

๏ ตองพิมพเลขหนาไวระหวางเครื่องหมายยติภังค   

๏ ใหพิมพคําตอเนื่องของขอความทีด่านลางทางมุมขวา

ของหนานั้น ๆ แลวตามดวยจุดสามจุด ...

การอนุมัต.ิ..

- ๒ -



- ๒ -

ขอไดโปรดแจงผลการพิจารณาใหสํานกันายกรัฐมนตรี

ทราบตอไปดวย  จักขอบคณุมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนนิการตอไป

ขอแสดงความนบัถอื 

๏  ควรมีขอความของหนังสือเหลือไปพิมพในหนา
สดุทายอยางนอย ๒ บรรทัดกอนพิมพคําลงทาย



๏  โดยปกติ ใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเรื่อง ๑ ฉบับ 
และมีสําเนาเก็บไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ

๏๏    โดยปกติโดยปกติ  ใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเรื่องใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเรื่อง  ๑๑  ฉบับฉบับ  
และมีสําเนาเก็บไวที่หนวยงานสารบรรณกลางและมีสําเนาเก็บไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง  ๑๑  ฉบับฉบับ



สําเนาคูฉบับ ใหผูลงชือ่ลงลายมือชื่อหรือลายมือชือ่ยอ
และใหผูราง ผูพมิพ ผูตรวจ ลงลายมือชือ่หรือลายมือชือ่ยอ
ไวที่ขอบลางดานขวาของหนงัสือ



 

 

ตรวจ.........

ราง............

พิมพ.........

ชื่อแฟม.....

สําเนาคูฉบับ

สํานักนายกรัฐมนตรี

ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
ที่ นร ๐๑๐๖/๑

กฤตยา



ขอแตกตางของหนังสือภายในขอแตกตางของหนังสือภายในขอแตกตางของหนังสือภายใน

๏  เปนแบบพิธีนอยกวา

๏ ติดตอภายในกระทรวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน
ไมใชติดตอกับบุคคลภายนอก

๏ ใชกระดาษบันทึกขอความ
๏ ตองพิมพใหเรียบรอย  และมีตนฉบับ สําเนาคูฉบับ

และสําเนา

๏๏    เปนแบบพิธีนอยกวาเปนแบบพิธีนอยกวา

๏๏  ติดตอภายในกระทรวงตดิตอภายในกระทรวง  กรมกรม  หรือจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกัน

ไมใชติดตอกับบุคคลภายนอกไมใชติดตอกับบุคคลภายนอก

๏๏  ใชกระดาษบันทึกขอความใชกระดาษบันทึกขอความ

๏๏  ตองพิมพใหเรียบรอยตองพิมพใหเรียบรอย    และมีตนฉบับและมีตนฉบับ  สําเนาคูฉบับสําเนาคูฉบับ

และสําเนาและสําเนา



ชั้นความลับ
ชั้นความเร็ว บันทึกขอความ

สวนราชการ..................................................................................
ที.่....................................วันที่.......................................................
เรื่อง..............................................................................................

คําขึ้นตน 

ชั้นความลับ

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

อางถึง (ไมมี)

สิ่งที่สงมาดวย (ไมมี)
ขอควรระวังขอควรระวัง

(ลงชื่อ)

(พิมพชื่อเต็ม)

ตําแหนง

ขอแสดงความนับถือ (ไมม)ีขอควรระวังขอควรระวัง

แบบที่ ๒



หนังสือภายในหนังสือภายใน บนัทกึบนัทกึ



ขอแตกตางของบันทึกขอแตกตางของบันทึกขอแตกตางของบันทึก

๏ ติดตอและสั่งการภายในหนวยงาน
๏  ไมมีแบบ

๏ ใชกระดาษบันทึกขอความหรือไมก็ได
๏ พิมพหรือเขียนดวยลายมือ
๏ จะมีสาํเนาคูฉบับ สําเนาหรือไมก็ได

๏๏  ติดตอและสั่งการภายในหนวยงานติดตอและสั่งการภายในหนวยงาน

๏๏    ไมมีแบบไมมีแบบ

๏๏  ใชกระดาษใชกระดาษบันทึกขอความหรือไมก็ไดบันทึกขอความหรือไมก็ได

๏๏  พิมพหรือเขียนดวยลายมือพิมพหรือเขียนดวยลายมือ

๏๏  จะมีสาํเนาคูฉบับจะมีสาํเนาคูฉบับ  สําเนาหรือไมก็ไดสําเนาหรือไมก็ได



“บันทึก” คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชา

เสนอตอผูบังคับบัญชา หรอื ผูบังคับบัญชา

สั่งการแกผูใตบังคับบัญชา หรอื ขอความที่

เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวากรม

ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ 

โดยปกติ ใชกระดาษบันทึกขอความ

““บันทึกบันทึก””  คือคือ  ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชา

เสนอตอผูบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา  หรอืหรอื  ผูบังคับบัญชาผูบังคับบัญชา

สั่งการแกผูใตบังคับบัญชาสั่งการแกผูใตบังคับบัญชา  หรอืหรอื  ขอความขอความที่ที่

เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวากรมเจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวากรม

ติดตอกันในการปฏิบัติราชการติดตอกันในการปฏิบัติราชการ  

โดยปกติโดยปกติ  ใชกระดาษบันทึกขอความใชกระดาษบันทึกขอความ



โดยปกติการจัดทําบันทึก

เปนเรื่องภายในของหนวยราชการ 
เพือ่อํานวยความสะดวกในการติดตอ

และสั่งงานภายในของหนวยราชการนั้น

โดยปกติการจัดทําบันทึกโดยปกติการจัดทําบันทึก

เปนเปนเรื่องภายในของหนวยราชการเรื่องภายในของหนวยราชการ  
เพือ่อํานวยความสะดวกในการติดตอเพือ่อํานวยความสะดวกในการติดตอ

และสั่งงานภายในของหนวยราชการนั้นและสั่งงานภายในของหนวยราชการนั้น



๏  หนังสือที่ใชตราประทับแทนการลงชื่อ

ของหวัหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป

๏  ใหหวัหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่

ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมขึ้นไปเปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอ   
กํากับตรา

๏๏    หนังสือที่ใชตราหนังสือที่ใชตราประทับประทับแทนการลงชื่อแทนการลงชื่อ

ของหวัหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปของหวัหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป

๏๏    ใหหวัหนาใหหวัหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่สวนราชการระดับกองหรือผูที่

ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมขึ้นไปเปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอระดับกรมขึ้นไปเปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอ      
กํากับตรากํากับตรา

ขอแตกตางของหนังสือประทับตราขอแตกตางของหนังสือประทับตราขอแตกตางของหนังสือประทับตรา



ใหใชเฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก
๑. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
๒. การสงสําเนาหนังสอื สิ่งของ เอกสาร บรรณสาร
๓. การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ

หรือการเงิน

๔. การแจงผลงานที่ไดดําเนนิการไปแลวใหสวนราชการ
ที่เกี่ยวของทราบ

๕. การเตือนเรื่องคาง
๖. เรื่องที่หัวหนาสวนราชการระดบักรมขึ้นไปกําหนด 

โดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสอืประทับตรา

ใหใชเฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญใหใชเฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ  ไดแกไดแก

๑๑..  การขอรายละเอียดเพิ่มเติมการขอรายละเอียดเพิ่มเติม

๒๒..  การสงสําเนาหนังสอืการสงสําเนาหนังสอื  สิ่งของสิ่งของ  เอกสารเอกสาร  บรรณสารบรรณสาร

๓๓..  การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญการตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ

หรือการเงินหรือการเงิน

๔๔..  การแจงผลงานที่ไดดําเนนิการไปแลวใหสวนราชการการแจงผลงานที่ไดดําเนนิการไปแลวใหสวนราชการ

ที่เกี่ยวของทราบที่เกี่ยวของทราบ

๕๕..  การเตือนเรื่องคางการเตือนเรื่องคาง

๖๖..  เรื่องที่หัวหนาสวนราชการระดบักรมขึ้นไปกําหนดเรื่องที่หัวหนาสวนราชการระดบักรมขึ้นไปกําหนด  
โดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสอืประทับตราโดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสอืประทับตรา



ถึง ชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือชื่อบุคคล

สวนราชการเจาของหนังสือ

ชั้นความลับ

สวนราชการเจาของเรื่อง

โทร.

โทรสาร 

ที่ 
ชั้นความเร็ว

วัน เดือน ป

ชั้นความลับ

แบบที่ ๓



ประทับตราชื่อสวนราชการ

ดวยหมึกสีแดง

ถึง สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี



โครงสรางหนังสือราชการโครงสรางหนังสือราชการ

โดยปกติ แบงออกเปน ๓ สวน
๑. หัวเรื่อง
๒. เนื้อเรื่อง
๓. ทายเรื่อง

โดยปกติโดยปกติ  แบงออกเปนแบงออกเปน  ๓๓  สวนสวน

๑๑..  หัวเรื่องหัวเรื่อง

๒๒..  เนื้อเรื่องเนื้อเรื่อง

๓๓..  ทายเรื่องทายเรื่อง



  ที่ที่                                                                                                                                  สวนราชการเจาของหนงัสือสวนราชการเจาของหนงัสือ

  เรื่องเรื่อง

  คําขึ้นตนคําขึ้นตน                                  
  อางถงึอางถงึ

  สิ่งที่สงมาดวยสิ่งที่สงมาดวย

สวนเหตุสวนเหตุ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

สวนความสวนความ

ประสงคประสงค................................................................................................................................................................
................................................................................................................

สวนสรุปความสวนสรุปความ............................................................................................

คําลงทายคําลงทาย

((ลงชื่อลงชื่อ))

(....................)(....................)
ตําแหนงตําแหนง

  สวนราชการเจาของเรื่องสวนราชการเจาของเรื่อง

  โทรโทร..  ๐๐  ๒๒๘๒๒๒๘๒  ๒๖๙๔๒๖๙๔

  โทรสารโทรสาร  ๐๐  ๒๒๘๒๒๒๘๒  ๗๘๙๖๗๘๙๖

วัน เดือน ป
ที่ตั้ง



ที่ที่ สวนราชการเจาของหนังสือสวนราชการเจาของหนังสือ

ที่ตั้งที่ตั้ง

วันวัน  เดือนเดือน  ปป
เรื่องเรื่อง

คําขึ้นตนคําขึ้นตน

อางถึงอางถึง  ((ถามีถามี))

สิ่งที่สงมาดวยสิ่งที่สงมาดวย  ((ถามีถามี))

ชั้นความเร็ว
ชั้นความลับ

 หนังสอืภายนอก หนังสอืภายนอก



ชัน้ความลับของเอกสาร

(1) ลับที่สุด (Top Secret) เปดเผยทั้งหมด/

บางสวนจะเสียหายตอรัฐรายแรงที่สุด

(2) ลับมาก (Secret) เปดเผยทั้งหมด/

บางสวนจะเสียหายตอรัฐรายแรง

(3) ลับ (Confidential) เปดเผยทั้งหมด/

บางสวนจะเสียหายตอรัฐ

ชัน้ความลับของเอกสารชัน้ความลับของเอกสาร

(1) (1) ลับที่สุดลับที่สุด ( (Top Secret)Top Secret) เปดเผยทั้งหมดเปดเผยทั้งหมด//

บางสวนจะเสียหายตอรัฐรายแรงที่สุดบางสวนจะเสียหายตอรัฐรายแรงที่สุด

(2) (2) ลับมากลับมาก ( (Secret)Secret) เปดเผยทั้งหมดเปดเผยทั้งหมด//

บางสวนจะเสียหายตอรัฐรายแรงบางสวนจะเสียหายตอรัฐรายแรง

(3) (3) ลับลับ ( (Confidential)Confidential)  เปดเผยทั้งหมดเปดเผยทั้งหมด//

บางสวนจะเสียหายตอรัฐบางสวนจะเสียหายตอรัฐ



ชั้นความเร็วของเอกสาร
หนังสือที่ตองจัดสง และ    

ดําเนินการทางสารบรรณ

ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ

(1)ดวนที่สุด   ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือ

(2) ดวนมาก   ปฏิบัติโดยเร็ว

(3) ดวน          ปฏิบัติเร็วกวาปกติ 

เทาที่จะทําได

ชั้นความเร็วของเอกสารชั้นความเร็วของเอกสาร
หนังสือที่ตองจัดสงหนังสือที่ตองจัดสง  และและ        

ดําเนินการทางสารบรรณดําเนินการทางสารบรรณ

ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ

(1)(1)ดวนที่สุดดวนที่สุด      ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือ

(2)(2)  ดวนมากดวนมาก      ปฏิบัตโิดยเร็วปฏิบัติโดยเร็ว

(3)(3)  ดวนดวน                    ปฏิบัติเร็วกวาปกติปฏิบัติเร็วกวาปกติ  

เทาที่จะทําไดเทาที่จะทําได



ที่ 
ชั้นความเร็ว

ชั้นความลับ    

ชั้นความลับ

สวนราชการเจาของหนังสือ

เรียน
เรื่อง

อางถึง
สิ่งที่สงมาดวย

สวนราชการเจาของเรื่อง

คําลงทาย
(ลงชื่อ)

(พิมพชื่อเต็ม)
ตําแหนง

โทร.
โทรสาร

ที่ตั้ง
วัน เดือน ป



ใหลงชือ่สวนราชการ  
หรือ สถานที่ราชการ
ใหลงชือ่สวนราชการใหลงชือ่สวนราชการ    
หรือหรือ  สถานที่ราชการสถานที่ราชการ



โดยหลกัการ สวนราชการเจาของหนังสอื

 จะตองสมัพันธกับผูลงนามในหนังสือ         

โดยหลกัการ สวนราชการเจาของหนังสอื

 จะตองสมัพันธกับผูลงนามในหนังสือ         



กระทรวง...................ที่ มท ๐๒๐๑/

ที่ตั้ง

เรื่อง

ปลัดกระทรวง..............

เรียน

๒๐

ขอแสดงความนับถือ

ทะเบียนกลางของกระทรวง

(พิมพชื่อและนามสกลุ)

โทร. ................
โทรสาร.............

สํานัก..........
กรม..................



ที่ นร ๐๒๐๕/ กรม.........................

ที่ตั้ง

เรื่อง

อธิบดกีรม......................

เรียน

๒๑

ขอแสดงความนับถือ

ทะเบียนกลางของกรม

(พิมพชื่อและนามสกลุ)

สํานักงาน..........
โทร. ..............
โทรสาร.............



ที่ อย ๐๐๑๖/
ศาลากลางจังหวัด.........

ที่ตั้ง

เรื่อง

 ผูวาราชการจังหวัด.......................

เรียน

๒๑

ขอแสดงความนับถือ

ทะเบียนกลางของจังหวัด

(พิมพชื่อและนามสกลุ)

โทร. .............
สํานัก..........

โทรสาร..........



ที่
ชั้นความเร็ว

ชั้นความลับ    

ชั้นความลับ

สวนราชการเจาของหนังสือ

เรียน
เรื่อง

อางถึง
สิ่งที่สงมาดวย

สวนราชการเจาของเรื่อง

คําลงทาย
ลงชื่อ

(พิมพชื่อเต็ม)
ตําแหนง

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๖

ที่ตั้ง
วัน เดือน ป



 สวนราชการเจาของเรื่อง  สวนราชการเจาของเรื่องสวนราชการเจาของเรื่อง

๏  ระดับกระทรวง 
ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง 
ทั้งในระดับกรม และ กอง

๏ ระดับกรมลงมา 
ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง

 เพียงระดับกอง หรือ หนวยงานที่รับผิดชอบ

๏๏    รระดับกระทรวงะดับกระทรวง  
ใหลงชื่อสวนราชการใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเจาของเรื่อง  
ทั้งในระดับกรมทั้งในระดับกรม  และและ  กองกอง

๏๏  ระดับกรมลงมาระดับกรมลงมา  
ใหลงชื่อสวนราชการใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเจาของเรื่อง

  เพียงระดับกองเพียงระดับกอง  หรือหรือ  หนวยงานที่รับผิดชอบหนวยงานที่รับผิดชอบ



๏ ใหลงชื่อคณะกรรมการเปน
สวนราชการเจาของหนังสือ

๏๏  ใหลงชื่อคณะกรรมการเปนใหลงชื่อคณะกรรมการเปน

สวนราชการเจาของหนังสือสวนราชการเจาของหนังสือ

๏ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
เปน “ฝายเลขานุการ”

๏๏  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง

เปนเปน  ““ฝายเลขานุการฝายเลขานุการ””



ประธานกรรมการ

หรอืเลขานุการ

ที่ นร ๐๑๐๕/ คณะกรรมการ.....................

ที่ตั้ง

เรื่อง
เรียน

๒๓

ขอแสดงความนับถือ

ทะเบียนกองเจาของเรื่อง

(พมิพชื่อและนามสกุล)

ตําแหนง
 ฝายเลขานุการ
โทร. .................
โทรสาร.................



สํานกันายกรัฐมนตรี

ทําเนียบรฐับาล  กทม. ๑๐๓๐๐

สํานกันายกรัฐมนตรี

ทําเนยีบรัฐบาล  กทม. ๑๐๓๐๐

 สํานกันายกรัฐมนตรี

ทําเนียบรฐับาล  กทม. ๑๐๓๐๐



สํานกันายกรัฐมนตรี

ทําเนียบรฐับาล                 ๑๐๓๐๐

สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทําเนียบรฐับาล                     ๑๐๓๐๐

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร

ถนนดนิสอ  เสาชิงชา

๑๐๒๐๐

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ถนนอูทองใน              ๑๐๒๐๐

กทม.

กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

กท.



คําถาม: หนังสอืคณะกรรมการจะใชที่ตั้งอยางไร

คณะกรรมการพจิารณาและปรับปรุง

ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี 

สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี

ทําเนียบรัฐบาล   กทม. ๑๐๓๐๐



วัน เดือน ป

๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 

หรอื   30 ธันวาคม  2550
๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 

หรอื   30 ธันวาคม  2550



เวนแต   ถาเปนคําสั่ง  ระเบยีบ   ประกาศ

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม   ๒๕๕๐

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม           ๒๕๕๐

เวนแต   ถาเปนคําสั่ง  ระเบยีบ   ประกาศ

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม   ๒๕๕๐

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม           ๒๕๕๐

พ.ศ.

พ.ศ.



คําสั่งคําสั่ง  ((ชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสั่งชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสั่ง))

ที่ที่.........../.........../ ((เลขปพุทธศักราชที่ออกคําสั่งเลขปพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง))

เรื่องเรื่อง..........................................................................................................................................................

((ขอความขอความ))

ทั้งนี้ทั้งนี้  ตั้งแตตั้งแต  ..............................................................................................................

สั่งสั่ง  ณณ  วันที่วันที่                        พพ..ศศ.. ........

((ลงชื่อลงชื่อ))

((พิมพชื่อเต็มพิมพชื่อเต็ม))

((ตําแหนงตําแหนง))



  ที่ที่                                                                                                                                  สวนราชการเจาของหนงัสือสวนราชการเจาของหนงัสือ

  คําขึ้นตนคําขึ้นตน                                  
  อางถงึอางถงึ

  สิ่งที่สงมาดวยสิ่งที่สงมาดวย

สวนเหตุสวนเหตุ

สวนความประสงคสวนความประสงค

สวนสรุปความสวนสรุปความ

คําลงทายคําลงทาย

((ลงชื่อลงชื่อ))

(.....................(.......................)..)
ตําแหนงตาํแหนง

  สวนราชการเจาของเรื่องสวนราชการเจาของเรื่อง

  โทรโทร..

  โทรสารโทรสาร

วัน เดือน ป
ที่ตั้ง

เรื่อง



หลกัการเขยีนชือ่ “เรื่อง”ที่ดีหลกัการเขยีนชือ่หลกัการเขยีนชือ่  ““เรื่องเรื่อง””ที่ดีที่ดี

๑. ยอใหสั้นที่สดุ
๒. เขียนใหเปนประโยค หรือวลี
๓. พอใหรูใจความวาเปนเรื่องอะไร
๔. แยกความแตกตางจากเรื่องอืน่ได
๕. เก็บคนอางองิไดงาย

๑๑..  ยอใหสั้นที่สุยอใหสั้นที่สุดด

๒๒..  เขียนใหเปนประโยคเขียนใหเปนประโยค  หรือวลีหรือวลี

๓๓..  พอใหรูใจความวาเปนเรื่องอะไรพอใหรูใจความวาเปนเรื่องอะไร

๔๔..  แยกความแตกตางจากเรื่องอืน่ไดแยกความแตกตางจากเรื่องอืน่ได

๕๕..  เก็บคนอางองิไดงายเก็บคนอางองิไดงาย



√ เรื่อง  การลงโทษขาราชการ
√ เรื่อง  การลงโทษขาราชการพลเรือน
√√  เรื่องเรื่อง    การลงโทษขาราชการการลงโทษขาราชการ

√√  เรื่องเรื่อง    การลงโทษขาราชการพลเรือนการลงโทษขาราชการพลเรือน

เรื่อง  การลงโทษขาราชการพลเรือนที่กระทําผิด
วินยัขาราชการพลเรือนฐานทุจริตตอหนาที่

เรื่องเรื่อง    การลงโทษขาราชการพลเรือนที่กระทําผิดการลงโทษขาราชการพลเรือนที่กระทําผิด

วินยัขาราชการพลเรือนฐานทุจริตตอหนาที่วินยัขาราชการพลเรือนฐานทุจริตตอหนาที่



√ เรื่อง   แจงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การชวยเหลอืผูประสบสาธารณภัย 

√√  เรื่องเรื่อง      แจงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแจงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

การชวยเหลอืผูประสบสาธารณภัยการชวยเหลอืผูประสบสาธารณภัย  

เรื่อง   แจงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง   แจงมติคณะรัฐมนตรี



ถาขึ้นตนดวยกริยา จะชัดเจนดี
เชน ขออนุมัติ ขออนญุาต ขอให

ขอเชญิ  ขอหารือ
ขอสง แจง ชี้แจง ตอบขอหารือ

ถาถาขึ้นตนดวยกริยาขึ้นตนดวยกริยา  จะชัดเจนดีจะชัดเจนดี

เชน ขออนุมัติขออนุมัติ  ขออนญุาตขออนญุาต ขอใหขอให

ขอเชญิขอเชญิ    ขอหารือขอหารือ

ขอสงขอสง  แจงแจง  ชี้แจงชี้แจง  ตอบขอหารือตอบขอหารือ



เรื่อง ขออนุมัติเลือ่นเงินเดือนเปนกรณีพเิศษ    
เรื่อง ขออนุญาตนําเงินตราออกนอกประเทศ    
เรื่อง ขอผอนผันการคัดเลอืกเขารับราชการทหาร 
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯ   

เรื่องเรื่อง  ขออนุมัติขออนุมัติเลือ่นเงินเดือนเปนกรณีพเิศษเลือ่นเงินเดือนเปนกรณีพเิศษ          
เรื่องเรื่อง  ขออนุญาตขออนุญาตนําเงินตราออกนอกประเทศนําเงินตราออกนอกประเทศ          
เรื่องเรื่อง  ขอผอนผันขอผอนผันการคัดเลอืกเขารับราชการทหารการคัดเลอืกเขารับราชการทหาร  
เรื่องเรื่อง  ขอหารือขอหารือเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯ      



ขอควรระวัง

 ๑. กรณีมีหนังสอืติดตอกันมากอนแลว 

โดยปกติ  ใหลงเรื่องของหนังสอืฉบับเดิม  

เวนแต   ใชชือ่เรื่องเดิม  ตอบคําขอ  

จะไมถูกตอง 

ขอควรระวังขอควรระวัง

  ๑๑.. กรณีมีหนังสอืติดตอกันมากอนแลวกรณีมีหนังสอืติดตอกันมากอนแลว  

โดยปกติโดยปกติ    ใหลงเรื่องของหนังสอืฉบับเดิมใหลงเรื่องของหนังสอืฉบับเดิม    

เวนแตเวนแต      ใชชือ่เรื่องเดิมใชชือ่เรื่องเดิม    ตอบคําขอตอบคําขอ    

จะไมถูกตองจะไมถูกตอง  



ใหใชคํานาม  โดยปรับปรุงชื่อเรื่องใหม   

อาจเติมคําวา            ลงไปขางหนา

ชือ่เรื่องเดิม     

ใหใชคํานามใหใชคํานาม    โดยปรับปรุงชื่อเรื่องใหมโดยปรับปรุงชื่อเรื่องใหม      

อาจเติมคําวาอาจเติมคําวา                        ลงไปขางหนาลงไปขางหนา

ชือ่เรื่องเดิมชือ่เรื่องเดิม          

การ



√ เรื่อง  การขอหารือเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯ√√  เรื่องเรื่อง    การการขอหารือเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯขอหารือเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯ

√ เรื่อง  ขอหารอืเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯ√ เรื่อง  ขอหารอืเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯ

เรื่อง ขอหารอืเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯเรื่องเรื่อง  ขอหารอืเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯขอหารอืเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯ



 ๒. ไมพงึใชชือ่เรื่องที่ไมพงึประสงค
เชน การปฏิเสธคําขอ แจงขาวราย
ทวงถามใหชําระหนี้       

  ๒๒..  ไมพงึใชชือ่เรื่องที่ไมพงึประสงคไมพงึใชชือ่เรื่องที่ไมพงึประสงค

เชนเชน  การปฏิเสธคําขอการปฏิเสธคําขอ  แจงขาวรายแจงขาวราย

ทวงถามใหชําระหนี้ทวงถามใหชําระหนี้              

 เรื่อง  ไมอนมุัติเลือ่นขั้นเงินเดือน
√ เรื่อง  การอนุมัติเลือ่นขั้นเงินเดือน

 เรื่อง  ไมอนมุัติเลือ่นขั้นเงินเดือน
√ เรื่อง  การอนุมัติเลือ่นขั้นเงินเดือน



๓. ตรงประเด็น 
และตรงกับสวนสรุปความ       

๓๓..  ตรงประเด็นตรงประเด็น  
และตรงกับสวนสรุปความและตรงกับสวนสรุปความ              



 เรื่อง  ขอเชญิเปนวิทยากรบรรยาย
 เรียน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี       
  เรื่องเรื่อง    ขอเชญิเปนวิทยากรบรรยายขอเชญิเปนวิทยากรบรรยาย

  เรียนเรียน    ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี              

เรื่อง  ขอเชิญวิทยากรบรรยาย
เรียน  ปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง  ขอเชิญวิทยากรบรรยาย
เรียน  ปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาจึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา

ใหความอนุเคราะหวิทยากรดวยใหความอนุเคราะหวิทยากรดวย



ใหใชตามฐานะของผูรับ ตามตารางภาคผนวก 2

เชน  ประธานรัฐสภา  นายกรัฐมนตรี 

ประธานศาลฎีกา  ฯลฯ 

“ กราบเรียน”

“ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง”

ใหใชตามฐานะของผูรับใหใชตามฐานะของผูรับ  ตามตามตารางภาคผนวกตารางภาคผนวก 2 2

เชนเชน    ประธานรัฐสภาประธานรัฐสภา    นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี  

ประธานศาลฎีกาประธานศาลฎีกา    ฯลฯฯลฯ  

““  กราบเรียนกราบเรียน””

““ขอแสดงความนับถืออยางยิ่งขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง””

คําขึ้นตนคําขึ้นตนคําขึ้นตน



แลวตามดวยตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง 

หรือชื่อบุคคลกรณีไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่

แลวตามดวยตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงแลวตามดวยตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  

หรือชื่อบุคคลกรณีไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่หรือชื่อบุคคลกรณีไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่

คําถาม:  จะตองใสคําวา  ฯพณฯ  ดวยหรือไม?คําถาม:  จะตองใสคําวา  ฯพณฯ  ดวยหรือไม?

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี
 เรียน  เรียน ทานรองนายกรัฐมนตร ีทานรองนายกรัฐมนตร ี

 กราบเรียน กราบเรียน

×
 เสนอ เสนอ ปลัดสํานกันายกรัฐมนตร ีปลัดสํานกันายกรัฐมนตร ี×



๏ ใหอางถึงหนังสือที่เคยติดตอกันมากอนแลว
ทุกครั้ง

๏ ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่เคยติดตอกัน
เพียงฉบับเดียว เวนแต เปนสาระสําคัญ

๏๏  ใหอางถึงหนังสือที่เคยติดตอกันมากอนแลวใหอางถึงหนังสือที่เคยติดตอกันมากอนแลว

ทุกครั้งทุกครั้ง

๏๏  ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่เคยติดตอกันใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่เคยติดตอกัน

เพียงฉบับเดียวเพียงฉบับเดียว  เวนแตเวนแต  เปนสาระสําคัญเปนสาระสําคัญ

 อางถึง อางถึง



อางถึง อางถึงอางถึง หนังสือหนังสือหนังสือ สํานกันายกรัฐมนตรีสํานกันายกรัฐมนตรีสํานกันายกรัฐมนตรี ลับลับลับ ดวนมากดวนมากดวนมาก

ที่ นร ๐๑๐๔/๒ ที่ที่  นรนร  ๐๑๐๔๐๑๐๔//๒๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ลงวันที่ลงวันที่  ๒๒  มกราคมมกราคม  ๒๕๕๑๒๕๕๑

อางถึง อางถึงอางถึง หนังสือหนังสือหนังสือ  ที่ นร ๐๑๐๔/๒   ที่ที่  นรนร  ๐๑๐๔๐๑๐๔//๒๒ ลว. ๒ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๑ ลวลว..  ๒๒  มม..คค..  พพ..ศศ..  ๒๕๕๑๒๕๕๑  × ××× ×

ดวนมาก
ลบั



 คําถาม: อางถึงอยางไรจึงจะถูกตอง?

หนังสอืศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

 หนังสอืจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

  คําถามคําถาม:: อางถึงอยางไรจึงจะถูกตองอางถึงอยางไรจึงจะถูกตอง??

หนังสอืศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยธุยาหนังสอืศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

  หนังสอืจังหวัดพระนครศรีอยธุยาหนังสอืจังหวัดพระนครศรีอยธุยา



สิ่งที่สงมาดวย   ภาพถายหนังสอืสํานักนายกรัฐมนตรี 

ที่ นร ๐๑๐๕/๒๐๐๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน  ๒๕๕๐

สิ่งที่สงมาดวยสิ่งที่สงมาดวย      ภาพถายหนังสอืสํานักนายกรัฐมนตรีภาพถายหนังสอืสํานักนายกรัฐมนตรี  

ที่ที่  นรนร  ๐๑๐๕๐๑๐๕//๒๐๐๓๒๐๐๓  ลงวันที่ลงวันที่  ๑๓๑๓  เมษายนเมษายน    ๒๕๕๐๒๕๕๐
×
สําเนาสําเนา

×

สิ่งที่สงมาดวย  สิ่งที่สงมาดวยสิ่งที่สงมาดวย  



รายงานการประชมุ จาํนวน  ๑  ..............

สําเนาคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๑ .......

รายงานการประชมุรายงานการประชมุ  จาํนวนจาํนวน    ๑๑    ............................

สําเนาคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีสําเนาคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  จํานวนจํานวน  ๑๑  ..............

ถาเปนเอกสารควรระบุวาเปนเอกสารใด

หรือสิ่งของประเภทใด และมจีํานวนเทาใด 

ถาเปนเอกสารควรระบุวาเปนเอกสารใดถาเปนเอกสารควรระบุวาเปนเอกสารใด

หรือสิ่งของประเภทใดหรือสิ่งของประเภทใด  และมจีํานวนเทาใดและมจีํานวนเทาใด  

ชุด/ฉบับชุด/ฉบับ

ฉบับฉบับ



หากจะใหชัดเจน และสะดวกในการตรวจนับ  

ควรระบุจํานวนเอกสาร

หากจะใหชัดเจนหากจะใหชัดเจน  และสะดวกในการตรวจนับและสะดวกในการตรวจนับ    

ควรระบุจํานวนเอกสารควรระบุจํานวนเอกสาร

 สําเนาสัญญาจางที่ปรึกษาฯ จาํนวน ๕ .........  สําเนาสัญญาจางที่ปรึกษาฯสําเนาสัญญาจางที่ปรึกษาฯ  จาํนวนจาํนวน  ๕๕  ..................แผนแผน



สิ่งทีส่งมาดวย ชางจํานวน ๑ เชือก 

สงโดยทางรถไฟ

สิ่งทีส่งมาดวยสิ่งทีส่งมาดวย  ชางจํานวนชางจํานวน  ๑๑  เชือกเชือก  

สงโดยทางรถไฟสงโดยทางรถไฟ

หากไมสามารถใสไปในซองเดียวกันได  
ใหแจงดวยวาสงไปทางใด                

หากไมสามารถใสไปในซองเดียวกันไดหากไมสามารถใสไปในซองเดียวกันได    
ใหแจงดวยวาสงไปทางใดใหแจงดวยวาสงไปทางใด                



ชั้นความเร็วชั้นความเร็ว      บันทึกขอความบันทึกขอความ
สวนราชการสวนราชการ..............................................................................................................................................................................................................

ที่ที่....................................................................................................................วันที่วันที่..............................................................................................................

เรื่องเรื่อง........................................................................................................................................................................................................................................

คําขึ้นตนคําขึ้นตน

อางถึงอางถึง  ((ไมมีไมมี))

สิ่งที่สงมาดวยสิ่งที่สงมาดวย  ((ไมมีไมมี))

ชั้นความลับ

หนังสือภายในหนังสือภายใน



ชั้นความลับ
ชั้นความเร็ว บันทึกขอความ

สวนราชการ..................................................................................
ที.่. ...................................วันที่.......................................................

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

คําขึ้นตน

(ลงชื่อ)

(พิมพชื่อเต็ม)

ชั้นความลับ

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

กระทรวง......

ปลัดกระทรวง............

มท ๐๒๐๑/ ๕  มกราคม  ๒๕๔๗  
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

กรม......................... โทร ........
๔๗



ชั้นความลับ
ชั้นความเร็ว บันทึกขอความ

สวนราชการ..................................................................................
ที.่....................................วันที่.......................................................

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

คําขึ้นตน

(ลงชื่อ)

(พิมพชื่อเต็ม)

ชั้นความลับ

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

กรม........

อธิบดีกรม.................

นร ๐๒๐๕/ ๕  มกราคม  ๒๕๔๗  
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

สํานัก/กอง....................... โทร .............
๔๗



ชั้นความลับ
ชั้นความเร็ว บันทึกขอความ

สวนราชการ..................................................................................
ที.่............................................วันที.่..............................................

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

คําขึ้นตน

(ลงชื่อ)

(พิมพชื่อเต็ม)

ชั้นความลับ

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

จังหวัด......

ผูวาราชการจังหวัด.................

๕  มกราคม  ๒๕๔๗  
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

สํานักงาน.................... โทร ...............
อย ๐๐๑๖/๔๗



ชั้นความลับ
ชั้นความเร็ว บันทึกขอความ

สวนราชการ..................................................................................
ที.่....................................วันที่.......................................................
เรื่อง..............................................................................................

คําขึ้นตน

(ลงชื่อ)

(พิมพชื่อเต็ม)

ชั้นความลับ

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

ผูอํานวยการสํานัก/กอง............

นร ๐๑๐๕/ ๕  มกราคม  ๒๕๔๗  
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

สํานัก/กอง.... สวน/ฝาย....โทร ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

ใชติดตอภายในกรมเดียวกัน

๔๗



ชั้นความลับ
ชั้นความเร็ว บันทึกขอความ

สวนราชการ..................................................................................
ที.่....................................วันที่.......................................................
เรื่อง..............................................................................................

คําขึ้นตน 

(ลงชื่อ)

(พิมพชื่อเต็ม)

ชั้นความลับ

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

ผูอํานวยการสํานัก/กอง............

นร ๐๒๐๕/ ๕  มกราคม  ๒๕๔๗  
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

สํานัก/กอง..... กรม.........โทร ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

ติดตอตางกรมในกระทรวงเดียวกัน

๔๗



  ที่ที่                                                                                                                                  สวนราชการเจาของหนงัสือสวนราชการเจาของหนงัสือ

  เรื่องเรื่อง

  คําขึ้นตนคําขึ้นตน                                  
  อางถงึอางถงึ

  สิ่งที่สงมาดวยสิ่งที่สงมาดวย

สวนเหตุสวนเหตุ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

สวนความสวนความ

ประสงคประสงค................................................................................................................................................................
................................................................................................................

สวนสรุปความสวนสรุปความ............................................................................................

คําลงทายคําลงทาย

((ลงชื่อลงชื่อ))

(....................)(....................)
ตําแหนงตําแหนง

  สวนราชการเจาของเรื่องสวนราชการเจาของเรื่อง

  โทรโทร..  ๐๐  ๒๒๘๒๒๒๘๒  ๒๖๙๔๒๖๙๔

  โทรสารโทรสาร  ๐๐  ๒๒๘๒๒๒๘๒  ๗๘๙๖๗๘๙๖

วัน เดือน ป
ที่ตั้ง



 หนังสอืภายนอก หนังสอืภายนอก

คําลงทายคําลงทาย

((พมิพชื่อเต็มและนามสกุลพมิพชื่อเต็มและนามสกุล))

ตําแหนงตําแหนง

สวนราชการเจาของเรื่องสวนราชการเจาของเรื่อง

โทรโทร..

โทรสารโทรสาร



 ผูมีอํานาจลงชื่อในหนังสือราชการ ผูมีอํานาจลงชื่อในหนังสือราชการ



๑. หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
ขึน้ไป หรือผูวาราชการจังหวัด 
ในทุกกรณี   

๑๑..  หัวหนาสวนราชการระดับกรมหัวหนาสวนราชการระดับกรม    
ขึน้ไปขึน้ไป  หรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการจังหวัด  
ในทุกกรณีในทุกกรณี      



 ๒. ผูที่ไดรับมอบหมาย หรือมอบอํานาจให
๏ รักษาราชการแทน
๏ ปฏิบัติราชการแทน
๏ อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

  ๒๒..  ผูที่ไดรับมอบหมายผูที่ไดรับมอบหมาย  หรือมอบอํานาจใหหรือมอบอํานาจให

๏๏  รักษาราชการแทนรักษาราชการแทน

๏๏  ปฏิบัติราชการแทนปฏิบัติราชการแทน

๏๏  อื่นอื่น  ๆๆ  ตามที่กฎหมายกําหนดตามที่กฎหมายกําหนด  



๓. หัวหนาสวนราชการระดบักรมขึ้นไป 

หรือผูวาราชการจังหวัด จะกําหนดใหผูดํารงตําแหนงใด

ลงชื่อในหนงัสือราชการไดเฉพาะหนงัสือที่อยูในหนาที่

ของผูดํารงตําแหนงนัน้ หรือของสวนราชการซึ่งอยูใน

บงัคบับญัชาของผูดํารงตําแหนงนั้น  และหนังสือดงักลาว

ไมกอใหเกิดนิติสมัพันธกับสวนราชการระดบักรม

หรือจังหวัด

๓๓.. หัวหนาสวนราชการระดบักรมขึ้นไปหัวหนาสวนราชการระดบักรมขึ้นไป  

หรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการจังหวัด  จะกําหนดใหผูดํารงตําแหนงใดจะกําหนดใหผูดํารงตําแหนงใด

ลงชื่อในหนงัสือราชการไดเฉพาะหนงัสือที่อยูในหนาที่ลงชื่อในหนงัสือราชการไดเฉพาะหนงัสือที่อยูในหนาที่

ของผูดํารงตําแหนงนัน้ของผูดํารงตําแหนงนัน้  หรือของสวนราชการซึ่งอยูในหรือของสวนราชการซึ่งอยูใน

บงัคบับญัชาของผูดํารงตําแหนงนั้นบงัคบับญัชาของผูดํารงตําแหนงนั้น    และหนังสือดงักลาวและหนังสือดงักลาว

ไมกอใหเกิดนิติสมัพันธกับสวนราชการระดบักรมไมกอใหเกิดนิติสมัพันธกับสวนราชการระดบักรม

หรือจังหวัดหรือจังหวัด



 คําถาม: เขียน/พิมพอยางไรจึงจะถูกตอง?

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

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย   ปฏิบัติราชการแทน

ปลดักระทรวงมหาดไทย

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

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปฏิบัติราชการแทน   ปลัดกระทรวงมหาดไทย

  คําถามคําถาม:: เขียนเขียน//พิมพอยางไรจึงจะถูกตองพิมพอยางไรจึงจะถูกตอง??

แบบที่แบบที่  1.1. (...................................................)(...................................................)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย      ปฏิบัติราชการแทนปฏิบัติราชการแทน

ปลดักระทรวงมหาดไทยปลดักระทรวงมหาดไทย

แบบที่แบบที่  22 (....................................................)(....................................................)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปฏิบัติราชการแทนปฏิบัติราชการแทน      ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทย



 ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบกลาง รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี

นติกิรชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนกฎหมาย
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานกักฎหมายและระเบียบกลาง

ปฏิบัติราชการแทน ปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี

  ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบกลางผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบกลาง  รักษาราชการแทนรักษาราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลางผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง  ปฏิบัติราชการแทนปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี

นติกิรชํานาญการพิเศษนติกิรชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนกฎหมายรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนกฎหมาย

รักษาราชการแทนรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการสํานกักฎหมายและระเบียบกลางผูอํานวยการสํานกักฎหมายและระเบียบกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปฏิบัติราชการแทน  ปลดัสํานกันายกรัฐมนตรีปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี



ศาสตราจารย (ศ.) รองศาสตราจารย (รศ.)

ผูชวยศาสตราจารย (ผศ.)

ดร. นายแพทย แพทยหญิง เภสัชกร    

ศาสตราจารยศาสตราจารย  ((ศศ.).)  รองศาสตราจารยรองศาสตราจารย  ((รศรศ.).)

ผูชวยศาสตราจารยผูชวยศาสตราจารย  ((ผศผศ.).)

ดรดร.. นายแพทยนายแพทย  แพทยหญิงแพทยหญิง  เภสัชกรเภสัชกร        × ××

เชน    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใช   
ตําแหนงทางวิชาการเปนคาํนําหนานาม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
เชน    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีะเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการใชวาดวยการใช        
ตําแหนงทางวิชาการเปนคาํนําหนานามตําแหนงทางวิชาการเปนคาํนําหนานาม  พพ..ศศ..  ๒๕๓๖๒๕๓๖ 

ใหใชคํานํานามตามที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนดใหใชคํานํานามตามที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด

การใชคาํนําหนานามการใชคาํนําหนานาม



ถามียศ  บรรดาศักดิ์  หรอื ฐานันดรศักดิ์         

ใหพิมพยศไวหนาลายมือชื่อ

พลเอก     

ถามียศ  บรรดาศักดิ์  หรอื ฐานันดรศักดิ์         

ใหพิมพยศไวหนาลายมือชื่อ

พลเอก     

(สุรยุทธ จุลานนท)((สุรยุทธสุรยุทธ  จุลานนทจุลานนท))

นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี



ถาผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมีสิทธิใชคํานําหนานาม

อยางอื่นดวย ใหเรียงลําดับกอนหลัง  ดังนี้
๑. ตําแหนงทางวิชาการ
๒. ยศ
๓. บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือ

คํานําหนานามสตรีที่ไดรับ  
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ถาผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมีสิทธิใชคํานําหนานาม

อยางอื่นดวย ใหเรียงลําดับกอนหลัง  ดังนี้
๑. ตําแหนงทางวิชาการ
๒. ยศ
๓. บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือ

คํานําหนานามสตรีที่ไดรับ  
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ



แบบที ่๒
ศาสตราจารย พันตํารวจเอก

(หมอมราชวงศกอง สกุลวงศ)

แบบที่แบบที่  ๒๒
ศาสตราจารยศาสตราจารย  พันตํารวจเอกพันตํารวจเอก

((หมอมราชวงศกองหมอมราชวงศกอง  สกุลวงศสกุลวงศ))

แบบที ่๑
พันตํารวจเอก

(ศาสตราจารย หมอมราชวงศกอง สกุลวงศ)

แบบที่แบบที่  ๑๑
พันตํารวจเอกพันตํารวจเอก

((ศาสตราจารยศาสตราจารย  หมอมราชวงศกองหมอมราชวงศกอง  สกุลวงศสกุลวงศ))



ศาสตราจารย พันตํารวจเอก หมอมราชวงศศาสตราจารย พันตํารวจเอก หมอมราชวงศ

การเรียกขานในงานสารบรรณฯการเรียกขานในงานสารบรรณฯ



 โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ ตอ ๒๖๘
 โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๖

 สําเนาสง ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ประจําเขตตรวจราชการที่ ๑ - ๑๗

  โทรโทร..  ๐๐  ๒๒๘๒๒๒๘๒  ๒๖๙๔๒๖๙๔  ตอตอ  ๒๒๖๘๖๘

  โทรสารโทรสาร  ๐๐  ๒๒๘๒๒๒๘๒  ๗๘๙๖๗๘๙๖

  สําเนาสงสําเนาสง  ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

ประจําเขตตรวจราชการที่ประจําเขตตรวจราชการที่  ๑๑  --  ๑๗๑๗

 เพือ่ประโยชนในการติดตอ เพือ่ประโยชนในการติดตอ

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสไปรษณียอิเล็กทรอนิกส krittaya krittaya.J@opm.go.th.J@opm.go.th



คําลงทายคําลงทาย  ((ไมมีไมมี))

((พิมพชื่อเต็มและนามสกุลพิมพชื่อเต็มและนามสกุล))

ตําแหนงตําแหนง

หนังสือภายในหนังสือภายใน



  ที่ที่                                                                                                                                  สวนราชการเจาของหนงัสือสวนราชการเจาของหนงัสือ

  เรื่องเรื่อง

  คําขึ้นตนคําขึ้นตน                                  
  อางถงึอางถงึ

  สิ่งที่สงมาดวยสิ่งที่สงมาดวย

สวนเหตุสวนเหตุ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

สวนความสวนความ

ประสงคประสงค................................................................................................................................................................
................................................................................................................

สวนสรุปความสวนสรุปความ............................................................................................

คําลงทายคําลงทาย

((ลงชื่อลงชื่อ))

(....................)(....................)
ตําแหนงตําแหนง

  สวนราชการเจาของเรื่องสวนราชการเจาของเรื่อง

  โทรโทร..  ๐๐  ๒๒๘๒๒๒๘๒  ๒๖๙๔๒๖๙๔

  โทรสารโทรสาร  ๐๐  ๒๒๘๒๒๒๘๒  ๗๘๙๖๗๘๙๖

วัน เดือน ป
ที่ตั้ง





หลักทั่วไปที่นิยมยดึถือ

ในการเขียนหนังสือราชการ

หลักทั่วไปที่นิยมยดึถือหลักทั่วไปที่นิยมยดึถือ

ในการเขียนหนังสือราชการในการเขียนหนังสือราชการ

 ๑. เขียนใหถูกตอง  ๑๑..  เขียนใหถูกตองเขียนใหถูกตอง

 ๒. เขียนใหชัดเจน  ๒๒..  เขียนใหชัดเจนเขียนใหชัดเจน
๓. เขียนใหรัดกุม๓๓..  เขียนใหรัดกุมเขียนใหรัดกุม

๔. เขียนใหกะทัดรัด๔๔..  เขียนใหกะทัดรัดเขียนใหกะทัดรัด

๕. เขียนใหบรรลุวัตถุประสงค๕๕..  เขียนใหบรรลุวัตถุประสงคเขียนใหบรรลุวัตถุประสงค



การเขียนใหถูกตองการเขียนใหถูกตองการเขียนใหถูกตอง

๑. ถูกแบบ๑.๑. ถูกแบบถูกแบบ

๒. ถูกเนื้อหา๒๒..  ถูกเนื้อหาถูกเนื้อหา

๓. ถูกหลักภาษา๓๓..  ถูกหลักภาษาถูกหลักภาษา
๔. ถูกความนิยม๔๔..  ถูกความนิยมถูกความนิยม

๕. ถูกใจผูลงนาม๕๕..  ถูกใจผูลงนามถูกใจผูลงนาม



เขียนใหถูกแบบเขียนใหถูกแบบเขียนใหถูกแบบ

เชน เชนเชน 
หนังสือภายนอก (แบบที ่๑)หนังสือภายนอกหนังสือภายนอก  ((แบบที่แบบที่  ๑๑))

หนังสือภายใน (แบบที่ ๒)หนังสือภายในหนังสือภายใน  ((แบบที่แบบที่  ๒๒))

หนังสือประทับตรา (แบบที่ ๓)หนังสือประทับตราหนังสือประทับตรา  ((แบบที่แบบที่  ๓๓))

กอนเขียนหนังสือราชการจะตองพิจารณาวา จะใช
หนังสือรูปแบบใดจึงจะถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณฯ

กอนเขียนหนังสือราชการจะตองพิจารณาวากอนเขียนหนังสือราชการจะตองพิจารณาวา  จะใชจะใช

หนังสือรูปแบบใดจึงจะถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณฯหนังสือรูปแบบใดจึงจะถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณฯ



การเขียนใหถูกตองการเขียนใหถูกตอง

๑.๑. ถูกแบบถูกแบบ

๒๒..  ถูกเนื้อหาถูกเนื้อหา

๓๓..  ถูกหลักภาษาถูกหลักภาษา
๔๔..  ถูกความนิยมถูกความนิยม

๕๕..  ถูกใจผูลงนามถูกใจผูลงนาม



เขียนใหถูกเนื้อหาเขียนใหถูกเนื้อหาเขียนใหถูกเนื้อหา

 โดยทั่วไป  ประกอบดวยเนื้อหา ๓ สวน   โดยทั่วไปโดยทั่วไป    ประกอบดวยเนื้อหาประกอบดวยเนื้อหา  ๓๓  สวนสวน  

๑. สวนเหตุ๑๑..  สวนเหตุสวนเหตุ

๒. สวนผลหรือความประสงค๒๒..  สวนผลหรือความประสงคสวนผลหรือความประสงค

๓. สวนสรุปความ๓๓..  สวนสรุปความสวนสรุปความ



ดวยกรมสรรพากรจะจัดการฝกอบรมหลักสตูรระเบียบงานสารบรรณฯ 
ใหแกขาราชการบรรจุใหม ตําแหนงเจาหนาทีธุ่รการ ระดับ ๓ จํานวน ๕๐ คน 
ระหวางวันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ และกําหนดใหมีการบรรยายหัวขอวิชา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ในวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชมุฤดีมาศ โรงแรม
สยามซติี้ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กรมสรรพากรพิจารณาแลวเห็นวาสํานักนายกรัฐมนตรีมีวิทยากรทีม่ีความรู

ในหัวขอวิชาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
จึงขอเรียนเชิญวิทยากรจากสํานักนายกรัฐมนตรีไปบรรยายตามวัน เวลา และ
สถานทีด่ังกลาว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหวิทยากรบรรยายดังกลาว

ตอไปดวย  จักขอบคุณมาก

เหตุ

ผล

 สรุปความ





“ดวย”

“เนื่องดวย”

“เนื่องจาก”

“โดยที่”

“ดวย”

“เนื่องดวย”

“เนื่องจาก”

“โดยที่”

การเริ่มเรื่องใหม 
กรณีที่ไมเคยติดตอกันมากอน

การเริ่มเรื่องใหม 
กรณีที่ไมเคยติดตอกันมากอน



“ดวย”

 ควรใชเปนการบอกกลาวเลาเหตุ 

 หรือเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ     

“ดวย”

 ควรใชเปนการบอกกลาวเลาเหตุ 

 หรือเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ     



ดวยดวย............................................................................................................นั้นนั้น

ดวยกรมสรรพากรจะจัดการฝกอบรมหลักสูตรการเขียน

หนังสือราชการใหแกขาราชการบรรจุใหม ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ระดบั ๓ จํานวน ๕๐ คน   ระหวางวันที่   
๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๐   และกําหนดใหมีการบรรยายวิชา
ระเบยีบงานสารบรรณฯ ในวนัที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมฤดีมาศ  โรงแรมสยามซิตี ้   
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตาม     
สิ่งที่สงมาดวย  นั้น

ตามดวยเหตุที่มีหนงัสือไปตามดวยเหตุที่มีหนงัสือไป



“เนื่องจาก”

ควรใชในกรณีที่อางเปนเหตุอันหนักแนน

ที่จําเปนตองมีหนังสอืไป 

“เนื่องจาก”

ควรใชในกรณีที่อางเปนเหตุอันหนักแนน

ที่จําเปนตองมีหนังสอืไป 



เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๕๐  อนุมัติใหกรมการปกครองใชเงินงบ-

กลางสรางอาคารทีท่าํการของกรมการปกครองใหมใน

วงเงินงบประมาณ ๓๐๐ ลานบาท



รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
หรือหรือ



ที่
ชั้นความเร็ว

ชั้นความลับ

สวนราชการเจาของหนังสือ

เรียน
เรื่อง

อางถึง
สิ่งที่สงมาดวย

ที่ตั้ง
วัน เดือน ป

ขอความขอความ........................................................................................................................

๏๏  ดังมรีายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยดังมรีายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

๏๏  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  ๑๑..

๏๏  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  ๒๒..

๏๏  ขอความขอความ..............(..............(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  ๑๑.).)

............................ขอความขอความ..........................................................................................................................................

((รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  ๒๒.).)



ชั้นความลับ
ชั้นความเร็ว บันทึกขอความ

สวนราชการ..................................................................................
ที.่....................................วันที่.......................................................
เรื่อง..............................................................................................

คําขึ้นตน 

ขอความ............................................................ 
๏ ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๏๏  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ   

๏๏  รายละเอียดตามโครงการแนบรายละเอียดตามโครงการแนบ

สิ่งที่สงมาดวย (ไมมี)สิ่งที่สงมาดวย (ไมมี)



คิดกอนเขียน

หรือ คิดไปเขียนไป ?

คิดกอนเขียน

หรือ คิดไปเขียนไป ?



ตา

หู

ปาก



Who ใคร      
What ทําอะไร
Where ที่ไหน 
When เมื่อใด
Why ทําไม
How อยางไร

Who Who ใครใคร            
What What ทําอะไรทําอะไร

Where Where ที่ไหนที่ไหน  
When When เมื่อใดเมื่อใด

Why Why ทําไมทําไม

How How อยางไรอยางไร

เทคนิคการเขียนใจความสวนเหตุเทคนิคการเขียนใจความสวนเหตุเทคนิคการเขียนใจความสวนเหตุ

5 W 1 H5 W 1 H



Who?    ใคร   กรมสรรพากร
What?  ทําอะไร   จะจัดการฝกอบรม
Where?   ทําที่ไหน   ณ หองประชมุ

When?  ทําเมือ่ใด ระหวางวันที่

Who?   Who?     ใครใคร      กรมสรรพากรกรมสรรพากร

What?  What?  ทําอะไรทําอะไร      จะจัดการฝกอบรมจะจัดการฝกอบรม

Where?   Where?   ทําที่ไหนทําที่ไหน      ณณ  หองประชมุหองประชมุ

When?  When?  ทําเมือ่ใดทําเมือ่ใด  ระหวางวันที่ระหวางวันที่



Why?    ทําไม   เพือ่ใหความรู
เพิม่ประสทิธภิาพการทํางาน

How?  อยางไร  จัดใหมีหัวขอการ
บรรยาย และเรียนเชญิวิทยากร  

Why?   Why?     ทําไมทําไม      เพือ่ใหความรูเพือ่ใหความรู

เพิม่ประสทิธภิาพการทํางานเพิม่ประสทิธภิาพการทํางาน

How?  How?  อยางไรอยางไร    จัดใหมีหัวขอการจัดใหมีหัวขอการ

บรรยายบรรยาย  และเรียนเชญิวิทยากรและเรียนเชญิวิทยากร    



การลําดับความการลําดับความ::  แบบใจความสําคัญอยูตอนตนแบบใจความสําคัญอยูตอนตน

ดวยกรมสรรพากรดวยกรมสรรพากรจะจัดการอบรมหลกัสูตรระเบียบจะจัดการอบรมหลกัสูตรระเบียบ

งานสารบรรณฯงานสารบรรณฯ  และการเขียนหนังสือราชการใหแกขาราชการและการเขียนหนังสือราชการใหแกขาราชการ

ในสังกดัและประชาชนผูสนใจทั่วไปจํานวนในสังกดัและประชาชนผูสนใจทั่วไปจํานวน  ๕๐๕๐  คนคน  ระหวางวันที่ระหวางวันที่  
๕๕--๙๙  มกราคมมกราคม  ๒๕๕๐๒๕๕๐  ณณ  โรงแรมเอเชยีโรงแรมเอเชยี  เขตราชเทวีเขตราชเทวี

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร    โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใหผูเขารับการอบรมโดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใหผูเขารับการอบรม

มีความรูและความเขาใจในระเบียบงานสารบรรณฯมีความรูและความเขาใจในระเบียบงานสารบรรณฯ  และสามารถและสามารถ

เขียนหนังสอืราชการไดอยางถูกตองและเหมาะสมเขียนหนังสอืราชการไดอยางถูกตองและเหมาะสม  ดังมีรายละเอียดดังมีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  



การลําดับความการลําดับความ::  แบบใจความสําคัญอยูตอนทายแบบใจความสําคัญอยูตอนทาย

เนือ่งดวยปจจุบนันี้เนือ่งดวยปจจุบนันี้    เทคโนโลยีการสื่อสารเจรญิกาวหนาไปเทคโนโลยีการสื่อสารเจรญิกาวหนาไป

อยางรวดเร็วอยางรวดเร็ว  การสือ่ความเขาใจใหชัดเจนและรวดเร็วทันตอสถานการณการสือ่ความเขาใจใหชัดเจนและรวดเร็วทันตอสถานการณ

เปนสิง่จาํเปนอยางยิ่งเปนสิง่จาํเปนอยางยิ่ง      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ไดตระหนักถงึความสําคญัดังกลาวไดตระหนักถงึความสําคญัดังกลาว    จงึไดจดัโครงการประชมุจงึไดจดัโครงการประชมุ

เชงิปฏบิัติการเชงิปฏบิัติการ    เรื่องเรื่อง    การติดตอสื่อสารในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศการติดตอสื่อสารในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ

กาวไกลกาวไกล      โดยมีผูเขารวมประชุมจาํนวนประมาณโดยมีผูเขารวมประชุมจาํนวนประมาณ  ๖๐๖๐  คนคน    ระหวางระหวาง

วันที่วันที่  ๕๕--๑๐๑๐  เมษายนเมษายน  ๒๕๕๐๒๕๕๐    ณณ  หองประชมุหองประชมุ  ESCAP  ESCAP  ตึกสหประชาชาติตึกสหประชาชาติ    

ดังมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่สงมาดวยดังมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่สงมาดวย



“ตาม”

“ตามที”่

“อนุสนธิ”

“ตาม”

“ตามที”่

“อนุสนธิ”

การอางเรื่องเดิม 
กรณีที่เคยติดตอกันมากอน

การอางเรื่องเดิม 
กรณีที่เคยติดตอกันมากอน



ที่

ชั้นความเร็ว สวนราชการเจาของหนังสือ

เรียน
เรื่อง

ที่ตั้งวัน เดือน ป

 อางถึง หนังสือกรมสรรพกร ที่ กค ๐๑๐๓/๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๐  อางถึง หนังสือกรมสรรพกร ที่ กค ๐๑๐๓/๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๐ 

ตามหนงัสือที่อางถงึ  กรมสรรพากรแจงวา จะจัดการอบรม
หลักสตูรงานสารบรรณฯ และการเขียนหนังสือราชการใหแกพนกังาน
ธุรการ ระดับ ๓  ระหวางวันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ และขอเชญิ
ขาราชการสาํนักนายกรัฐมนตรีเปนวิทยากรบรรยายวิชาระเบยีบงาน

สารบรรณฯ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ หองประชุมฤดมีาศ โรงแรมสยามซติี้ เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  ความละเอียดแจงแลว  นั้น



ชั้นความลับ
ชั้นความเร็ว บันทึกขอความ

สวนราชการ..................................................................................
ที.่....................................วันที่.......................................................
เรื่อง..............................................................................................

คําขึ้นตน 
อางถึง (ไมมี)อางถึง (ไมมี)

ตามหนังสือกรมศุลกากร ที่ กค ๐๕๐๓/๑๐ ลงวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๕๐  กรมศุลกากรแจงวา.....................................
ความละเอียดแจงแลว นั้น



“ นั้น”

“ดังความละเอียดแจงอยูแลว   นั้น”

“ความละเอียดแจงอยูแลว  นั้น”

“ความละเอียดแจงแลว  นั้น”

“ นั้น”

“ดังความละเอียดแจงอยูแลว   นั้น”

“ความละเอียดแจงอยูแลว  นั้น”

“ความละเอียดแจงแลว  นั้น”

แลวตามดวยขอความซึง่สรุปใจความสาํคัญ

ของเรื่องที่เคยติดตอกันแลวลงทายดวยคําวา

แลวตามดวยขอความซึง่สรุปใจความสาํคัญ

ของเรื่องที่เคยติดตอกันแลวลงทายดวยคําวา



๏  เรื่องที่ไมมรีายละเอียดมากใชคําวา  

“นั้น”

๏  เรื่องที่มีรายละเอียดมาก 

แตไดสรุปประเด็นมาสั้น ๆ   ใชคําวา  

“ความละเอยีดแจงแลว  นัน้”

๏๏    เรื่องที่ไมมรีายละเอียดมากใชคําวาเรื่องที่ไมมรีายละเอียดมากใชคําวา    

““นั้นนั้น””

๏๏    เรื่องที่มีรายละเอียดมากเรื่องที่มีรายละเอียดมาก  

แตไดสรุปประเด็นมาสั้นแตไดสรุปประเด็นมาสั้น  ๆๆ      ใชคําวาใชคําวา    

““ความละเอยีดแจงแลวความละเอยีดแจงแลว    นัน้นัน้””



ความละเอียด  หมายถึง  ขอความที่ละเอยีด

แจง หมายถึง บอก  แจมแจง  ชัดเจน

แลว หมายถึง จบ สิน้ เสร็จ

นั้น หมายถึง ขอความที่กลาวอางมาแลว 

ขยายทั้งขอความทั้งหมดในยอหนาที่ผานมา 

และตองเวนวรรคดวย

ความละเอียดความละเอียด    หมายถึงหมายถึง    ขอความที่ละเอยีดขอความที่ละเอยีด

แจงแจง  หมายถึงหมายถึง  บอกบอก    แจมแจงแจมแจง    ชัดเจนชัดเจน

แลวแลว  หมายถึงหมายถึง  จบจบ  สิน้สิน้  เสร็จเสร็จ

นั้นนั้น  หมายถึงหมายถึง  ขอความที่กลาวอางมาแลวขอความที่กลาวอางมาแลว  

ขยายทั้งขอความทั้งหมดในยอหนาที่ผานมาขยายทั้งขอความทั้งหมดในยอหนาที่ผานมา  

และตองเวนวรรคดวยและตองเวนวรรคดวย



ดวยกรมสรรพากรจะจัดการฝกอบรมหลักสูตรระเบียบงานสารบรรณฯ 
ใหแกขาราชการบรรจุใหม ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ระดับ ๓ จํานวน ๕๐ คน 
ระหวางวันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ และกาํหนดใหมีการบรรยายหัวขอวิชา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ในวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมฤดีมาศ โรงแรม
สยามซิตี้ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กรมสรรพากรจะจัดการ

ฝกอบรมหลกัสูตร

ระเบียบงานสารบรรณ

ใหแกขาราชการบรรจุใหม

สรุปใจความสําคัญ

กรมสรรพากรพิจารณาแลวเห็นวาสาํนักนายกรัฐมนตรีมีวิทยากร

ที่มีความรูในหัวขอวิชาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงขอเรียนเชิญวิทยากรจากสาํนักนายกรัฐมนตรีไปบรรยายตาม
วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 

กรมสรรพากรขอเรียน

เชิญวิทยากรไปบรรยาย

ในหัวขอวิชาระเบียบ

งานสารบรรณฯ

ตามหนังสือที่อางถึง กรมสรรพากรแจงวาจะจัดการฝกอบรมหลักสูตรระเบียบงานสารบรรณฯ
ใหแกขาราชการบรรจใุหม ตาํแหนงเจาหนาทีธุ่รการระดบั ๓ ระหวางวนัที ่๑๔- ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 
และขอเชิญขาราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนวิทยากรบรรยายวิชาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ในวนัที ่๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชมุ
ฤดีมาศ โรงแรมสยามซิตี้ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ดังความละเอียดแจงแลว นั้น





เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที ่๕ มกราคม ๒๕๕๐ 
อนุมัติใหกรมการปกครองใชเงินงบกลางสรางอาคารที่ทําการของ

กรมการปกครองใหมในวงเงินงบประมาณ ๓๐๐ ลานบาท  ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที ่๕ มกราคม ๒๕๕๐ 
อนุมัติใหกรมการปกครองใชเงินงบกลางสรางอาคารที่ทําการของ

กรมการปกครองใหมในวงเงินงบประมาณ ๓๐๐ ลานบาท  ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

กรมการปกครองพิจารณาแลวเห็นวา .................................

จึงขอใหสํานักงบประมาณไดพิจารณาจัดสรรเงินงบกลางให

กรมการปกครองดวย

กรมการปกครองพิจารณาแลวเห็นวา .................................

จึงขอใหสํานักงบประมาณไดพิจารณาจัดสรรเงินงบกลางให

กรมการปกครองดวย



การตรวจสอบเอกสารที่สงมา ซึ่งมีเปนจํานวนมาก
และมีความซบัซอน แตเนื่องจากมีเวลาตรวจสอบจํากัด 
จึงไมสามารถดําเนินการไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด  
จึงขอเลื่อนเวลาการตรวจสอบดังกลาว

การตรวจสอบเอกสารที่สงมา ซึ่งมีเปนจํานวนมาก
และมีความซบัซอน แตเนื่องจากมีเวลาตรวจสอบจํากัด 
จึงไมสามารถดําเนินการไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด  
จึงขอเลื่อนเวลาการตรวจสอบดังกลาว



บางกรณีหนังสอืที่มีขอความสัน้  ๆ   

เชน   การสงสําเนาหนังสอืหรือสิ่งของ   

การตอบรับทราบ หรือการเตือนเรื่องที่คาง  

เปนตน  อาจเขยีนแตสวนความประสงค

ที่มีหนังสอืไป  โดยไมตองมีสวนเหตุก็ได

บางกรณีหนังสอืที่มีขอความสัน้บางกรณีหนังสอืที่มีขอความสัน้    ๆๆ      

เชนเชน      การสงสําเนาหนังสอืหรือสิ่งของการสงสําเนาหนังสอืหรือสิ่งของ      

การตอบรับทราบการตอบรับทราบ  หรือการเตือนเรื่องที่คางหรือการเตือนเรื่องที่คาง    

เปนตนเปนตน    อาจเขยีนแตสวนความประสงคอาจเขยีนแตสวนความประสงค

ที่มีหนังสอืไปที่มีหนังสอืไป    โดยไมตองมีสวนเหตุก็ไดโดยไมตองมีสวนเหตุก็ได



ถึง กระทรวงมหาดไทย 

สํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๖

ที่  นร ๐๑๐๖/๒๑ 

๒ มกราคม ๒๕๕๑

สํานักนายกรัฐมนตรีขอสงหนังสือ “สํานักนายกรัฐมนตรี 

ปที่ ๗๕” จํานวน ๑ เลม  มาเพื่อไวใชในประโยชนราชการตอไป



บันทึกขอความ

สวนราชการ....................................................................................
ที.่........................................วันที่.......................................................

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

สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔
นร ๐๑๐๕/ว ๒๐๓๔  ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙
การใชคําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทายในหนังสือราชการและคําที่ใชในการ
จาหนาซองถึงหัวหนาคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

เรียน  หัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

สํานักกฎหมายและระเบียบกลางขอสงสําเนาหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี

ดวนมาก ที่ นร ๐๑๐๕/ว ๒๐๖๐ ลงวนัที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง การใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม คําลงทายในหนังสือราชการและคําที่ใชในการจาหนาซองถงึหัวหนาคณะ
ปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มาเพื่อโปรดทราบ

ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง

(ลงชื่อ)





 ๏ ใหเขยีนแสดงจุดมุงหมายโดยสรุปวา 
ตองการใหผูรับหนังสือทําอะไรหรอื

ทําอยางไร 
๏ มักขึน้ตนดวยคําวา จึง

  ๏๏  ใหเขยีนแสดงจุดมุงหมายโดยสรุปวาใหเขยีนแสดงจุดมุงหมายโดยสรุปวา  

ตองการใหผูรับหนังสือตองการใหผูรับหนังสือทําอะไรหรอืทําอะไรหรอื

ทําอยางไรทําอยางไร  
๏๏  มักขึน้ตนดวยคําวามักขึน้ตนดวยคําวา  จึงจึง



คําแจง: เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จึงขอแจงใหทราบไวลวงหนา

คําขอ: เพื่อใหพิจารณา/ ดําเนนิการ/ใหความรวมมอื

จึงเรียนมาเพื่อขอไดโปรดพิจารณาอนุมัตดิวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ตอไปดวย

คําซกัซอม: เพื่อใหเขาใจ

จึงขอเรียนซอมความเขาใจมาเพื่อถือเปนหลักปฏบิัติตอไป

คําแจงคําแจง::  เพื่อทราบเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบจึงเรียนมาเพื่อทราบ

จึงขอแจงใหทราบไวลวงหนาจึงขอแจงใหทราบไวลวงหนา

คําขอคําขอ::  เพื่อใหพิจารณาเพื่อใหพิจารณา//  ดําเนนิการดําเนนิการ//ใหความรวมมอืใหความรวมมอื

จึงเรียนมาเพื่อขอไดโปรดพิจารณาอนุมัตดิวยจึงเรียนมาเพื่อขอไดโปรดพิจารณาอนุมัตดิวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

ตอไปดวยตอไปดวย

คําซกัซอมคําซกัซอม::  เพื่อใหเขาใจเพื่อใหเขาใจ

จึงขอเรียนซอมความเขาใจมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัตติอไปจึงขอเรียนซอมความเขาใจมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป



คําชี้แจง: เพื่อใหเขาใจ

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ

คํายืนยัน: เพื่อใหแนใจ

จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

คําสั่ง: เพือ่ใหปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป

คํากําชับ: เพื่อใหปฏิบัติตาม/เพื่อใหระมัดระวัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดกําชับเจาหนาที่ใหระมัดระวัง

มิใหเกิดกรณีเชนนี้อีก

คําชี้แจงคําชี้แจง::  เพื่อใหเขาใจเพื่อใหเขาใจ

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบจึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ

คํายืนยันคํายืนยัน::  เพื่อใหแนใจเพื่อใหแนใจ

จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบจึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

คําสั่งคําสั่ง::  เพือ่ใหปฏิบัติเพือ่ใหปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อถือเปนหลกัปฏิบัติตอไปจึงเรียนมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป

คํากําชับคํากําชับ::  เพื่อใหปฏิบัติตามเพื่อใหปฏิบัติตาม//เพื่อใหระมัดระวังเพื่อใหระมัดระวัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดกําชับเจาหนาที่ใหระมัดระวังจึงเรียนมาเพื่อโปรดกําชับเจาหนาที่ใหระมัดระวัง

มิใหเกิดกรณีเชนนี้อีกมใิหเกิดกรณีเชนนี้อีก



ตัวอยางตัวอยางตัวอยาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา..........

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหทราบดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปดวย   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา....................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหทราบดวยจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหทราบดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปดวยจึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปดวย      

อนุมัติ....

อนุญาต..



 อนญุาต หมายถึง ยินยอม ยอมให ตกลง อนญุาต หมายถึง ยินยอม ยอมให ตกลง

อนมุัติ หมายถึง ใหอํานาจกระทําการ
ตามที่ระเบียบกําหนดไว

อนมุัติ หมายถึง ใหอํานาจกระทําการ
ตามที่ระเบียบกําหนดไว

ที่มา: พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ที่มา: พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒



สวนสรุปความ

ที่มีเรื่องเกี่ยวเนื่อง

สวนสรุปความสวนสรุปความ

ที่มีเรื่องเกี่ยวเนื่องที่มีเรื่องเกี่ยวเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอ

คณะรัฐมนตรีตอไป      สํานักนายกรัฐมนตรี

ไดนําเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครอืงาม)

พิจารณาใหความเห็นชอบดวยแลว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอ

คณะรัฐมนตรีตอไปคณะรัฐมนตรีตอไป            สํานักนายกรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรี

ไดนําเรียนรองนายกรัฐมนตรีไดนําเรียนรองนายกรฐัมนตรี  ((นายวิษณุนายวิษณุ  เครอืงามเครอืงาม))

พิจารณาใหความเห็นชอบดวยแลวพิจารณาใหความเห็นชอบดวยแลว

ทั้งนี้



สวนสรุปความ

ที่มีเรื่องไมเกี่ยวเนื่อง

สวนสรุปความสวนสรุปความ

ที่มีเรื่องไมเกี่ยวเนื่องที่มีเรื่องไมเกี่ยวเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    
สํานักงานนี้จะยายทีท่ําการแหงใหมไปอยูที.่.........

และไดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทเปน..........

หากประสงคจะติดตอ..........................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ        
สํานักงานนี้จะยายทีท่ําการแหงใหมไปอยูที่สํานักงานนี้จะยายทีท่ําการแหงใหมไปอยูที่....................

และไดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทเปนและไดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทเปน....................

หากประสงคจะติดตอหากประสงคจะติดตอ....................................................................................

อนึ่ง



การเขียนใหถูกตองการเขียนใหถูกตอง

๑. ถูกแบบ๑.๑. ถูกแบบถูกแบบ

๒. ถูกเนื้อหา๒๒..  ถูกเนื้อหาถูกเนื้อหา

๓. ถูกหลักภาษา๓๓..  ถูกหลักภาษาถูกหลักภาษา
๔. ถูกความนิยม๔๔..  ถูกความนิยมถูกความนิยม

๕. ถูกใจผูลงนาม๕๕..  ถูกใจผูลงนามถูกใจผูลงนาม



ขอควรระวังขอควรระวังขอควรระวัง

๑. รูปประโยค๑๑..  รูปประโยครูปประโยค

 ๒. ความสัมพันธระหวางขอความ  ๒๒..  ความสัมพันธระหวางขอความความสัมพันธระหวางขอความ



 รูปประโยค  รูปประโยครูปประโยค

ประธาน + กริยา (+ กรรม)ประธาน + กริยา (+ กรรม)



ประธาน หรือ กริยา

อาจละไวในฐานที่เขาใจได

ประธาน หรือ กริยา

อาจละไวในฐานที่เขาใจได



สวนขยายสวนขยายสวนขยาย

ประธาน + (ขยายประธาน) + กริยา 

+ กรรม + (ขยายกรรม)

ประธาน + (ขยายประธาน) + กริยา 

+ กรรม + (ขยายกรรม)



ขาราชการในสังกดัสํานักนายกรัฐมนตรี

สวมใสเสือ้สีเหลือง

ขาราชการในสังกดัสํานักนายกรัฐมนตรี

สวมใสเสือ้สีเหลือง



โครงการนี้สํานักนายกรัฐมนตรีไดเสนอ

ขึ้นมาแลว

โครงการนี้สํานักนายกรัฐมนตรีไดเสนอโครงการนี้สํานักนายกรัฐมนตรีไดเสนอ

ขึ้นมาแลวขึ้นมาแลว

สํานักนายกรัฐมนตรีไดเสนอโครงการนี้

ขึ้นมาแลว

สํานักนายกรัฐมนตรีไดเสนอโครงการนี้สํานักนายกรัฐมนตรีไดเสนอโครงการนี้

ขึ้นมาแลวขึ้นมาแลว



ขอใหขาราชการปฏบิัติตามคําสั่ง

ผูบังคับบญัชาทุกคน

ขอใหขาราชการปฏบิัติตามคําสั่งขอใหขาราชการปฏบิัติตามคําสั่ง

ผูบังคับบญัชาทุกคนผูบังคับบญัชาทุกคน

ขอใหขาราชการทุกคนปฏบิัติตาม

คําสั่งผูบังคับบญัชา

ขอใหขาราชการทุกคนปฏบิัติตามขอใหขาราชการทุกคนปฏบิัติตาม

คําสั่งผูบังคับบญัชาคําสั่งผูบังคับบญัชา



อธิบดีถูกเชิญไปรวมงานอธิบดีถูกเชิญไปรวมงานอธิบดีถูกเชิญไปรวมงาน

อธิบดีไดรับเชิญไปรวมงานอธิบดีไดรับเชิญไปรวมงานอธิบดีไดรับเชิญไปรวมงาน



โทรทัศนทีวีพูลถายทอดสดกีฬาโทรทัศนทีวีโทรทัศนทีวีพูลพูลถายทอดสดกีฬาถายทอดสดกีฬา

โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย

ถายทอดสดกีฬา

โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย

ถายทอดสดกีฬาถายทอดสดกีฬา



๑. ใหใชคาํไทยกอน๑๑..  ใหใชคาํไทยกอนใหใชคาํไทยกอน

Adapt        ดัดแปลง      

Change     เปลี่ยนแปลง

Modify ดดัแปร

Adapt        Adapt        ดัดแปลงดัดแปลง            

Change     Change     เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง

Modify Modify ดดัแปรดดัแปร

ศัพทบัญญัติศัพทบัญญัติศัพทบัญญัติ



๒. หากไมมีคําไทย ใหใชคาํที่ยืมมาจาก
ภาษาบาลีหรือสันสกฤต

๒๒..  หากไมมีคําไทยหากไมมีคําไทย  ใหใชคาํที่ยืมมาจากใหใชคาํที่ยืมมาจาก

ภาษาบาลีหรือสันสกฤตภาษาบาลีหรือสันสกฤต

Reaction  ปฏิกริยา

Image      ภาพลักษณ

Reaction  Reaction  ปฏิกริยาปฏิกริยา

Image      Image      ภาพลักษณภาพลักษณ



ภาพลกัษณที่ดีขององคกร 
หรือ 

ภาพพจนที่ดีขององคกร?

ภาพลกัษณที่ดีขององคกร 
หรือ 

ภาพพจนที่ดีขององคกร?



ภาพพจน (Figure of Speech) ถอยคําที่

เปนสํานวนโวหารทําใหนึกเห็นเปนภาพ

ภาพพจนภาพพจน ( (Figure of Speech) Figure of Speech) ถอยคําที่ถอยคําที่

เปนสํานวนโวหารทําใหนึกเห็นเปนภาพเปนสํานวนโวหารทําใหนึกเห็นเปนภาพ

ภาพลกัษณ   (Image) ภาพทีเ่กิดจากความ

นึกคิด หรือที่คิดวาควรจะเปนเชนนั้น 

ภาพลกัษณ   (Image) ภาพทีเ่กิดจากความ

นึกคิด หรือที่คิดวาควรจะเปนเชนนั้น 



ภาพลกัษณที่ดีขององคกร 

หนังสือราชการที่ดี  คือ ภาพลักษณของหนวยงาน

แสดงถึงคุณภาพของผูปฏิบัติงาน หากหนังสือเขาใจยาก 

ผิดพลาดหรอืภาษาไมสละสลวย  จะเปนภาพลักษณ

ที่ไมดีของหนวยงาน  ผูบังคับบัญชาผูลงนามก็จะ

พลอยเสียหายไปดวย 

ภาพลกัษณที่ดีขององคกร 

หนังสือราชการที่ดี  คือ ภาพลักษณของหนวยงาน

แสดงถึงคุณภาพของผูปฏิบัติงาน หากหนังสือเขาใจยาก 

ผิดพลาดหรอืภาษาไมสละสลวย  จะเปนภาพลักษณ

ที่ไมดีของหนวยงาน  ผูบังคับบัญชาผูลงนามก็จะ

พลอยเสียหายไปดวย 



๓. หากไมมี  ใหใชทับศัพทตามหลักการ

ออกเสียงของเจาของภาษา

๓๓.. หากไมมีหากไมมี    ใหใชทับศัพทตามหลักการใหใชทับศัพทตามหลักการ

ออกเสียงของเจาของภาษาออกเสียงของเจาของภาษา

nano technology  นาโนเทคโนโลย ีnano technology  nano technology  นาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยี  

Al Kaida        อัล กออิดะหAl Kaida        อัล กออิดะห



โดยทั่วไป มี ๓ ลักษณะโดยทั่วไปโดยทั่วไป  มีมี  ๓๓  ลักษณะลักษณะ

๑. ประโยคความเดียว 
๒. ประโยคความรวม
๓. ประโยคความซอน  

๑๑..  ประโยคความเดียวประโยคความเดียว  
๒๒..  ประโยคความรวมประโยคความรวม

๓๓..  ประโยคความซอนประโยคความซอน    

การผูกประโยคการผูกประโยคการผูกประโยค



สํานักนายกรัฐมนตรีจัดระบบงานใหมสํานักนายกรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีจัดจัดระบบงานใหมระบบงานใหม

ประโยคความเดียว คือ จะมีคํากริยาเดียวประโยคความเดียวประโยคความเดียว  คือคือ  จะมีคํากริยาเดียวจะมีคํากริยาเดียว



สํานักนายกรัฐมนตรีพัฒนา ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงระบบงานใหม

สํานักนายกรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีพัฒนาพัฒนา  ปรับปรุงปรับปรุง  และและ

เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงระบบงานใหมระบบงานใหม

ประโยคความรวม คือ จะมีคํากริยาหลายคํา
ซอนกัน

ประโยคความรวมประโยคความรวม  คือคือ  จะมีคํากริยาหลายคําจะมีคํากริยาหลายคํา

ซอนกันซอนกัน



 สํานักนายกรัฐมนตรีจัดระบบงานใหมและ
สับยายตําแหนงขาราชการดวย

  สํานักนายกรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีจัดจัดระบบงานใหมระบบงานใหมและและ

สับยายสับยายตําแหนงขาราชการดวยตําแหนงขาราชการดวย

ประโยคความซอน คือ ประโยคที่มีมากกวา
๑ ใจความ โดยใชคําเชื่อม 
ประโยคความซอนประโยคความซอน  คือคือ  ประโยคที่มีมากกวาประโยคที่มีมากกวา

๑๑  ใจความใจความ  โดยใชคําเชื่อมโดยใชคําเชื่อม  



คําบุพบท    ใชเชือ่มคําเทานั้นคําบุพบทคําบุพบท        ใชเชือ่มคําเทานั้นใชเชือ่มคําเทานั้น

คําสันธาน    ใชเชื่อมคํา
และเชื่อมความ

คําสันธานคําสันธาน        ใชเชื่อมคําใชเชื่อมคํา

และเชื่อมความและเชื่อมความ

การใชคําเชื่อมการใชคําเชื่อมการใชคําเชื่อม



กับ  หมายความวา รวมกัน  
เกี่ยวของกัน หรือเสมอกัน

กับกับ    หมายความวาหมายความวา  รวมกันรวมกัน    
เกี่ยวของกันเกี่ยวของกัน  หรือหรือเสมอกันเสมอกัน

คําบุพบทคําบุพบทคําบุพบท



ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาเขา

หารือ ........ นายกรัฐมนตรีประเทศไทย
ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาเขาประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาเขา

หารือหารือ  ................  นายกรัฐมนตรีประเทศไทยนายกรัฐมนตรีประเทศไทยกับ



แก   ใชนําหนาคํานามฝายรับ
ไมเสมอกัน

แกแก      ใชนําหนาคํานามฝายรับใชนําหนาคํานามฝายรับ

ไมเสมอกันไมเสมอกัน



คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติบําเหน็จ

ความชอบให ..... เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติบําเหน็จคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติบําเหน็จ

ความชอบใหความชอบให  .......... เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเจาหนาที่ผูปฏบิัติงาน

ในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษ

แก



ตอ   หมายความวาเฉพาะหนา
เผชิญหนา 

ตอตอ      หมายความวาเฉพาะหนาหมายความวาเฉพาะหนา

เผชิญหนาเผชิญหนา  



รายงานสถานการณความไมสงบ ....

 นายกรัฐมนตรี
รายงานสถานการณความไมสงบรายงานสถานการณความไมสงบ  ........

  นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี

ตอ



ดวย โดย ตาม สวน
ดวยปรากฏวา

โดยที่ปรากฏวา

ตามที่ปรากฏวา

ดวยดวย  โดยโดย  ตามตาม  สวนสวน

ดวยปรากฏวาดวยปรากฏวา

โดยที่ปรากฏวาโดยที่ปรากฏวา

ตามที่ปรากฏวาตามที่ปรากฏวา

คําสันธานคําสันธานคําสันธาน

ใชขึ้นตน

ประโยคได

ใชขึ้นตน

ประโยคได



และ

กับ

รวมทั้ง

ตลอดจน

และและ

กับกับ

รวมทั้งรวมทั้ง

ตลอดจนตลอดจน

ใชเชื่อมคําใชเชื่อมคํา

คําสันธานคําสันธานคําสันธาน



สวน         
สําหรับ

สวนสวน                  
สําหรับสําหรับ คําบุพบทคําบุพบทคําบุพบท

คําสันธานคําสันธานคําสันธาน

สําหรับโครงการนี้ไดรับอนุมัติแลว สําหรับโครงการนี้ไดรับอนุมัติแลวสําหรับโครงการนี้ไดรับอนุมัติแลว  
สวน สวนสวน  
X X



พอใหเงิน________ฉัน______แม   

 ไปซื้อเสื้อ________นองสาว

_______พี่รออยูที่บาน

พอใหเงิน________ฉัน______แม   

 ไปซื้อเสื้อ________นองสาว

_______พี่รออยูที่บาน

แกแก กับกับ

สําหรับสําหรับ

สวนสวน



ก.พ. ลงมติใหสํานักงานผูดูแล
นักเรียนจัดหาสถานศึกษาและเรื่องอื่น ๆ
ใหแกนักเรียนทุนผูนี้ 

กก..พพ..  ลงมติใหสํานักงานผูดูแลลงมติใหสํานักงานผูดูแล

นักเรียนจัดหาสถานศึกษาและเรื่องอื่นนักเรียนจัดหาสถานศึกษาและเรื่องอื่น  ๆๆ
ใหแกนักเรียนทุนผูนี้ใหแกนักเรียนทุนผูนี้  

การวิเคราะหความสัมพันธ

ของประโยค

การวิเคราะหความสัมพันธการวิเคราะหความสัมพันธ

ของประโยคของประโยค



สํานักงานผูดูแลสํานักงานผูดูแล

นักเรียนนักเรียน

จัดหาสถานศึกษาจัดหาสถานศึกษา จัดหาเรื่องอื่นจัดหาเรื่องอื่น  ๆๆ



ก.พ. ลงมติใหสํานักงานผูดูแล
นักเรียนจัดหาสถานศึกษา และ
เรื่องอื่น ๆ ใหแกนักเรียนทุนผูนี้ 

กก..พพ..  ลงมติใหสํานักงานผูดูแลลงมติใหสํานักงานผูดูแล

นักเรียนจัดหาสถานศึกษานักเรียนจัดหาสถานศึกษา  และและ

เรื่องอื่นเรื่องอื่น  ๆๆ  ใหแกนักเรียนทุนผูนี้ใหแกนักเรียนทุนผูนี้  
จัดการ



เขียนใหถูกตองเขียนใหถูกตองเขียนใหถูกตอง

๑. ถูกแบบ
๒. ถูกเนื้อหา
๓. ถูกหลกัภาษา
๔. ถูกความนิยม
๕. ถูกใจผูลงนาม

๑๑..  ถูกแบบถูกแบบ

๒๒..  ถูกเนื้อหาถูกเนื้อหา

๓๓..  ถูกหลกัภาษาถูกหลกัภาษา

๔๔..  ถูกความนิยมถูกความนิยม

๕๕..  ถูกใจผูลงนามถกูใจผูลงนาม

√
√
√
√



ถูกความนิยมถูกความนิยมถูกความนิยม

๑. สรรพนาม
๒. ถอยคํา สํานวน
๓. วรรคตอน

๑๑..  สรรพนามสรรพนาม

๒๒..  ถอยคําถอยคํา  สํานวนสํานวน

๓๓..  วรรคตอนวรรคตอน

√



ความนิยมในสรรพนามความนิยมในสรรพนามความนิยมในสรรพนาม

นิยมใชชือ่สวนราชการเปนสรรพนาม

บุรุษที่ ๑ แทนผูลงนามในหนังสอืราชการ
นิยมใชชือ่สวนราชการเปนสรรพนามนิยมใชชือ่สวนราชการเปนสรรพนาม

บุรุษที่บุรุษที่  ๑๑  แทนผูลงนามในหนังสอืราชการแทนผูลงนามในหนังสอืราชการ

กระทรวงมหาดไทย พจิารณาแลวเห็นวาพจิารณาแลวเห็นวาพจิารณาแลวเห็นวา



 ไมนิยมใช  ขาพเจา ผม กระผม ดฉิัน
 เวนแต     ลงนามหนังสือ

ในฐานะสวนตัว

  ไมนิยมใชไมนิยมใช    ขาพเจาขาพเจา  ผมผม  กระผมกระผม  ดฉิันดฉิัน

  เวนแตเวนแต          ลงนามหนังสือลงนามหนังสือ

ในฐานะสวนตัวในฐานะสวนตัว







ถูกความนิยมถูกความนิยมถูกความนิยม

๑. สรรพนาม
๒. ถอยคํา สํานวน
๓. วรรคตอน

๑๑..  สรรพนามสรรพนาม

๒๒..  ถอยคําถอยคํา  สํานวนสํานวน

๓๓..  วรรคตอนวรรคตอน

√
√



๑. ใชถอยคําสํานวน

ภาษาราชการ

๑.๑. ใชถอยคําสํานวนใชถอยคําสํานวน

ภาษาราชการภาษาราชการ



พรอมนี้ไดแจงไปทางจังหวัดแลวเหมือนกันพรอมนี้ไดแจงไปทางจังหวัดแลวเหมือนกันพรอมนี้ไดแจงไปทางจังหวัดแลวเหมือนกัน

ทั้งนี้ ไดแจงใหจังหวัดทราบดวยแลวทั้งนี้ทั้งนี้  ไดแจงใหจังหวัดทราบดวยแลวไดแจงใหจังหวัดทราบดวยแลว



ไมมีขอเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมไมมีขอเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมไมมีขอเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม

ไมมีขอเท็จจริงอันใดเพิ่มเติมไมมีขอเท็จจริงอันใดเพิ่มเติมไมมีขอเท็จจริงอันใดเพิ่มเติม



ประชาชนไดรับความเดือนรอนแสนสาหสัประชาชนไดรับความเดือนรอนแสนสาหสัประชาชนไดรับความเดือนรอนแสนสาหสั

ประชาชนไดรับความเดือนรอนเปนอยางยิ่งประชาชนไดรับความเดือนรอนเปนอยางยิ่งประชาชนไดรับความเดือนรอนเปนอยางยิ่ง



เครื่องบินตก ผูโดยสารตายหมด ไมมีใครรอดเครื่องบินตกเครื่องบินตก  ผูโดยสารตายหมดผูโดยสารตายหมด  ไมมีใครรอดไมมีใครรอด

เครื่องบินตก ผูโดยสารเสียชีวิตทั้งหมดเครื่องบินตกเครื่องบินตก  ผูโดยสารเสียชีวิตทั้งหมดผูโดยสารเสียชีวิตทั้งหมด





ใหแจงเรื่องนี้ไปไดเลยใหแจงเรื่องนี้ไปไดเลยใหแจงเรื่องนี้ไปไดเลย

ใหแจงเรื่องนี้ไปใหสวนราชการทราบได      ใหแจงเรื่องนี้ไปใหสวนราชการทราบไดใหแจงเรื่องนี้ไปใหสวนราชการทราบได            



เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้

เรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้น

เรื่องดังกลาว  กรณีดังกลาวเรื่องดังกลาวเรื่องดังกลาว    กรณีดังกลาวกรณีดังกลาว

 ในการนี้    กรณีนี้  ในการนี้ในการนี้        กรณีนี้กรณีนี้

เสร็จแลวเสร็จแลวเสร็จแลว

 แลวเสร็จ  เรียบรอยแลว  แลว  แลวเสร็จแลวเสร็จ    เรียบรอยแลวเรียบรอยแลว    แลวแลว



ถึงตอนนี้ถึงตอนนี้ถึงตอนนี้

บัดนี้บัดนี้บัดนี้

ยังไมไดทํายังไมไดทํายังไมไดทํา

 ยังมิไดดําเนินการแตประการใด  ยังมิไดดําเนินการแตประการใดยังมิไดดําเนินการแตประการใด

๓ อาทติย๓๓  อาทติยอาทติย

๓ สัปดาห๓๓  สัปดาหสัปดาห



เวลาผานมานานแลวเวลาผานมานานแลวเวลาผานมานานแลว

ระยะเวลาไดลวงเลยมาพอสมควรแลวระยะเวลาไดลวงเลยมาพอสมควรแลวระยะเวลาไดลวงเลยมาพอสมควรแลว

ยังไมไดรับแจงผลการพจิารณาเลยยังไมไดรับแจงผลการพจิารณาเลยยังไมไดรับแจงผลการพจิารณาเลย

ยังมิไดรับแจงผลการพจิารณา

แตประการใด

ยังมิไดรับแจงผลการพจิารณายังมิไดรับแจงผลการพจิารณา

แตประการใดแตประการใด



ไมรูวาไมรูวาไมรูวา

ไมใชไมใชไมใช

มิใชมิใชมิใช

ไมทราบวาไมทราบวาไมทราบวา

ไมไดไมไดไมได

 มิได   หาไดไม    มอิาจ .... ได     มิไดมิได      หาไดไมหาไดไม        มอิาจมอิาจ  ........  ไดได      



ไมดีไมดีไมดี

ชวยชวยชวย

อนุเคราะห   สนับสนุนอนุเคราะหอนุเคราะห      สนับสนุนสนับสนุน

มิชอบ   ไมสมควรมิชอบมิชอบ      ไมสมควรไมสมควร

ตองการตองการตองการ

 มีความประสงค     มีความประสงคมีความประสงค      



เจอวาเจอวาเจอวา

บอกวาบอกวาบอกวา

แจงวาแจงวาแจงวา

พบวา  ปรากฏวาพบวาพบวา    ปรากฏวาปรากฏวา

คิดคิดคิด

 คํานวณ     คํานวณคํานวณ      



๒. ถอยคําสํานวน
ภาษากฎหมาย

๒๒..  ถอยคําสํานวนถอยคําสํานวน

ภาษากฎหมายภาษากฎหมาย



“จะตอง”
“ตอง”
“ให”
“มีอํานาจ”
“สามารถ”



“ควร”

“พงึ”

“ยอม”

“อาจ”
“อาจ...........กไ็ด



ขอกฎหมาย ระเบียบ และมตคิณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวของขอกฎหมายขอกฎหมาย  ระเบียบระเบียบ  และมตคิณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวของและมตคิณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวของ

พระราชบญัญตัิ  .... มาตรา ...พระราชบญัญตัิพระราชบญัญตัิ    ........ มาตรามาตรา  ......

ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี .... ขอ ...ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี  ........ ขอขอ  ......

บัญญัติใหบัญญัติใหบัญญัติให

 กําหนดให  กําหนดใหกําหนดให

คณะรัฐมนตรี  ในคราวประชมุเมือ่วันที่ ...คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี    ในคราวประชมุเมือ่วันที่ในคราวประชมุเมือ่วันที่  ......มีมติใหมีมติใหมีมติให



“กําหนดการ”““กําหนดการกําหนดการ””

“เผยแผ”““เผยแผเผยแผ””

“ผลผลติ”““ผลผลติผลผลติ””

“เผยแพร”““เผยแพรเผยแพร””

“ผลิตผล”““ผลิตผลผลิตผล””

“หมายกําหนดการ”““หมายกําหนดการหมายกําหนดการ””



“อยางใดอยางหนึ่ง”“อยางใดอยางหนึ่ง”

“อยางหนึ่งอยางใด”“อยางหนึ่งอยางใด”



ถาทานเปนศาลจะสั่งอยางไร?ถาทานเปนศาลจะสั่งอยางไรถาทานเปนศาลจะสั่งอยางไร??

เมื่อมีผูมีสวนไดเสยีหรือพนักงานอัยการรองขอ หรือ
เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ใหผูจัดการทรัพยสนิหาประกันอันสมควรในการจัดการ
ทรัพยสนิของผูไมอยู ตลอดจนการมอบคนืทรัพยสนินัน้
(๒) ใหผูจัดการทรัพยสนิแถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสนิ
ของผูไมอยู

(๓) ถอดถอนผูจัดการทรัพยสนิ และตั้งผูอื่นเปนผูจัดการ
ทรัพยสนิแทนตอไป

เมื่อมีผูมีสวนไดเสยีหรือพนักงานอัยการรองขอเมื่อมีผูมีสวนไดเสยีหรือพนักงานอัยการรองขอ  หรือหรือ

เมื่อศาลเห็นสมควรเมื่อศาลเห็นสมควร  ศาลอาจสั่งศาลอาจสั่งอยางหนึ่งอยางใดอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้

((๑๑))  ใหผูจัดการทรัพยสนิหาประกันอันสมควรในการจัดการใหผูจัดการทรัพยสนิหาประกันอันสมควรในการจัดการ

ทรัพยสนิของผูไมอยูทรัพยสนิของผูไมอยู  ตลอดจนการมอบคนืทรัพยสนินัน้ตลอดจนการมอบคนืทรัพยสนินัน้

((๒๒))  ใหผูจัดการทรัพยสนิแถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสนิใหผูจัดการทรัพยสนิแถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสนิ

ของผูไมอยูของผูไมอยู

((๓๓))  ถอดถอนผูจัดการทรัพยสนิถอดถอนผูจัดการทรัพยสนิ  และตั้งผูอื่นเปนผูจัดการและตั้งผูอื่นเปนผูจัดการ

ทรัพยสนิแทนตอไปทรัพยสนิแทนตอไป



ไดแกไดแกไดแก

เชนเชนเชน

อาทิอาทิอาทิ

เปนตนเปนตนเปนตน

ฯลฯฯลฯฯลฯ



๓. หลีกเลี่ยงถอยคํา
ฟุมเฟอย

เกินความจําเปน

๓๓..  หลีกเลี่ยงถอยคําหลีกเลี่ยงถอยคํา

ฟุมเฟอยฟุมเฟอย

เกินความจําเปนเกินความจําเปน



ทางสํานักนายกรฐัมนตรีพิจารณาแลว

มีความเห็นดังนี้

ทางสํานักนายกรฐัมนตรีพิจารณาแลวทางสํานักนายกรฐัมนตรีพิจารณาแลว

มีความเห็นดังนี้มีความเห็นดังนี้

X



เลาเรื่องราวทั้งสิ้นใหตํารวจฟงทั้งหมดเลาเรื่องราวทั้งสิ้นใหตํารวจฟงทั้งหมดเลาเรื่องราวทั้งสิ้นใหตํารวจฟงทั้งหมดX X



ขอใหกรมการปกครองดําเนินการ

สืบสวนใหไดความวาผูใดทุจริตยักยอก

เงินรายนี้

ขอใหกรมการปกครองดําเนินการขอใหกรมการปกครองดําเนินการ

สืบสวนใหไดความวาผูใดทุจริตยักยอกสืบสวนใหไดความวาผูใดทุจริตยักยอก

เงินรายนี้เงินรายนี้

X X X



 ทีป่ระชุมไดมีการพิจารณาใหมีการ

เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการบางทาน

  ทีป่ระชุมไดมีการพิจารณาใหมีการทีป่ระชุมไดมีการพิจารณาใหมีการ

เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการบางทานเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการบางทาน

XX X X



ไดรับแจงเหตุวา มีศพผูเสียชีวิต

ลอยน้ําอยูในคลองผดุงกรงุเกษม

ไดรับแจงเหตุวาไดรับแจงเหตุวา  มีศพผูเสียชีวิตมีศพผูเสียชีวิต

ลอยน้ําอยูในคลองผดุงกรงุเกษมลอยน้ําอยูในคลองผดุงกรงุเกษม

X X X



ทําความตกลงทําความตกลงทําความตกลง

 เพือ่ประโยชน

 ในอันที่จะ

  เพือ่ประโยชนเพือ่ประโยชน

  ในอันที่จะในอันที่จะ

ในกรณีที่ปรากฏวาในกรณีที่ปรากฏวาในกรณีที่ปรากฏวา

เพือ่เพือ่เพือ่

กรณีกรณีกรณี

ตกลงตกลงตกลง



ผูนี้ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ  เพื่อให

ผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได  ซึง่การกระทํา

เชนนี้เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึง่เปน

ความผิดวินัยรายแรง  ซึ่งจะตองไดรับโทษ

ไลออกจากราชการ  ซึง่ไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรี

วาจะปรานีลดหยอนโทษลงมาไดเพียงปลดออก 

ซึง่จะลดโทษมาเปนใหออกไมได

ผูนี้ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบผูนี้ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ    เพื่อใหเพื่อให

ผูอื่นไดประโยชนที่มิควรไดผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได    ซึง่การกระทําซึง่การกระทํา

เชนนี้เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการเชนนี้เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ  ซึง่เปนซึง่เปน

ความผิดวินัยรายแรงความผิดวินัยรายแรง    ซึ่งจะตองไดรับโทษซึ่งจะตองไดรับโทษ

ไลออกจากราชการไลออกจากราชการ    ซึง่ไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีซึง่ไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรี

วาจะปรานีลดหยอนโทษลงมาไดเพียงปลดออกวาจะปรานีลดหยอนโทษลงมาไดเพียงปลดออก  

ซึง่จะลดโทษมาเปนใหออกไมไดซึง่จะลดโทษมาเปนใหออกไมได

X

X

X
X

X



หางเสียงหางเสียงหางเสียง

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาดําเนินการจึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาดําเนินการจึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาดําเนินการ

ดวย

ขอเชิญทานไปพบเจาหนาที่เพือ่ดําเนินการให

เรียบรอยตอไป

ขอเชิญทานไปพบเจาหนาที่เพือ่ดําเนินการใหขอเชิญทานไปพบเจาหนาที่เพือ่ดําเนินการให

เรียบรอยตอไปเรียบรอยตอไป

ตอไป

อนมุัติใหเดินทางไปราชการตางประเทศอนมุัติใหเดินทางไปราชการตางประเทศอนมุัติใหเดินทางไปราชการตางประเทศ ได



คําบังคับ - คําขอรองคําบังคับคําบังคับ  --  คําขอรองคําขอรอง

ขอใหสง              โปรดสงขอใหสง              โปรดสง

ขอใหนําเสนอตอไปดวย    โปรดนําเสนอตอไปขอใหนําเสนอตอไปดวย    โปรดนําเสนอตอไป
ขอใหไปติดตอ           โปรดไปติดตอขอใหไปติดตอ           โปรดไปติดตอ



๔. หลีกเลี่ยงถอยคํา
ความหมายกํากวม

๔๔..  หลีกเลี่ยงถอยคําหลีกเลี่ยงถอยคํา

ความหมายกํากวมความหมายกํากวม



กําลังเรงทํางานใหญกําลังเรงทํางานใหญกําลังเรงทํางานใหญ

กําลังเรงทํางานชิ้นใหญกําลังเรงทํางานชิ้นใหญกําลังเรงทํางานชิ้นใหญ

กําลังทํางานอยางรีบเรงเปนการใหญกําลังทํางานอยางรีบเรงเปนการใหญกําลังทํางานอยางรีบเรงเปนการใหญ



นักศกึษามหาวิทยาลยัตาง ๆ ที่ยากจนนักศกึษามหาวิทยาลยัตางนักศกึษามหาวิทยาลยัตาง  ๆๆ  ที่ยากจนที่ยากจน

นักศึกษายากจนนักศึกษายากจนนักศึกษายากจน

มหาวิทยาลัยยากจนมหาวิทยาลัยยากจนมหาวิทยาลัยยากจน



๕. หลีกเลี่ยง
การเขียนวกวน

๕๕..  หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยง

การเขียนวกวนการเขียนวกวน



สิทธิที่จะไดรับคาขนสงสิ่งของกลับนั้น

ผูที่จะไดรับสิทธิดังกลาวก็เฉพาะ

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยเทานั้น 

สําหรับกรณีผูนี้ซึ่งไดรับทุนของรัฐบาล

ตางประเทศไปศึกษา  จึงไมมีสิทธิไดรับ

คาขนสงสิ่งของดังกลาว

สิทธิที่จะไดรับคาขนสงสิ่งของกลับนั้นสิทธิที่จะไดรับคาขนสงสิ่งของกลับนั้น

ผูที่จะไดรับสิทธิดังกลาวก็เฉพาะผูที่จะไดรับสิทธิดังกลาวก็เฉพาะ

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยเทานั้นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเทานั้น  

สําหรับกรณีผูนี้ซึ่งไดรับทุนของรัฐบาลสําหรับกรณีผูนี้ซึ่งไดรับทุนของรัฐบาล

ตางประเทศไปศึกษาตางประเทศไปศึกษา    จึงไมมีสิทธิไดรับจึงไมมีสิทธิไดรับ

คาขนสงสิ่งของดังกลาวคาขนสงสิ่งของดังกลาว



นักเรียนทุนรัฐบาลไทยเทานั้น

มีสิทธิไดรับคาขนสงสิ่งของกลับ  

สําหรับกรณีผูนี้ซึ่งไดรับทุนของรัฐบาล

ตางประเทศไปศึกษา  จึงไมมีสิทธิไดรับ

คาขนสงสิ่งของดังกลาว

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยเทานั้นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเทานั้น

มีสิทธิไดรับคาขนสงสิ่งของกลับมีสิทธิไดรับคาขนสงสิ่งของกลับ    

สําหรับกรณีผูนี้ซึ่งไดรับทุนของรัฐบาลสําหรับกรณีผูนี้ซึ่งไดรับทุนของรัฐบาล

ตางประเทศไปศึกษาตางประเทศไปศึกษา    จึงไมมีสิทธิไดรับจึงไมมีสิทธิไดรับ

คาขนสงสิ่งของดังกลาวคาขนสงสิ่งของดังกลาว



๖. หลีกเลี่ยงถอยคํา
ความหมายขัดแยงกัน

๖๖..  หลีกเลี่ยงถอยคําหลีกเลี่ยงถอยคํา

ความหมายขัดแยงกันความหมายขัดแยงกัน



ตํารวจคอย ๆ คลานเขาโอบลอมผูราย

อยางรวดเร็ว

ตํารวจคอยตํารวจคอย  ๆๆ  คลานเขาโอบลอมผูรายคลานเขาโอบลอมผูราย

อยางรวดเร็วอยางรวดเร็ว



ตํารวจรัวกระสนุใสผูราย ๑ นัดตํารวจรัวกระสนุใสผูรายตํารวจรัวกระสนุใสผูราย  ๑๑  นัดนัด



๗. ถอยคําบางคํา
อาจใชแทนกันไมได

๗๗..  ถอยคําบางคําถอยคําบางคํา

อาจใชแทนกันไมไดอาจใชแทนกันไมได



มีคําสั่งใหนาย ก. และ นาย ข.

อยูเวรยามรักษาการณสถานที่ราชการ

มีคําสั่งใหนายมีคําสั่งใหนาย  กก..  และและ  นายนาย  ขข..

อยูเวรยามรักษาการณสถานที่ราชการอยูเวรยามรักษาการณสถานที่ราชการ

มีคําสั่งใหนาย ก. หรือ นาย ข.

อยูเวรยามรักษาการณสถานที่ราชการ

มีคําสั่งใหนายมีคําสั่งใหนาย  กก..  หรือหรอื  นายนาย  ขข..

อยูเวรยามรักษาการณสถานที่ราชการอยูเวรยามรักษาการณสถานที่ราชการ



ถอยคําบางคํา

อาจใชแทนกันได

ถอยคําบางคําถอยคําบางคํา

อาจใชแทนกันไดอาจใชแทนกันได



หามสูบบุหรี่และดื่มสุราระหวางปฏิบัติงานหามสูบบุหรี่และดื่มสุราระหวางปฏิบัติงานหามสูบบุหรี่และดื่มสุราระหวางปฏิบัติงาน

หามสูบบุหรี่หรือดื่มสุราระหวางปฏิบัติงานหามสูบบุหรี่หรือดื่มสุราระหวางปฏิบัติงานหามสูบบุหรี่หรือดื่มสุราระหวางปฏิบัติงาน

หามสูบบุหรี่และดื่มสุราระหวางปฏิบัติงานหามสูบบุหรี่และดื่มสุราระหวางปฏิบัติงานหามสูบบุหรี่และดื่มสุราระหวางปฏิบัติงาน



๘. หลีกเลี่ยงการใช
คําเชื่อมซ้ํา ๆ กัน

๘๘..  หลีกเลี่ยงการใชหลีกเลี่ยงการใช

คําเชื่อมซ้ําคําเชื่อมซ้ํา  ๆๆ  กันกัน



ที่ที่    ซึ่งซึ่ง    อันอัน  
และและ    แตแต    หรือหรือ  
เพราะเพราะ    ฉะนั้นฉะนั้น    จึงจึง

คําเชือ่มคําเชือ่ม



คนที่เปนพลเมืองของประเทศใด

ที่ทําการที่เปนการบอนทําลายความมั่นคง

ของประเทศนั้น  ควรไดรับการประณามวา

เปนผูทรยศตอประเทศชาติ

คนที่เปนพลเมืองของประเทศใดคนที่เปนพลเมืองของประเทศใด

ที่ทําการที่เปนการบอนทําลายความมั่นคงที่ทําการที่เปนการบอนทําลายความมั่นคง

ของประเทศนั้นของประเทศนั้น    ควรไดรับการประณามวาควรไดรับการประณามวา

เปนผูทรยศตอประเทศชาติเปนผูทรยศตอประเทศชาติ

X X

ที่ ซึ่ง อันที่ที่  ซึ่งซึ่ง  อันอัน

ซึ่งซึ่ง อันอัน



จะถือวาผูใดกระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่

ราชการไดก็ตอเมื่อผูนั้นมีหนาที่ราชการ  และได

กระทําการหรอืละเวนกระทําการตามหนาที่นั้น

โดยมิชอบ  และจะตองมีเจตนาที่จะใหตนเองหรอื

ผูอื่นไดรับประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมาย

จะถือวาผูใดกระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่จะถือวาผูใดกระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่

ราชการไดก็ตอเมื่อผูนั้นมีหนาที่ราชการราชการไดก็ตอเมื่อผูนั้นมีหนาที่ราชการ    และไดและได

กระทําการหรอืละเวนกระทําการตามหนาที่นั้นกระทําการหรอืละเวนกระทําการตามหนาที่นั้น

โดยมิชอบโดยมิชอบ    และจะตองมีเจตนาที่จะใหตนเองหรอืและจะตองมีเจตนาที่จะใหตนเองหรอื

ผูอื่นไดรับประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมายผูอื่นไดรับประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมาย

X

และ กับ รวมทั้ง ตลอดจนและและ  กับกับ  รวมทั้งรวมทั้ง  ตลอดจนตลอดจน

กับกับ



การจัดระเบียบพนักงานและการกําหนด

ตําแหนงและอตัราเงินเดือนพนักงานเทศบาล  

ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

การจัดระเบียบพนักงานการจัดระเบียบพนักงานและและการกําหนดการกําหนด

ตําแหนงตําแหนงและและอตัราเงินเดือนพนักงานเทศบาลอตัราเงินเดือนพนักงานเทศบาล    

ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  

รวมทั้งรวมทั้ง

และและ  กับกับ  รวมทั้งรวมทั้ง  ตลอดจนตลอดจน



๙. ถอยคําเสริมสราง
ไมกระเทือนใจผูรับ

๙๙..  ถอยคําเสริมสรางถอยคําเสริมสราง

ไมกระเทือนใจผูรับไมกระเทือนใจผูรับ



ไมตั้งใจศึกษา  จึงสอบตกไมตั้งใจศึกษาไมตั้งใจศึกษา    จึงสอบตกจึงสอบตก

ถาตั้งใจศึกษา  ก็คงสอบไดถาตั้งใจศึกษาถาตั้งใจศึกษา    ก็คงสอบไดก็คงสอบได



โครงการที่เสนอมาใชไมไดโครงการที่เสนอมาใชไมไดโครงการที่เสนอมาใชไมได

โครงการที่เสนอมานับวาดี

แตยังไมเหมาะสมที่จะดาํเนินการ

ขณะนี้

โครงการที่เสนอมานับวาดีโครงการที่เสนอมานับวาดี

แตยังไมเหมาะสมที่จะดาํเนินการแตยังไมเหมาะสมที่จะดาํเนินการ

ขณะนี้ขณะนี้



ทานเขาใจผิดทานเขาใจผิดทานเขาใจผิด

ความเขาใจของทานยังคลาดเคลื่อนอยูความเขาใจของทานยังคลาดเคลื่อนอยูความเขาใจของทานยังคลาดเคลื่อนอยู



การปฏิบัติดังกลาวผิดระเบียบฯการปฏิบัติดังกลาวผิดระเบียบฯการปฏิบัติดังกลาวผิดระเบียบฯ

การปฏบิัติดังกลาวยังไมสอดคลองกับ

ที่ระเบียบฯ กําหนด

การปฏบิัติดังกลาวยังไมสอดคลองกับการปฏบิัติดังกลาวยังไมสอดคลองกับ

ที่ระเบียบฯที่ระเบียบฯ  กําหนดกําหนด



ถูกความนิยมถูกความนิยมถูกความนิยม

๑. สรรพนาม
๒. ถอยคําสํานวน
๓. วรรคตอน

๑๑..  สรรพนามสรรพนาม

๒๒..  ถอยคําสํานวนถอยคําสํานวน

๓๓..  วรรคตอนวรรคตอน

√
√
√



วรรคตอนวรรคตอนวรรคตอน

๑. เวนวรรค
๒. ยอหนาขึน้ตอนใหม
๑๑..  เวนวรรคเวนวรรค

๒๒..  ยอหนาขึน้ตอนใหมยอหนาขึน้ตอนใหม



การเวนวรรคการเวนวรรคการเวนวรรค

๏ การเวนวรรคโดยทั่วไป 
ใหเวนวรรค ๒ จังหวะเคาะ

๏ การเวนวรรคในเนื้อหา
ถาเรื่องที่พิมพมีเนื้อหาเดียวกัน 
ใหเวน ๑ จังหวะเคาะ
ถาเรื่องที่พิมพมีเนื้อหาตางกัน 
ใหเวน ๒ จังหวะเคาะ 

๏๏  การเวนวรรคโดยทั่วไปการเวนวรรคโดยทั่วไป  
ใหเวนวรรคใหเวนวรรค  ๒๒  จังหวะเคาะจังหวะเคาะ

๏๏  การเวนวรรคในเนื้อหาการเวนวรรคในเนื้อหา

ถาเรื่องที่พิมพมีเนื้อหาเดียวกันถาเรื่องที่พิมพมีเนื้อหาเดียวกัน  
ใหเวนใหเวน  ๑๑  จังหวะเคาะจังหวะเคาะ

ถาเรื่องที่พิมพมีเนื้อหาตางกันถาเรื่องที่พิมพมีเนื้อหาตางกัน  
ใหเวนใหเวน  ๒๒  จังหวะเคาะจังหวะเคาะ  



ขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตองขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตอง??

กก..  นางสาวนางสาว  กฤตยากฤตยา  จันทรเกษจันทรเกษ

ขข..  นางสาวกฤตยานางสาวกฤตยา    จันทรเกษจันทรเกษ



กก..  พลเอกพลเอก  สุรสุรยุทธยุทธ    จุลานนทจุลานนท

ขข..  พลเอกพลเอกสุรสุรยทุธยทุธ    จุลานนทจุลานนท

ขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตองขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตอง??



กก..  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ  และเขตปรมิณฑลและเขตปรมิณฑล

ขข..  กรงุเทพกรงุเทพ  ฯฯ  และเขตปรมิณฑลและเขตปรมิณฑล

คค..  กรงุเทพฯและเขตปรมิณฑลกรงุเทพฯและเขตปรมิณฑล

ขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตองขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตอง??



กก..  สวนราชการตางๆสวนราชการตางๆ  ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ

ขข..  สวนราชการตางสวนราชการตาง  ๆๆ  ทีเ่กี่ยวของทีเ่กี่ยวของ

คค..  สวนราชการตางๆทีเ่กี่ยวของสวนราชการตางๆทีเ่กี่ยวของ

ขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตองขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตอง??



กก..  ที่ที่  นรนร๐๑๐๖๐๑๐๖//  ๒๖๕๗๒๖๕๗

ขข..  ที่ที่  นรนร  ๐๑๐๖๐๑๐๖//๒๖๕๗๒๖๕๗

คค..  ที่ที่  นรนร  ๐๑๐๖๐๑๐๖//  ๒๖๕๗๒๖๕๗

ขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตองขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตอง??



กก..  สาํนักนายกรัฐมนตรีมีขอสังเกตสาํนักนายกรัฐมนตรีมีขอสังเกต  วาประชากรวาประชากร

วัยเด็กมีมากกวาวัยชราวัยเด็กมีมากกวาวัยชรา  
ขข..  สาํนักนายกรัฐมนตรีมีขอสังเกตวาสาํนักนายกรัฐมนตรีมีขอสังเกตวา  ประชากรประชากร

วัยเด็กมีมากกวาวัยชราวัยเด็กมีมากกวาวัยชรา  
คค..  สาํนักนายกรัฐมนตรีมีขอสังเกตวาประชากรสาํนักนายกรัฐมนตรีมีขอสังเกตวาประชากร

วัยเด็กวัยเด็ก  มีมากกวาวัยชรามีมากกวาวัยชรา  

ขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตองขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตอง??



การยอหนาขึ้นตอนใหมการยอหนาขึ้นตอนใหมการยอหนาขึ้นตอนใหม

๏ มีใจความสําคัญเพียงเรื่องเดียว
๏ มีการเชื่อมโยงกัน
๏ มีการเนนย้ําสาระสําคัญใหเดนชัด

๏๏  มีใจความสําคัญเพียงเรื่องเดียวมีใจความสําคัญเพียงเรื่องเดียว

๏๏  มีการเชื่อมโยงกันมีการเชื่อมโยงกัน

๏๏  มีการเนนย้ําสาระสําคัญใหเดนชัดมีการเนนย้ําสาระสําคัญใหเดนชัด



สํานักนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาแลว

เห็นวา.......................................................

สํานักนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวสํานักนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาแลว

เห็นวาเห็นวา..............................................................................................................

คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวเห็นวา

.............................  จึงมีมติวา ...................

คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวเห็นวาคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวเห็นวา

.............................  .............................  จึงมีมติวาจึงมีมติวา  ......................................

จงึเรียนมาเพือ่.................................จงึเรียนมาเพือ่จงึเรียนมาเพือ่..................................................................

ดวยปรากฏวา.....................................ดวยปรากฏวาดวยปรากฏวา..........................................................................



ดวยปรากฏวามีกรณีที่ขาราชการกระทําการทุจริตเกี่ยวกับเงนิฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการ

และผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษสถานเบา โดยเห็นวาการปฏิบัตเิกี่ยวกับงานฌาปนกิจมิใชการปฏิบัติ

หนาที่ราชการ การกระทําดังกลาวจึงไมเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ

เหตุ

ก.พ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา โดยที่พระราชบญัญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.๒๕๑๙

บัญญัติใหถือวา การฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการที่ไดขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยกําหนดแลวเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ดังนั้น การทุจริตเกี่ยวกับ

การฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการที่การฌาปนกิจสวนราชการนั้นไดขึ้นทะเบียนตามที่ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดแลวจึงเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผดิรายแรงทีจ่ะตอง

ลงโทษสถานหนัก และมีมติคณะรัฐมนตรีวางแนวทางการลงโทษไววาควรไลออกจากราชการ

จะปรานลีดหยอนผอนโทษลงไดก็เพยีงปลดออก 

 ความเห็น



-  ๒ -

ก.พ. จึงลงมติใหซอมความเขาใจในเรื่องนี้มาเพื่อกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด

ทราบและถือเปนหลักปฏบิัติตอไป

 มติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอไดโปรดแจงใหขาราชการที่ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับฌาปนกิจ

สงเคราะหขาราชการทราบ และสังวรณไวดวย                        
 สรุปความ



เขียนใหถูกตองเขียนใหถูกตองเขียนใหถูกตอง

๑. ถูกแบบ
๒. ถูกเนื้อหา
๓. ถูกหลกัภาษา
๔. ถูกความนิยม
๕. ถูกใจผูลงนาม

๑๑..  ถูกแบบถูกแบบ

๒๒..  ถูกเนื้อหาถูกเนื้อหา

๓๓..  ถูกหลกัภาษาถูกหลกัภาษา

๔๔..  ถูกความนิยมถูกความนิยม

๕๕..  ถูกใจผูลงนามถกูใจผูลงนาม

√
√
√
√
√



หลกัทั่วไปที่นิยมยึดถือ

ในการเขียนหนังสอืราชการ

หลกัทั่วไปที่นิยมยึดถือหลกัทั่วไปที่นิยมยึดถือ

ในการเขียนหนังสอืราชการในการเขียนหนังสอืราชการ

๑. เขียนใหถูกตอง
๒. เขียนใหชัดเจน
๓. เขียนใหรัดกุม
๔. เขียนใหกะทัดรัด
๕. เขียนใหบรรลุวัตถุประสงค

๑๑..  เขียนใหถูกตองเขียนใหถูกตอง

๒๒..  เขียนใหชัดเจนเขียนใหชัดเจน

๓๓..  เขียนใหรัดกุมเขียนใหรัดกุม

๔๔..  เขียนใหกะทัดรัดเขียนใหกะทัดรัด

๕๕..  เขียนใหบรรลุวัตถุประสงคเขียนใหบรรลุวัตถุประสงค

√
√



เขียนใหชัดเจนเขียนใหชัดเจน

เขียนใหเขาใจงาย พจิารณางาย และอานงาย
๏ ชัดเจนในเนื้อความ 
๏ ชัดเจนในจุดประสงค
๏ กระจางในวรรคตอน 

เขียนใหเขาใจงาย พจิารณางาย และอานงาย
๏ ชัดเจนในเนื้อความ 
๏ ชัดเจนในจุดประสงค
๏ กระจางในวรรคตอน 



จุดประสงคของการเชิญประชมุจุดประสงคของการเชิญประชมุจุดประสงคของการเชิญประชมุ

๑. แจงเรื่องที่ประธานฯ นัดประชุมใหทราบ
๒. ขอใหไปประชุม
๑. แจงเรื่องที่ประธานฯ นัดประชุมใหทราบ
๒. ขอใหไปประชุม



จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบจึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และขอไดโปรด
ไปรวมประชมุตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ตอไปดวย จกัขอบคุณมาก

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบจึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  และขอไดโปรดและขอไดโปรด

ไปรวมประชมุตามวันไปรวมประชมุตามวัน  เวลาเวลา  และสถานที่ดังกลาวและสถานที่ดังกลาว

ตอไปดวยตอไปดวย  จกัขอบคุณมากจกัขอบคุณมาก



จุดประสงคของการหารือจุดประสงคของการหารือ

๑. ขอใหพจิารณา
๒. ขอใหแจงผลการพจิารณาใหทราบดวย
๑. ขอใหพจิารณา
๒. ขอใหแจงผลการพจิารณาใหทราบดวย



จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาดําเนินการตอไปจึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

จงึเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา ผลการพจิารณา
เปนประการใด ขอไดโปรดแจงใหสํานักนายก-

รัฐมนตรีทราบดวย

จงึเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาจงึเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา  ผลการพจิารณาผลการพจิารณา

เปนประการใดเปนประการใด  ขอไดโปรดแจงใหสํานักนายกขอไดโปรดแจงใหสํานักนายก--

รัฐมนตรีทราบดวยรัฐมนตรีทราบดวย



หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือ

ในการเขียนหนังสือราชการ

หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือหลักทั่วไปที่นิยมยึดถือ

ในการเขียนหนังสือราชการในการเขียนหนังสือราชการ

 ๑. เขียนใหถูกตอง  ๑๑..  เขียนใหถูกตองเขียนใหถูกตอง

 ๒. เขียนใหชัดเจน  ๒๒..  เขียนใหชัดเจนเขียนใหชัดเจน
๓. เขียนใหรัดกุม๓๓..  เขียนใหรัดกุมเขียนใหรัดกุม

๔. เขียนใหกะทัดรัด๔๔..  เขียนใหกะทัดรัดเขียนใหกะทัดรัด

๕. เขียนใหบรรลุวัตถุประสงค๕๕..  เขียนใหบรรลุวัตถุประสงคเขียนใหบรรลุวัตถุประสงค



เขียนใหรัดกุมเขียนใหรัดกุม

รัดกมุไมมชีองโหว และสามารถยืนยัน

ในสิ่งที่เขียนไดแนนอน

ถาไมอาจยืนยันได ควรใชคําแบงรับแบงสู

เชน  “โดยปกติ”

รัดกมุไมมชีองโหว และสามารถยืนยัน

ในสิ่งที่เขียนไดแนนอน

ถาไมอาจยืนยันได ควรใชคําแบงรับแบงสู

เชน  “โดยปกติ”



หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือ

ในการเขียนหนังสือราชการ

หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือหลักทั่วไปที่นิยมยึดถือ

ในการเขียนหนังสือราชการในการเขียนหนังสือราชการ

 ๑. เขียนใหถูกตอง  ๑๑..  เขียนใหถูกตองเขียนใหถูกตอง

 ๒. เขียนใหชัดเจน  ๒๒..  เขียนใหชัดเจนเขียนใหชัดเจน
๓. เขียนใหรัดกุม๓๓..  เขียนใหรัดกุมเขียนใหรัดกุม

๔. เขียนใหกะทัดรัด๔๔..  เขียนใหกะทัดรัดเขียนใหกะทัดรัด

๕. เขียนใหบรรลุวัตถุประสงค๕๕..  เขียนใหบรรลุวัตถุประสงคเขียนใหบรรลุวัตถุประสงค



เขียนใหกะทัดรัดเขียนใหกะทัดรัดเขียนใหกะทัดรัด

๏ ไมใชคําฟุมเฟอยเกนิความจําเปน
๏ เขียนวกวนจนความซ้ํากนั
๏ ไมใชคําฟุมเฟอยเกนิความจําเปน
๏ เขียนวกวนจนความซ้ํากนั



เขียนใหบรรลุวัตถุประสงคเขียนใหบรรลุวัตถุประสงคเขียนใหบรรลุวัตถุประสงค

เขียนใหเขาใจไดอยางชัดเจนวา

ผูมีหนังสือไปตองการจะใหผูรับหนังสือ

ปฏิบัติอยางไร 

เขียนใหเขาใจไดอยางชัดเจนวาเขียนใหเขาใจไดอยางชัดเจนวา

ผูมีหนังสือไปตองการจะใหผูรับหนังสือผูมีหนังสือไปตองการจะใหผูรับหนังสือ

ปฏิบัติอยางไรปฏิบัติอยางไร  



สบิปากวาไมเทาตาเห็น

สบิตาเห็นไมเทามือคลํา

สบิมอืคลําไมเทา

สบิปากวาไมเทาตาเห็น

สบิตาเห็นไมเทามือคลํา

สบิมอืคลําไมเทา


