
นายประสิทธิ์  ธญัญพงศชัย

ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ชํานาญการ  ระดับ  8
กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม



การปฏิบัติงาน  
งานสารบรรณ

ประเภทและรูปแบบของหนังสือราชการ
หลักในการรางหนังสือราชการ
หลักการบันทึกเสนอหนังสือราชการ



ประเภทและรูปแบบของหนงัสือราชการ

หนังสอืราชการ  คือ  เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก

1. หนังสือทีม่ีไปมาระหวางสวนราชการ

2. หนังสือทีส่วนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใด ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก

3. หนังสือทีห่นวยงานอื่นใด ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบคุคลภายนอกมีมาถึงสวน
ราชการ

4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ

5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืขอบังคับ
6. ขอมูลขาวสารหรอืหนังสอืที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส



หนังสือราชการ  มี 6 ชนดิ

1. หนังสอืภายนอก

2. หนังสอืภายใน

3. หนังสอืประทับตรา

4. หนังสอืสั่งการ

5. หนังสอืประชาสัมพันธ

6. หนังสอืที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลกัฐานในราชการ



หมายถึง  หนังสอืตดิตอราชการที่เปนแบบพิธ ีโดยใช
กระดาษตราครุฑเปนหนังสอืตดิตอระหวางสวน

ราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอืน่ใด 
ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก



แบบฟอรมหนังสือภายนอก

(ชัน้ความลับ ถามี)

ชัน้ความเร็ว (ถาม)ี

ที่........................... (สวนราชการเจาของหนงัสือ)

(วัน  เดือน  ป)

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

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

สิ่งที่สงมาดวย (ถาม)ี ..............................................

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

(คําลงทาย) .........................................

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

(พิมพชื่อเต็ม)

(ตําแหนง)

(สวนราชการเจาของเรื่อง)

โทร. .............................

สําเนาสง (ถาม)ี

(ชัน้ความลับ ถามี)



หมายถึง  หนังสอืตดิตอราชการที่เปนแบบพิธ ีนอยกวา
หนังสอืภายนอก เปนหนังสอืตดิตอภายใน
กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัดเดียวกัน
ใชกระดาษบันทกึขอความ



แบบฟอรมหนังสือภายใน

(ชัน้ความลับ ถามี)

ชัน้ความเร็ว (ถามี) บันทึกขอความ

สวนราชการ .........................................................................

ที่ .................................................................. วันที่ ..............................................................

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

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

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

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

(พิมพชื่อเต็ม)

(ตําแหนง)

(ชัน้ความลับ ถามี)



หมายถึง หนังสอืที่ใชประทับตรา แทน การลงชื่อของหัวหนา

สวนราชการระดบักรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวน

ราชการระดบักอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก

หัวหนาสวนราชการระดบักรมขึ้นไป เปน

ผูรับผิดชอบ ลงชื่อยอกํากบัตรา     



ใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวน

ราชการกับบคุคลภายนอก  เฉพาะกรณทีี่ไมใชเรื่องสําคัญ  ไดแก

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม

2. การสงสาํเนาหนังสอื สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรอืการเงิน
4. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลว ใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
5. การเตือนเรื่องที่คาง

6. เรื่องซึ่งหวัหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนด โดยทําเปนคําสั่ง
(ใหใชหนังสือประทับตรา)



แบบฟอรมหนังสือประทบัตรา

(ชัน้ความลับ ถามี)

ชัน้ความเร็ว (ถาม)ี

ที่...........................

ถึง ........................................

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

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

(ชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก)

(ตราชื่อสวนราชการ)

(ลงชือ่ยอกํากับตรา)

(วัน เดือน ป)

(สวนราชการเจาของเรื่อง)

โทร. .............................

(ชัน้ความลับ ถามี)



หนังสือสั่งการ  มี  3 ชนดิ  คือ
1. คําสั่ง

2. ระเบียบ

3. ขอบงัคับ



คือ   บรรดาขอความที่ผูบังคบับญัชาสั่งการให

ปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย (ใชกระดาษตราครุฑ)



แบบฟอรมคําสั่ง

คําสั่ง (ชื่อสวนราชการหรือตําแหนงผูมีอํานาจที่ออกคําสั่ง)

ที่ ............... / (เลขปพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง)

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

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

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

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

ทั้งนี้  ตั้งแต ....................................................................................................
สั่ง ณ วันที่ ....................... พ.ศ. .....................................

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

(พิมพชื่อเต็ม)

(ตําแหนง)



คือ  บรรดาขอความทีผู่มีอํานาจหนาที่ไดวางไว 

โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได

เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา

(ใชกระดาษตราครุฑ)



แบบฟอรมระเบียบ

ระเบียบ (ชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ)

วาดวย ...............................................................................................

(ฉบับที่ ........................... ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา 1 ฉบับ)

พ.ศ. ......................

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

(ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายทีต่องออกระเบียบ
และอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถาม)ี

1. ระเบียบนี้เรยีกวา “ระเบียบ ...................................... พ.ศ. .........................”
2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต ........................................................ เปนตนไป

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

ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามระเบียบ (ถามีการแบงเปนหมวด ใหนําขอผูรกัษา
การตามระเบียบไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด 1) ..............................................
..................................................................................................................................................

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

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

(พิมพชื่อเต็ม)

(ตําแหนง)



คือ  บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช 

โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายทีบ่ญัญตัิใหกระทําได        

(ใชกระดาษตราครุฑ)



แบบฟอรมขอบังคับ

ขอบังคับ (ชือ่สวนราชการที่ออกขอบังคับ)

วาดวย ...............................................................................................

(ฉบับที่ ........................... ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา 1 ฉบับ)

พ.ศ. ......................

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

(ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายทีต่องออกขอบังคับ
และอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ

1. ขอบังคับนี้เรยีกวา “ขอบังคับ .................................... พ.ศ. .........................”
2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแต ....................................................... เปนตนไป

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

ขอ  (สุดทาย) ผูรักษาการตามขอบังคับ(ถามีการแบงเปนหมวด    ใหนําขอ
ผูรักษาการไปไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด 1) ..............................................
..................................................................................................................................................

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

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

(พิมพชื่อเต็ม)

(ตําแหนง)



หนังสือประชาสัมพนัธ มี 3 ชนดิ คือ
1. ประกาศ

2. แถลงการณ

3. ขาว



คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให

ทราบ  หรือแนะแนวทางปฏิบัติ 

(ใชกระดาษตราครฑุ)



แบบฟอรมประกาศ

ประกาศ (ชือ่สวนราชการที่ออกประกาศ)

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

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

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

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

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

(พิมพชื่อเต็ม)

(ตําแหนง)



คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความ   

เขาใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ 

หรือกรณีใด ๆ ใหทราบชดัเจนโดยทัว่กัน 

(ใชกระดาษตราครฑุ)



แบบฟอรมแถลงการณ

แถลงการณ (ชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ)

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

ฉบับที่ ...................... (ถาม)ี

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

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

(สวนราชการที่ออกแถลงการณ)

(วัน  เดือน  ป)



คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร

ใหทราบ



แบบฟอรมขาว

ขาว (ชื่อสวนราชการที่ออกขาว)

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

ฉบับที่ ...................... (ถาม)ี

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

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

(สวนราชการที่ออกขาว)

(วัน  เดือน  ป)



หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

คือ  หนังสือที่ทางราชการทําขึ้น (นอกจากหนังสือ 1 – 5) หรอื

หนังสือที่หนวยงานอื่นใด ซึ่งมใิชสวนราชการ หรือบคุคลภายนอก

มีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทาง

ราชการ มี 4 ชนิด คือ

1. หนังสือรับรอง

2. รายงานการประชมุ

3. บันทึก

4. หนังสืออื่น



คือ  หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแกบุคคล 

นิติบคุคล หรือหนวยงาน เพื่อวัตถุประสงค

อยางหนึ่งอยางใด ใหปรากฏแกบุคคลโดยทัว่ไป

ไมจําเพาะเจาะจง

(ใชกระดาษตราครุฑ)



แบบฟอรมหนังสือรับรอง

เลขที่ ................... (สวนราชการเจาของเรื่อง)

(ขอความ) หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือ
หนวยงานที่จะใหการรับรอง พรอมทัง้ลงตําแหนงและสังกัด หรือที่ตั้ง แลวตอดวยขอความที่
รับรอง) ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

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

(ลงชื่อ)

(สวนนี้ใชสําหรับเรื่องสําคัญ) (พิมพชื่อเต็ม)

ตําแหนง

(ประทับตราชื่อสวนราชการ)

(ลงชื่อผูไดรับการรับรอง)

(พิมพชื่อเต็ม)

รูปถาย

(ถามี)

4x6 ซม.



คือ  การบนัทกึความคดิเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวม

ประชุม และมติของที่ประชมุไวเปนหลักฐาน



แบบฟอรมรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ......................................
ครั้งที่ .........................

เมื่อวันที่ .....................................

ณ .............................

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

ผูมาประชุม

ผูไมมาประชมุ (ถามี)

ผูเขารวมประชุม (ถามี)

เริ่มประชุมเวลา

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

เลิกประชุมเวลา
....................................

ผูจดรายงานการประชุม



คือ  ขอความซึ่งผูใตบังคบับญัชาเสนอตอผูบังคบับญัชา 

หรือผูบังคบับญัชาสั่งการแกผูใตบงัคบับญัชา 

หรือขอความที่เจาหนาที่ หรือหนวยงานระดบัต่าํ

กวาสวนราชการระดบักรมติดตอกันในการปฏิบัติ

ราชการ (ใชกระดาษบนัทกึขอความ)



คือ  หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ เพื่อเปนหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง
ภาพถาย  ฟลม  แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพ  และ
สื่อกลางบันทึกขอมูลดวย หรือ  หนังสือของบุคคลภายนอก
ที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับ
หนังสือของทางราชการแลวมีรูปแบบตามที่กระทรวง  
ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมี
แบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด 
แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนสอบสวน 
และคํารอง เปนตน



การรางหนังสือราชการเปนเรื่องยากหรือไม?

คนสวนใหญจะคิดวา คนที่พูดจารูเรื่องดี พูดเกง ก็นาจะราง
หนังสือได ถึงแมภาษาจะไมสละสลวย สํานวนไมถูกใจ ก็สามารถมา
ปรับแตงได แตจากการที่ไดสัมผัสกับคนประเภทนี้ จริง ๆ แลว ไมใช
เปนอยางที่คิด เพราะจากการไดอานเรื่องที่คนเหลานี้เขียนมา ไม
สามารถเขาใจไดวา เขาจะบอกอะไร ตองการอะไร แตพอสอบถามดวย
วาจา เขาสามารถตอบหรืออธิบายใหเราเขาใจได “แตทําไมเขาจึงไม
สามารถเขียนออกมาอยางที่เขาพูดได” นี่เปนประเด็นสําคัญของ

การรางหนังสือวา เปนหรือไมเปน



ขอเสนอแนะในการรางหนังสือขอเสนอแนะในการรางหนังสือ  ((ใหเปนใหเปน))

1. ผูรางหนังสือราชการ ควรฝกฝนในการรางหนังสือ ชอบที่จะเปนคนอานหนังสือ
หรือบทความเพื่อจะไดนําสํานวน ภาษา หรอืขอความที่สามารถมาประยุกตใช
ใหเปนประโยชนตอการรางหนังสือราชการในแตละประเภทไดดียิ่งขึ้น

2. ผูรางหนังสือราชการ ควรอดทนตอการถูกติติง หรอืการใหแกไขหนังสือจาก
ผูบังคับบัญชา และนําขอผิดพลาด หรือขอทีแ่กไขมาเปนบทเรียน ทัง้นี้ใหคิดไป
ในทางที่ดทีี่วา “การแกไขหนังสือเปนเรื่องธรรมดาที่ผูบังคับบัญชาจะปรับปรุง 
เพื่อใหถอยคําหรือสํานวนในหนังสือฉบับนั้นมีความไพเราะและนาอานมาก

ยิ่งขึ้น”
3. ผูรางหนังสือราชการ ควรมีจุดมุงหมายทีห่วังผล คือ รางอยางมีจิตวิญญาณ 

เชน ถาตองการใหทราบถึงเหตุการณ ก็ตองรางใหผูอานเขาใจเหมือนกับรู
เหตุการณนั้นดวยตนเอง หรือถาตองการขอความรวมมือเรือ่งใด ก็ตองรางให
ผูอาน คลอยตามและยินดีใหความรวมมือในเรื่องนั้น ๆ



ขั้นตอนการดําเนินการ

1. ศึกษาและจดจํารูปแบบของหนังสือราชการ (ตามระเบียบสํานัก    
นายกรฐัมนตรวีาดวยงานสารบรรณ) ใหถูกตองและแมนยํา

2. เขาใจในโครงสรางของหนังสือราชการแตละชนิด เชน หนังสือ
ภายนอก หนงัสือภายใน หนังสือประทับตรา เปนตน

3. จับประเด็นของเรื่องที่จะราง

4. บอกความประสงคใหชัดเจน เพื่อใหผูรับสามารถพิจารณาไดอยาง
รวดเร็ว



5. กรณีมคีวามประสงคหลายขอ ใหแยกเปนขอ ๆ 
6. กรณีจําเปนจะตองอางตัวบทกฎหมาย หรือตวัอยางใหระบุ

ใหชัดเจน เพื่อใหผูรับคนหามาตรวจสอบไดสะดวก
7. ใชถอยคํากะทัดรัด ไดใจความ
8. ใชถอยคําเปนภาษาราชการ

9. การใชถอยคําปฏิเสธ ใหใชภาษาที่นุมนวล รื่นหู



10. หลีกเลี่ยงถอยคําที่เปนคําซ้ําซอน คําฟุมเฟอย
11. การใชอักขระวิธี ตัวสะกด ตัวการันต และวรรคตอนให

ถูกตอง

12. ใชคําราชาศัพทใหถูกตอง

13. ระมัดระวังในการใชคําที่มคีวามหมายใกลเคียงกัน

14. หลีกเลี่ยงการใชคําที่เปนภาษาตางประเทศใหมากที่สุด

15. ไมใชคําที่ใชในโฆษณา

16. อานและตรวจทานความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง



1. มีเอกภาพ
หมายถึง  มีจดุมุงหมายที่สําคัญเพียงเรื่องเดยีว 

เนือ้หาไมปะปนจนทําใหเกดิความสับสน



2. มีสัมพันธภาพ
หมายถึง  มีความเชื่อมโยงของเนือ้ความ

เปนไปตามลําดบัและตอเนือ่งกนั



3. มีความกระจาง
หมายถึง  เนื้อความชัดเจน ไมคลมุเครือ 

สามารถเขาใจไดตรงตามวัตถุประสงค         
ของผูเขียน ไมเกดิปญหาในการตีความ

•



4. มีอารมณคงที่

หมายถึง  ผูรางจะตองรักษาระดบัของความคดิ 
หรืออารมณใหคงที่



5. มีความนาพอใจติดตาม
หมายถึง  เชิญชวนใหผูอานตดิตามเรื่องราวจนจบ



โครงสรางในการรางหนังสือราชการโครงสรางในการรางหนังสือราชการ

ตอนที่  1 (คาํขึ้นตน)

1. หากเปนเรื่องที่เคยติดตอกันมากอน จะตองดูถึงเรื่องเดิม 
วาเคยเปนมาอยางไร  ปกติใหขึ้นตนดวยคําวา 
“ตาม  ...” ลงทายดวยคําวา “นัน้”

2. หากเปนเรื่องที่เกดิขึ้นใหม ซึ่งไมเคยมกีารติดตอกนัมา
 กอน จะตองเขียนความประสงค หรือความมุงหมาย 
 โดยมีเหตุผลอยางชัดเจน ปกติใหขึ้นตนดวยคําวา 
“ดวย...” หรือ “ เนื่องจาก ...”



โครงสรางในการรางหนังสือราชการโครงสรางในการรางหนังสือราชการ

ตอนที่  2 (จุดประสงค)

1. ใหแจงจุดประสงคที่มีหนงัสือไป เชน  
การขอความรวมมือ  การขอความเห็น  การขอความ
ชวยเหลือ

2. ถามีจุดประสงคหลายขอ  ใหเขียนแยกออกเปนขอ ๆ 
ใหชัดเจน



โครงสรางในการรางหนังสือราชการโครงสรางในการรางหนังสือราชการ

ตอนที่  3 (คาํลงทาย)

ปกติจะขึ้นตนดวย คําวา “จึง ... และตอทายดวย
ขอความทีไ่ดระบุใหปฏิบัติตาม หรอื รองขอ ตามขอความทีไ่ด
ระบุไวใน ตอนที่ 2 ใหชัดเจน เชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/และถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา/สั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห/

ใหความรวมมือ



วอยางวอยาง

การรางหนังสือการรางหนังสือ            

ประเภทตางประเภทตาง  ๆๆ



ยอหนาแรก

แจงวัตถุประสงคที่เชิญ

ยอหนาที่สอง

1. ใหความสําคัญของผูถูกเชิญ

2. ใหรายละเอียดวาผูรับเชิญจะตองทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด
ยอหนาสุดทาย

1. แสดงความหวังที่จะไดรบัการตอบรับเชิญ

2. แสดงความขอบคุณไวลวงหนา

มีขั้นตอนการรางหนังสือ  ดังนี้.-



เรื่อง    ขอเรยีนเชญิเปนวิทยากร
เรยีน    .....................................

ดวย (หนวยงาน) ........................................... จะไดจัดการฝกอบรม .......................
....................................................และไดกําหนดใหมกีารบรรยายในหัวขอวิชา
.............................. ในวันที่ ........................................... เวลา ....................................
ณ ..........................................................................

มหาวิทยาลยั ............................................. ไดพิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมคีวามรูและ
ประสบการณมากในเรื่อง ........................................................ และสามารถใหความรูแกผูเขารับการ
ฝกอบรมในหัวขอวิชาดังกลาวไดเปนอยางดี ในการนี้ มหาวิทยาลยั .................................................
จึงขอเรียนเชญิทานไดกรณุาไปเปนวิทยากรบรรยาย ................................................................เพื่อให
ความรูแกผูเขารับการฝกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความกรุณาจากทาน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครัง้หนึ่ง

ขอแสดงความนับถอื

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

ตัวอยางหนังสือเชิญ



ยอหนาแรก
แจงวัตถุประสงคหรือความจําเปนที่จะขอความรวมมือ

ยอหนาที่สอง
1. ตองเขียนกลอมใจดวยคารมตามสมควร

2. ชี้ความสาํคัญของบุคคลหรือหนวยงานที่จะขอความรวมมือ

3. ระบุประโยชนที่จะไดรับจากความรวมมือ

4. แจงวัตถุประสงคที่จะขอความรวมมือในลักษณะขอรอง

ยอหนาสุดทาย
1. ขอรองใหดําเนินการ

2. แสดงความขอบคุณลวงหนา

มีขั้นตอนการรางหนังสือ  ดังนี้.-



เรื่อง    ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
เรยีน    อธิการบดี.....................................
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด

ดวยคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี 
จะทําการศึกษาวิเคราะหผลการดําเนนิงานการปฏบิัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ตอไป

ในการนี้ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดพิจารณาเห็นวา มหาวทิยาลัย ................. ไดมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ จึงใครขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัย ......
ไดตอบแบบสอบถามที่สงมาพรอมนี้ เพื่อคณะกรรมการฯ จะไดนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชน
ในการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัิขอมูลขาวสารของราชการตอไป

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามตอไปดวย และขอขอบคุณ
ลวงหนามา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถอื

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

ตัวอยางหนังสือขอความรวมมอื



ยอหนาแรก

อางถึงเรื่องที่หนวยงานนั้น ๆ มีหนังสือเชิญ /หรือขอความรวมมือ

ยอหนาที่สอง

1. แสดงความขอบคุณ 
2. ใหเหตุผลอยางชัดเจนถึงสาเหตุที่ตองปฏิเสธ

3. ภาษาที่ใชในการตอบปฏิเสธตองนุมนวล

ยอหนาสุดทาย

1. แสดงน้ําใจหรือใหความหวังที่จะใหความรวมมือในโอกาสหนา 
2. แสดงความเสียใจ และขออภัยอกีครั้งหนึ่ง

มีขั้นตอนการรางหนังสือ  ดังนี้.-



เรื่อง    ขอความอนุเคราะหใหขาราชการชวยงาน
เรยีน    อธิการบดี.....................................
อางถึง  หนังสือ ............................ ที่ ............... / ............. ลงวันที่ ............................

ตามหนังสือที่อางถึง ขออนุญาตใหนาย ........................................ ไปชวยงานระหวาง 
วันที่ ............ ธันวาคม ถึงวันที่ ........... ธันวาคม 2550 นั้น

มหาวิทยาลยั .................................................ไดพิจารณาแลวเหน็วา ในชวงเวลาดังกลาว
นาย ........................................ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานตามโครงการ ..............................
หากนาย .................................. ไดใชเวลาระหวางนั้นไปชวยงาน  จะทําใหงานดังกลาวไมแลวเสร็จ
ตามกําหนดเวลา มหาวิทยาลยั ..................... จึงรูสึกเสยีใจที่ไมสามารถอนุญาตใหไปชวยงานตามที่
ขอมาได  อยางไรก็ดี หากประสงคจะขอใหนาย.......................... ไปชวยงานในโอกาสตอไป และ
ไมมีขอขัดของดวยเหตุสาํคัญใด ๆ มหาวิทยาลัย .....................ยินดีใหความรวมมืออยางเต็มที่

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถอื

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

ตัวอยางหนังสือตอบปฏิเสธ (การขออนญุาต)



ยอหนาแรก

1. แจงเหตุผลความเปนมาในเรื่องที่ตองการสอบถาม

ยอหนาที่สอง

1. แจงรายละเอียดที่ตองการสอบถาม

2. เขียนคําถามเปนขอ ๆ แยกเปนประเด็น
ยอหนาสุดทาย

1. แสดงความหวังที่จะไดรับคําตอบ

2. แสดงความขอบคุณที่จะไดรับคําตอบลวงหนา

มีขั้นตอนการรางหนังสือ  ดังนี้.-



เรื่อง    ขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการดาํเนินการในการเปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ
เรยีน    อธิการบดี ..........................

ดวยมหาวิทยาลัย ...................กําลังอยูในระหวางการดําเนินการรางขอบังคับตาง ๆ
เพื่อรองรับพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัย ............... ในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

มหาวิทยาลยั ................... ไดรับทราบวา (หนวยงาน)................... ไดมีการจัดทํา
รางขอบังคับในเรื่องดังกลาวเสร็จเรยีบรอยแลว และมีรูปแบบที่จะเปนประโยชนตอทุกมหาวิทยาลยั
ที่มีการดําเนนิการในเรื่องนี้ ในการนี ้มหาวิทยาลยั........................... จึงใครขอทราบขอมูลเกีย่วกับ
ขอบังคับในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

1. ................................................
2. ...............................................
3. ...............................................
4. ...............................................

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความกรุณาในเรื่องขอมลู
ดังกลาว และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถอื

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

ตัวอยางหนังสือสอบถาม



ยอหนาแรก

อางถงึเรือ่งที่หนวยงานนั้น ๆ ไดมีหนังสือสอบถามมา
ยอหนาที่สอง

1. ใหรายละเอียดครอบคลุมทุกเรื่องที่ผูถามตองการใหมากที่สุด

2. ขอมูลใดที่ไมสามารถใหได ก็ควรแสดงความเสียใจ (หรือขออภัย)

3. แนะนําใหหาขอมูลจากแหลงอื่น             
ยอหนาสุดทาย

1. แสดงไมตรีจิตตอผูถาม โดยเอาใจชวยใหการดําเนินงานของผูถามประสบความสําเร็จ
2. แสดงความพรอมที่จะใหขอมูลในโอกาสตอไป

มีขั้นตอนการรางหนังสือ  ดังนี้.-



เรื่อง    ขอความอนุเคราะหขอมูล
เรยีน    (หัวหนาหนวยงาน) ..........................

ตามที่ (หนวยงาน) .......................... ไดขอความอนุเคราะหขอมูล ..........................
..............................................................................................
........................................................................... นั้น

มหาวิทยาลยั ................... ขอเรียนวาในประเด็นที่ 1 – 3 สามารถจัดสงใหได สําหรบั
ขอมูล 4 – 6 นั้น มหาวิทยาลัย ........................................... ยงัอยูในระหวางการดําเนินการ และ
ยังไมแลวเสร็จ ซึ่งหาก (หนวยงาน) ..................................... จําเปนจะตองใชขอมูลดังกลาวโดย
รีบดวนแลว ก็อาจจะขอขอมูลไปไดที่ (หนวยงาน) ................................ ซึ่งไดมีการดําเนินการ
ในเรื่องนี้เรยีบรอยแลว

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมหาวิทยาลัย .............. ไดจัดทําขอมูลในเรื่อง
ดังกลาวเสรจ็เรยีบรอยแลว จะไดแจงให (หนวยงาน) ....................... ทราบในโอกาสตอไป

ขอแสดงความนับถอื

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

ตัวอยางหนังสือตอบขอสอบถาม



เนื่องจากผูบังคับบัญชามีหนังสือราชการที่จะตอง

พิจารณา วินิจฉัย สั่งการ หรือรับทราบเปนจํานวนมาก 
ทําใหไมมีเวลาที่จะดูรายละเอียดที่นําเสนอมาทุกเรื่องได 
ดังนั้น  จึงเปนหนาที่ของผูบันทึกเสนอที่จะตองยอเรื่อง 
สรุปประเด็นที่สําคัญ และเรียบเรียงใหมใหชัดเจน เพื่อให
ผูบังคับบัญชาสามารถอานเขาใจไดงาย และสะดวกแกการ
พิจารณาสั่งการ



หลักการบันทกึเสนอหนงัสือราชการ

มีขั้นตอนสําคญั 3 ประการ  คือ
1. ขั้นตอนกอนบนัทึกเสนอ

2. ขั้นตอนการบนัทึกเสนอ

3. ขั้นตอนการนาํเสนอ



1. ใหจัดลําดับความสําคัญ/ความเรงดวน ของหนังสือแตละชนิด

2. ควรตั้งประเดน็ของเรื่องใหไดวา 

- อะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ทําไม อยางไร เปนขอ ๆ ไวกอน

3. อานหรือศึกษาเรื่องทั้งหมดใหละเอียดและใหเขาใจ

4. ตองจับประเดน็สําคัญของเรื่องใหได

5. หากเปนเรื่องที่เคยติดตอไปมาระหวางสวนราชการ ตองหาเรื่องเดิมเพื่อ
ประกอบการเสนอ

6. เรื่องใดที่มีการอางถึงกฎ/ระเบียบ ใหคนหากฎหรือระเบียบนั้นๆ เพื่อนํา   
ประกอบการเสนอ



1. ยอเรื่องใหสั้น กระชบั และลําดับความเปนมากอนหลัง ใหเขาใจงาย

2. ขอความที่จะบันทึกเสนอไมจําเปนตองเรียงลําดับความตามหนังสือ

เดิมที่มมีา  เราสามรถจัดลําดับความใหม  เพื่อใหเกิดความเขาใจงาย

และชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3. ขอความตอนใดที่เปนความสําคัญของเรื่อง   หากประสงคจะให

พิจารณาสั่งการไดรวดเรว็    ใหขีดเสนใตไวใหเห็นชัดเจน

4. ควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการ

5. ควรเสนอแนะทางออกสําหรับการตัดสินใจและสั่งการ



1. ใหเสนอเรื่องตามระดบัชัน้ความเร็ว  เชน   ดวนที่สดุ 
ดวนมาก และดวน

2. ใหเสนอเรื่องตามประเภทชั้นความลับ เชน ลับ ลับมาก 
ลับที่สดุ

3. ใหตรวจสอบเอกสารที่แนบประกอบเรื่องใหครบทกุครั้ง
กอนนําเสนอ

4. ใหรูจักกาละเทศะในการเสนอเรื่อง



ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกเสนอหนังสือราชการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ .................................................................................................................................

ที่ .................................................................. วันที่ ...................................................................

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

----------------------------------------------------------------------------
เรียน ..............................................

สรุปเรื่อง ......................................................................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

กฎ/ระเบียบ/ขอมูลที่เกี่ยวของ .......................................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ขอเสนอเพื่อพิจารณา ...................................................................................................................
..........................................................................................

คําสั่ง



1. ตองมใีบคมุเรือ่งทุกแฟมที่นําเสนอ

2. เรื่องที่มีชั้นความลับ ใหใสแฟมแยกออกมาเฉพาะ  และ
นําเสนอตามระเบียบวาดวยเรื่องความลับของทางราชการ

3. เรื่องที่มีชั้นความเร็ว ใหใสแฟมแยกออกมาจากเรื่องทั่วๆไป 
และผูเสนอเรื่องตองคอยติดตามเปนพิเศษ

4. เรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาดึงออกไปพิจารณาตางหาก ใหบันทึก
ไวในใบคมุเรือ่งของแฟมที่นําเสนอนั้นๆ

5. สําหรับเรื่องทั่วไปที่ไมมชีั้นความเร็ว และไมมีชั้นความลับ 
ใหเสนออยูในแฟมเดียวกันได



ตัวอยางระเบียบวาระการประชมุตัวอยางระเบียบวาระการประชมุ

ครั้งที่     /2549

วันที่........ เดือน ..................... พ.ศ. ...............

ณ ......................................

เวลา .......................

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

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

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แลว

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

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

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

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอพิจารณา

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

 ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)



ตัวอยางรายงานการประชุมตัวอยางรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ...........................................

ครั้งที่    /

วันที่ ...................................

ณ .......................................

ผูมาประชุม

1. นาย ประธานที่ประชุม

2. นาย กรรมการ

3. นาย กรรมการ

4. นางสาว กรรมการและเลขานุการ

5. นาย กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชมุ

6. นาย กรรมการ

7. นาย กรรมการ

ผูเขารวมประชุม  (ปกติจะเปนเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับเชิญใหมาชี้แจงเรื่องที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาของเรื่องตอที่ประชุม)

8. นาย

9. นาย

เริ่มประชุมเวลา.................... น.

ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม แลวแจงและเสนอเรื่องตาง ๆ ใหที่ประชุมทราบและพิจารณาตามวาระดังตอไปนี้



1. เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจงเรื่องตาง ๆ ใหที่ประชุมทราบดังตอไปนี้

1.1 เรื่อง

ประธานแถลง (แจง) วา .............................................

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง

ประธานมอบหมายให นาย............................ (ตาํแหนง) ........................... แถลง (แจง) เรื่อง ...................... ดงันี้ .......................

ที่ประชุมรับทราบ

2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่   /

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่   / เมื่อวันที่ ..... เดือน ............ พ.ศ. ........

ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติใหแกไขดงันี้

1. หนา 1 ใหแกไขขอความบรรทัดที่ ............... ขอความเดิม “ “
ขอความใหม “ “

เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

3. เรื่องสืบเนือ่ง (ถามี)

โดยปกติจะเปนเรื่องที่ประธานหรือที่ประชุมถามเพื่อตดิตามเรื่องตาง ๆ ที่ไดตกลงมอบหมายใหผูใดผูหนึง่รับไปดําเนินการวาได
ดาํเนินการไอยางใด มีปญหาและอุปสรรคหรือไมเปนตน หรืออาจเปนเรื่องที่คางจากการพจิารณาคราวกอนเปนเรื่องสืบเนื่องจะหยิบยกขึ้น
มาพจิารณากอนในวาระนี้ก็ได



4. เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง

(การเสนอเรื่องเขาสูที่ประชุม ฝายเลขานุการหรือผูจดัประชุมควรจะจดัทําวาระโดยชี้ประเด็นใหชัดเจนพรอมเสนอขอมูลเพื่อ
ประกอบการพจิารณาดวย)

4.2 เรื่อง

ที่ประชุมเพื่อพจิารณาแลวลงมตอินุมัตติามที่เสนอ หรือลงมติไมอนมุัติ เพราะ .........................

(เรื่องใดที่ที่ประชุมไมอนุมัติใหชี้เหตุผลประกอบดวย)

4.3 เรื่อง

ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติดงันี้
(1)

(2)

นอกจากนั้นที่ประชุมมีขอสังเกตเกี่ยวกับ (ถามี) ดังนี้

5. เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

(โดยปกติจะเปนเรื่องรีบดวนที่เสนอขอเพิม่เติมวาระการพจิารณา หรือกรรมการสอบถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีขอสงสยัตอประธาน
กรรมการ หรือเสนอขอใหนําเรื่องใดเรื่องหนึ่งจดัทาํเปนวาระเขามาพจิารณาในโอกาสตอไป ถาประธาน หรือที่ประชุมสวนใหญเห็นชอบ
ดวย ฝายเลขานุการก็จะหาเอกสาร ขอมูล และจดัทําเปนวาระเพือ่พจิารณาในการประชุมครั้งตอไป)

เลิกประชุมเวลา ................ น.

(นางสาว.......................................................) (นาย .............................................................)

กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ

ผูจด/บันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจ/บันทึกรายงานการประชุม




