
โครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่เพือ่สรา้งจติสาํนึกและประสทิธภิาพในการปฏบิตัตินและปฏบิตังิาน 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจาํปี ๒๕๖๒

วนัที่ ๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมลองบชี ชะอาํ เพชรบรุี

ระเบยีบงานสารบรรณ

นางอมรวดี  กลิ่นจนัทร ์

เจา้หนา้ที่บรหิารงานทัว่ไป ชํานาญการพเิศษ 1



หวัขอ้บรรยาย

๑. ความรูเ้กี่ยวกบัระเบยีบงานสารบรรณ

      ๑.๑ ความเป็นมา ความหมาย สาระสาํคญั และประโยชนข์อง 

           งานสารบรรณ

      ๑.๒ ชนิดของหนงัสอื

๒. การเขียนหนงัสอืราชการ

๓. การเขียนรายงานการประชมุ
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เรื่องที่ ๑ ความรูเ้กี่ยวกบัระเบยีบงานสารบรรณ

      ๑.๑ ความเป็นมา ความหมาย ความสาํคญัและประโยชนข์องงานสารบรรณ 

            ๑.๑.๑ ความเป็นมา

ระเบยีบสาํนกันายรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส ์
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๑.๑ ความเป็นมา ความหมาย ความสาํคญัและประโยชนข์องงานสารบรรณ 

     ๑.๑.๒ ความหมายของงานสารบรรณ

              “สารบรรณ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ใหค้วามหมาย

ไวว้่า “หนงัสอืที่เป็นหลกัฐาน”

               สว่นระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให ้

ความหมายไวว้่า

                “งานสารบรรณ” คอื งานที่เกี่ยวกบัการบรหิารงานเอกสาร เริ่มต ัง้แต่ การรบั 

การสง่ การเกบ็รกัษา การยมืและการทาํลาย 
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๑.๑ ความเป็นมา ความหมาย ความสาํคญัและประโยชนข์องงานสารบรรณ 

      ๑.๑.๓ ความสาํคญัของงานสารบรรณ

               ๑) ใชเ้ป็นเครื่องมือในการบรหิาร

               ๒) เอกสารหรอืหนงัสอืที่ทาํขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นสือ่ในการตดิต่อ ทาํความเขา้ใจ 

ระหว่างหน่วยงานกบัหน่วยงาน หน่วยงานกบับคุคล และบคุคลกบับคุคล

               ๓) เอกสารหรอืหนงัสอืที่ทาํขึ้นเป็นเสมือนเครื่องเตอืนความจาํของหน่วยงาน

               ๔) เป็นหลกัฐานอา้งองิการตดิต่อหรอืการทาํความตกลง

               ๕) เอกสารหรอืหนงัสอืที่ทาํขึ้น เพือ่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ต่อไปในอนาคต

5



๑.๑ ความเป็นมา ความหมาย ความสาํคญัและประโยชนข์องงานสารบรรณ 

      ๑.๑.๔ ประโยชนข์องงานสารบรรณ

               ๑) ทาํใหก้ารปฏบิตังิานเกี่ยวกบัหนงัสอืของราชการเป็นระบบและมีมาตรฐานใน

การทาํงานเหมือนกนั

               ๒) มีความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการทาํงาน

               ๓) ทาํใหป้ระหยดัเวลา แรงงานและประหยดัเงนิงบประมาณและมีประสทิธิภาพ 

ในการทาํงาน

               ๔) สะดวกต่อการอา้งองิและคน้หา

               ๕) ทาํใหเ้กดิความต่อเนื่องในการทาํงาน 6



     ๑.๒ ชนิดของหนงัสอื

           หนงัสอืราชการ มี ๖ ชนิดคอื

            สว่นที่ ๑ หนงัสอืราชการภายนอก

            สว่นที่ ๒ หนงัสอืราชการภายใน

            สว่นที่ ๓ หนงัสอืประทบัตรา 

            สว่นที่ ๔ หนงัสอืส ัง่การ

            สว่นที่ ๕ หนงัสอืประชาสมัพนัธ์

            สว่นที่ ๖ หนงัสอืที่เจา้หนา้ที่ทาํขึ้นหรอืรบัไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ
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      รูปแบบของหนงัสอืราชการ

 

หนงัสอืภายนอก

หนงัสอืภายใน

หนงัสอืประทบัตรา

คาํส ัง่

ระเบยีบ

ขอ้บงัคบั

ประกาศ

แถลงการณ์

ข่าว

หนงัสอืรบัรอง

รายงานการประชมุ

บนัทกึ

หนงัสอือืน่
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สว่นที่ ๑

หนงัสอืราชการภายนอก

หนังสอืราชการภายนอก คือ หนังสอืติดต่อราชการที่เป็นแบบพธิี โดยใชก้ระดาษตรา

ครุฑ (ขนาด  ๓ เซนติเมตร) เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึง

หน่วยงานอืน่ใด ซึ่งมิใช่สว่นราชการ หรอืที่มีถงึบคุคลภายนอก
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๑.๑ ใชค้รุฑขนาด ๓ ซ.ม. ตวัพมิพ ์ไทยสารบรรณ (TH SarabunlT๙) ขนาด ๑๖ พอยท ์ใชเ้ลข

ไทยตามสาํนกันายกรฐัมนตรขีอความร่วมมือ 

๑.๒ ชื่อส่วนราชการเจา้ของหนังสือตอ้งตรงกบัตําแหน่งของผูล้งนามส่วนมากเป็นหวัหน้าส่วน

ราชการ เช่น

    กระทรวง ผูล้งนามคอื รฐัมนตร ีหรอืปลดักระทรวง

    กรมหรอืเทยีบเท่า ผูล้งนามคอื อธิบดี หรอืเทยีบเท่า

    กอง/สาํนกั ผูล้งนามคอื ผูอ้าํนวยการกอง/สาํนกั

    สว่นราชการเจา้ของหนงัสอืตอ้งพมิพแ์นวระนาบของตนีครุฑ บรรทดัเดียวกบั ที่ ออกหนงัสอื

    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

๑ ถนนอูท่องนอก ดสุติ กทม. ๑๐๓๐๐
ที่ อว ๐๖๔๕/๑๒
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๑.๓ สว่นราชการเจา้ของเรื่อง (ทา้ยหนงัสอื) ใหล้งชื่อสว่นราชการเจา้ของเรื่องท ัง้ระดบักรมและกอง 

ตามดว้ยหมายเลขโทรศพัท ์(ใชต้วัย่อ โทร.) โทรสาร ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์ (E-mail) ถา้มี

๑.๔ การอา้งถงึ ใหอ้า้งหนงัสอืฉบบัสดุทา้ยที่ตดิต่อกนัเพยีงฉบบัเดียว โดยระบชุื่อหน่วยงานที่อา้งถงึ 

ชัน้ความลบั (ถา้มี) ชัน้ความเรว็ (ถา้มี) เลขที่หนงัสอื ลงวนัที่ของหนงัสอืที่อา้งถงึ ตามลาํดบั

 

กองกลาง สาํนกังานอธกิารบดี

โทร. ๐ ๒๑๖๐ ๑๐๑๖

โทรสาร ๐ ๒๑๖๐ ๑๐๑๐

E-mail : hrd_culture@ssru.ac.th

อา้งถงึ  หนงัสอืเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีด่วนที่สดุ ที่ นร ๑๒๐๕.๔/๑๘๖ ลงวนัที่ ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
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๑.๕ สิ่งที่สง่มาดว้ย ใหร้ะบุว่าเป็นเอกสารประเภทอะไร หรือสิ่งใด จาํนวนเท่าใด และลกัษณะนาม 

ที่ใช ้ใหส้ะทอ้นลกัษณะหรอืรูปแบบของสิง่ที่สง่มาดว้ยอย่างชดัเจน เช่น

ในการเขียนส่วนเนื้อหา หากมีเนื้อความที่กล่าวถึงสิ่งที่ส่งมาดว้ย ควรเขียนเชื่อมโยงถึงกนัเพื่อความ

ชดัเจน เช่น สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ขอสง่รายงานการประชมุมาเพื่อดําเนินการในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง 

รายละเอยีดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ๑ โดยขอใหต้ิดโปสเตอรร์ณรงคต์ามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ๒ และหากมีขอ้

สงสยั กรุณาศึกษาจากคู่มือตามสิง่ที่สง่มาดว้ย ๓ เพือ่จะไดด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ต่อไป

 

สิง่ที่สง่มาดว้ย  ๑. รายงานการประชมุ จาํนวน ๑ ชดุ

      ๒. โปสเตอร ์จาํนวน ๑ แผ่น

                  ๓. หนงัสอืคู่มือ จาํนวน ๑ เลม่
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แบบหนังสือภายนอก ๑
๒

๓
๔
๕

๖
๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
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ตวัอย่างหนงัสอืภายนอก
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สว่นที่ ๒ 

หนงัสอืภายใน 

หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ

ภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  กรมหรือจงัหวดัเดียวกนั        

ใชก้ระดาษบนัทกึขอ้ความ

๒.๑ ใชค้รุฑขนาด ๑.๕ ซ.ม. ตวัพมิพ ์ไทยสารบรรณ (TH SarabunlT๙) ขนาด ๑๖ พอยท ์   

ใชเ้ลขไทยตามสาํนกันายกรฐัมนตรขีอความร่วมมือ 

๒.๒ สว่นราชการที่ออกหนงัสอือยู่ในระดบักรมขึ้นไป ใหล้งชื่อสว่นราชการเจา้ของเรื่องท ัง้ระดบั

กรมและกอง ถา้สว่นราชการที่ออกหนงัสอือยู่ในระดบัตํา่กว่ากรมลงมา ใหล้งชื่อสว่นราชการเจา้ของเรื่อง

เพยีงระดบักอง พรอ้มทัง้หมายเลขโทรศพัท ์

  สว่นราชการ ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป กองกลาง โทร. ๑๐๑๖ 
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แบบหนงัสอืภายใน
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ตวัอย่างหนงัสอืภายใน
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สว่นที่ ๓

หนงัสอืประทบัตรา

หนังสือประทบัตรา คือหนังสือที่ใชป้ระทบัตราแทนการลงชื่อของหวัหน้า

ส่วนราชการระดบักรมขึ้นไป โดยใหห้วัหน้าส่วนราชการระดบักองหรือผูท้ี่ไดร้บั

มอบหมายจากหวัหนา้สว่นราชการระดบักรมขึ้นไป เป็นผูร้บัผิดชอบลงชื่อย่อกาํกบัตรา 
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 หนังสือประทบัตรา ใหใ้ชไ้ดท้ ั้งระหว่างส่วนราชการกบัส่วนราชการ และ 

ระหว่างสว่นราชการกบับคุคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาํคญั ไดแ้ก่

๑. การขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ

๒. การสง่สาํเนาหนงัสอื สิง่ของ เอกสาร 

๓. การตอบรบัทราบที่ไม่เกี่ยวกบัราชการสาํคญัหรอืการเงนิ

๔. การแจง้ผลงานที่ไดด้าํเนินการไปแลว้ใหส้ว่นราชการที่เกี่ยวขอ้งทราบ

๕. การเตอืนเรื่องที่คา้ง

๖. เรื่องซึ่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมขึ้นไปกาํหนด โดยทําเป็นคําส ัง่ใหใ้ช ้

หนงัสอืประทบัตรา 19



 
แบบหนงัสอืประทบัตรา
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ตวัอย่างหนงัสอืประทบัตรา
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สว่นที่ ๔

หนงัสอืส ัง่การ

หนงัสอืส ัง่การ ใหใ้ชต้ามแบบที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบนี้ เวน้แต่จะมีกฎหมาย 

กาํหนดแบบไวโ้ดยเฉพาะ

หนงัสอืส ัง่การ มี ๓ ชนิด ไดแ้ก่

- คาํส ัง่

- ระเบยีบ

- ขอ้บงัคบั 
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คาํส ัง่  คอื บรรดาขอ้ความที่ผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การใหป้ฏบิตัโิดยชอบดว้ย

กฎหมาย (ใชก้ระดาษตราครุฑ)

ระเบยีบ คอื บรรดาขอ้ความที่ผูม้ีอาํนาจหนา้ที่ไดว้างไว ้โดยอาศยัอาํนาจของ 

กฎหมายหรอืไม่กไ็ด ้เพือ่ถอืเป็นหลกัปฏบิตังิานเป็นการประจาํ (ใชก้ระดาษตราครุฑ)

  

ขอ้บงัคบั คอื บรรดาขอ้ความที่ผูม้ีอาํนาจหนา้ที่กาํหนดใหใ้ช ้โดยอาศยัอาํนาจ

ของกฎหมายที่บญัญตัใิหก้ระทาํได ้(ใชก้ระดาษตราครุฑ)
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แบบคาํส ัง่



 ตวัอย่างคาํส ัง่
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แบบระเบยีบ



 ตวัอย่างระเบยีบ
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แบบขอ้บงัคบั



 ตวัอย่างขอ้บงัคบั
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สว่นที่ ๕

หนงัสอืประชาสมัพนัธ์

หนงัสอืประชาสมัพนัธ ์ใหใ้ชต้ามแบบที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบนี้ เวน้แต่จะมี

กฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ

หนงัสอืประชาสมัพนัธ ์มี ๓ ชนิด ไดแ้ก่

- ประกาศ

- แถลงการณ์

- ข่าว  30



ประกาศ คอื บรรดาขอ้ความที่ทางราชการ ประกาศหรอืชี้แจงใหท้ราบ หรอื

แนะนําแนวทางปฏบิตั ิ(ใชก้ระดาษตราครุฑ)

แถลงการณ์ คอื บรรดาขอ้ความที่ทางราชการ แถลงเพือ่ทาํความเขา้ใจ ใน

กจิการของทางราชการ หรอืเหตกุารณ์หรอืกรณีใด ๆ ใหท้ราบชดัเจนโดยทัว่กนั

(ใชก้ระดาษตราครุฑ)

ข่าว คอื บรรดาขอ้ความที่ทางราชการเหน็สมควรเผยแพร่ใหท้ราบ  
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แบบประกาศ
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ตวัอย่างประกาศ



แบบแถลงการณ์
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ตวัอย่าง

แถลงการณ์



แบบข่าว                  แบบที่ ๙
(ตามระเบยีบขอ้  ๒๒)                                
 

ขา่ว  (ชื่อสว่นราชการทีอ่อกขา่ว) 
เรือ่ง................................................................. 

ฉบบัที.่.........................(ถา้ม)ี 
 

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

 
 (ขอ้ความ)...................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 
 
         (สว่นราชการทีอ่อกขา่ว) 

( วนั เดอืน ปี ) 

แบบข่าว



ตวัอย่างข่าว



สว่นที่ ๖

หนงัสอืที่เจา้หนา้ที่ทาํขึ้นหรอืรบัไวเ้พือ่เป็นหลกัฐานในราชการ

หนังสือที่เจา้หน้าที่ทําขึ้นหรือรบัไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทําขึ้น

นอกจากที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หรอืหนังสอืที่หน่วยงานอืน่ใด ซึ่งมิใช่สว่นราชการหรอืบคุคลภายนอกมีมาถงึ

สว่นราชการ และสว่นราชการรบัไวเ้ป็นหลกัฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คอื

๖.๑ หนงัสอืรบัรอง คอื หนงัสอืที่สว่นราชการออกใหเ้พื่อรบัรองแกบ่คุคล นิตบิคุคล หรอืหน่วยงาน 

เพือ่วตัถปุระสงคอ์ย่างหนึ่งอย่างใดใหป้รากฏแกบ่คุคลโดยทัว่ไป ไม่จาํเพาะเจาะจง (ใชก้ระดาษตราครุฑ) 

 ๖.๒ รายงานการประชมุ คอื การบนัทกึความคดิเหน็ของผูม้าประชมุ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุและมตขิอง

ที่ประชมุไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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หนงัสอืรบัรอง



ตวัอย่างหนงัสอืรบัรอง



แบบรายงานการประชมุ              แบบที่ ๑๑
(ตามระเบยีบขอ้  ๒๕)                             

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

ครัง้ที.่...................... 
เมือ่.................................... 

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

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

 
ผูม้าประชุม 
 
ผูไ้มม่าประชุม  (ถา้ม)ี 
 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม  (ถา้ม)ี 
 
เริม่ประชุมเวลา 

 
 (ขอ้ความ)...................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 
เลกิประชุมเวลา 
    ...................................................... 

      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

แบบรายงานการประชมุ



แบบรายงานการประชมุ                                                           แบบที่ ๑๑

(ตามระเบียบข้อ ๒๕)

รายงานการประชมุ................................

ครัง้ที่.......................

เมื่อ....................................

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

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

ผูม้าประชมุ

ผูไ้ม่มาประชมุ (ถ้ามี)

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ (ถ้ามี)

เริ่มประชมุเวลา

(ข้อความ)........................................................................................................................................................................

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

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

เลิกประชมุเวลา 

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

ผูจ้ดรายงานการประชมุ

ใหล้งชื่อคณะที่ประชมุ ชื่อการประชมุนั้น

ใหล้งคร ัง้ที่ประชมุ

ใหล้งวนัเดือนปีที่ประชมุ

ใหล้งสถานที่ที่ประชมุ

ใหล้งชื่อ และหรือตําแหน่งของผูไ้ดร้บัแต่งต ัง้เป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณีที่มีผูม้าประชุมแทน ใหล้งชื่อ

ผูม้าประชมุแทน และลงวา่มาประชมุแทนผูใ้ดหรอืตาํแหน่งใด

ใหล้งชื่อและหรอืตาํแหน่งของผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นคณะที่ประชมุซึ่งมิไดม้าประชมุพรอ้มทัง้เหตผุล (ถา้มี)

ใหล้งชื่อและหรอืตาํแหน่งของผูท้ี่มิไดร้บัการแต่งตัง้เป็นคณะที่ประชมุซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุ (ถา้มี)

ใหล้งเวลาที่เริ่มประชมุ

ใหบ้นัทึกขอ้ความที่ประชุม โดยปกติใหเ้ริ่มตน้ดว้ยประธานกล่าวเปิดประชุม และเรื่องที่ประชุม กบัมติหรือขอ้สรุป

ของที่ประชมุในแต่ละเรื่องตามลาํดบั

ใหล้งเวลาที่เลกิประชมุ

ใหล้งชื่อผูจ้ดรายงาน 

การประชมุคร ัง้นั้น

การลงรายละเอยีดในรายงานการประชมุ
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๖.๓ บนัทึก คือขอ้ความซึ่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืขอ้ความที่เจา้หนา้ที่หรอืหน่วยงานระดบัตํา่กว่าสว่นราชการระดบักรมตดิต่อกนัในการ

ปฏบิตัริาชการ โดยปกตใิหใ้ชก้ระดาษบนัทกึขอ้ความ และใหม้ีหวัขอ้ดงัต่อไปนี้

๑. ชื่อหรอืตาํแหน่งที่บนัทกึถงึ

๒. สาระสาํคญัของเรื่อง

๓. ชื่อและตําแหน่งของผูบ้นัทึก และในกรณีไม่ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ ใหล้งวนั เดือน ปี ที่

บนัทกึดว้ย

๖.๔ หนังสอือื่น คือ หนังสอืหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่เพื่อ

เป็นหลกัฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิลม์ แถบบนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ หรือหนังสือของ

บคุคลภายนอกที่ยื่นต่อเจา้หนา้ที่และเจา้หนา้ที่ไดร้บัเขา้ทะเบยีนรบัหนงัสอืของทางราชการแลว้
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สว่นที่ ๗ บทเบด็เตลด็

หนงัสอืราชการด่วน หนงัสอืเวยีน และหนงัสอืราชการลบั

๗.๑ หนงัสอืราชการด่วน เป็นหนงัสอืที่ตอ้งจดัสง่และดาํเนินการทางสารบรรณ

ดว้ยความรวดเรว็เป็นพเิศษ (ชัน้ความเรว็) แบ่งเป็น ๓ ประเภท คอื

หนงัสอืด่วน เป็นหนงัสอืที่เจา้หนา้ที่ตอ้งปฏบิตัใิหเ้รว็กว่าปกตเิท่าที่จะทาํได ้

หนงัสอืด่วนมาก เป็นหนงัสอืที่เจา้หนา้ที่ตอ้งปฏบิตัโิดยเรว็

หนงัสอืด่วนที่สดุ เป็นหนงัสอืที่เจา้หนา้ที่ตอ้งปฏบิตัทินัททีี่ไดร้บัหนงัสอื

ชัน้ความเรว็ ตอ้งระบดุว้ย ตวัอกัษรสแีดง ขนาดไม่เลก็กว่าตวัพมิพ ์๓๒ พอยท ์ใหเ้หน็ชดัเจนบน

หนงัสอืและบนซอง
44



 

45



๗.๒ หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผูร้บัเป็นจํานวนมาก มีใจความอย่าง

เดียวกนั ใหเ้พิ่มรหสัตวัพยญัชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกําหนดเป็น

ตวัหนงัสอืเวยีนโดยเฉพาะ เริ่มต ัง้แต่เลข ๑ เรยีงเป็นลาํดบัไปจนถงึสิ้นปีปฏทินิ 

เมื่อผูร้บัไดร้บัหนังสอืเวียนแลว้เห็นว่าเรื่องนั้นจะตอ้งใหห้น่วยงานหรือบุคคล

ในบงัคบับญัชาในระดบัต่าง ๆ ไดร้บัทราบดว้ย ก็ใหท้ําสาํเนาหรือจดัส่งใหห้น่วยงาน

หรอืบคุคลเหลา่นั้นโดยเรว็  
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ตวัอย่างหนงัสอืเวยีน
ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๒๓ 
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๗.๓ หนงัสอืราชการลบั (ชัน้ความลบั) มี ๓ ระดบั คอื

๑. ลบั (CONFIDENTIAL) เปิดเผยทัง้หมดหรอืบางสว่นจะเสยีหายต่อรฐั

๒. ลบัมาก (SECRET) เปิดเผยทัง้หมดหรอืบางสว่นจะเสยีหายต่อรฐัรา้ยแรง

๓. ลบัที่สดุ (TOP SECRET) เปิดเผยทัง้หมดหรอืบางสว่นจะเสยีหายต่อรฐั

รา้ยแรงที่สดุ

ชัน้ความลบั ตอ้งระบดุว้ยตวัอกัษรตามชัน้ความลบัที่ขนาดใหญ่กว่าตวัอกัษรธรรมดา โดยใชส้แีดง

หรอืสอีืน่ที่สามารถมองเหน็ไดเ้ด่นและชดัเจน
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เรื่องที่ ๒ การเขียนหนงัสอืราชการ

การเขียนหนงัสอืราชการใหไ้ดด้ี 

๒.๑ เขียนใหถ้กูตอ้ง 

  ๒.๑.๑ ถกูแบบ คอืเขียนใหถ้กูตามแบบระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ 

  ๒.๑.๒ ถกูเนื้อหา โดยศึกษาเรื่อง จบัประเด็นของเรื่อง และย่อเรื่อง

  ๒.๑.๓ ถกูหลกัภาษา คอืเขียนใหถ้กูหลกัภาษาไทย ที่ควรระวงัคอื รูปประโยคและ

ความสมัพนัธข์องขอ้ความ ตวัอย่างเช่น

“ขอเชิญชวนใหท้กุท่านนําของขวญัไปคนละชิ้นเพือ่จบัสลากกนั ของที่จะนําไปนั้น  ควรหอ่ใหเ้รยีบรอ้ย และ

เขียนชื่อเจา้ของดว้ย จะขอบคณุมาก”

     “ขอเชิญชวนใหท้กุท่านนําของขวญัไปคนละชิ้นเพือ่จบัสลากกนั ของที่จะนําไปนั้นโปรดหอ่ใหเ้รยีบรอ้ย และเขียน

ชื่อเจา้ของดว้ย จะขอบคณุมาก”
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  ๒.๒ ถกูความนิยม

 - ใชภ้าษาราชการ 
ประชาชนไดร้บัความเดือดรอ้นแสนสาหสั

แกเ้ป็น ประชาชนไดร้บัความเดือดรอ้นเป็นอย่างยิ่ง

- ไมใชค้าํเชื่อมซํา้กนั (ที่-ซึ่ง-อนั) ๓ คาํนี้มีความหมายอย่างเดียวกนั ใชแ้ทนกนัได ้

คนที่เป็นพลเมืองของประเทศใดที่ทาํการที่เป็นการบัน่ทอนความมัน่คงของ

ประเทศนั้น ควรไดร้บัการประนามว่าเป็นผูท้รยศต่อประเทศชาติ

แกเ้ป็น  คนที่เป็นพลเมืองของประเทศใดซึ่งทาํการอนัเป็นการบัน่ทอนความมัน่คง

ของประเทศนั้น ควรไดร้บัการประนามว่าเป็นผูท้รยศต่อประเทศชาต ิ
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 - ถา้ใชค้าํเชื่อมคาํเดียวกนัเชื่อมคาํหลายคาํ ใสเ่พยีงคาํเชื่อมคาํสดุทา้ย

  ให ้นาย ก นาย ข และนาย ค มาอยู่เฝ้าสาํนกังาน

- ใชก้ริยิา “บญัญตั”ิ สาํหรบัพระราชบญัญตั ิใชก้รยิา “กาํหนด” สาํหรบั กฎ 

ระเบยีบ

   กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน บญัญตัวิ่าใหด้าํเนินการ

สอบสวนตามหลกัเณฑ ์และวธิีการที่กาํหนดในกฎ ก.พ.

- คาํทาํลาย คาํเสรมิสรา้ง

  ไม่ต ัง้ใจศึกษาจงึสอบตก ถา้ต ัง้ใจศึกษากค็งจะสอบได้

  ท่านเขา้ใจผิด ความเขา้ใจของท่านยงัคลาดเคลื่อนอยู่ 53



๒.๓ ถกูใจผูล้งนาม

    เขียนใหช้ดัเจน (ชดัเจนในเนื้อความ ชดัเจนในจุดประสงค ์กระจา่งในวรรค

ตอน)

เขียนใหร้ดักมุ (เขียนใหม้ีความหมายแน่นอน ดิ้นไม่ได ้ไม่มีช่องโหว่ให ้

โตแ้ยง้)

เขียนใหก้ะทดัรดั (เขียนใหส้ ัน้ ไดใ้จความ ไม่เยิ่นเยอ้ ไม่ใชค้าํฟุ่ มเฟือย)

เขียนใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป็นผลดี โดยเขียนใหผู้ร้บัหนงัสอืเขา้ใจว่าเรา

ตอ้งการอะไร จะใหเ้ขาปฏบิตัอิย่างไร โนม้นา้วใหเ้ขาปฏบิตัติาม และไม่มีผลกระทบ

ต่อความสมัพนัธอ์นัดี หรอืไม่กอ่ใหเ้กดิปฏกิริยิาตอบโตรุ้นแรง  

 
54



โครงสร้างของหนังสือภายนอก
ส่วนที่ ๑ หวัหนังสือ

ส่วนที่ ๒ เหตทุี่มีหนังสือไป
ส่วนที่ ๓ จดุประสงคท์ี่มีหนังสือไป

ส่วนที่ ๔ ท้ายหนังสือ

ศาสตราจารย ์พลตาํรวจโทหญิง ดร. นัยนา  เกิดวิชยั   การเขียนหนงัสอืราชการ
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สว่นที่ ๑ หวัหนงัสอื

๑.๑ ที่ อว ๐๖๔๕/๒๓๑
ตวัอกัษรสองตวัแรก หมายถงึ รหสัพยญัชนะประจาํกระทรวง

(อว หมายถงึ กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม)

ตวัเลขสองตวัแรก หมายถงึ  รหสัตวัเลขประจาํกระทรวง

 (๐๖ หมายถงึ รหสัตวัเลขประจาํกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม)

ตวัเลขสองตวัหลงั หมายถงึ  รหสัตวัเลขประจาํกรม

(๔๕ หมายถงึ รหสัตวัเลขประจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา)

ตวัเลขหลงัเครื่องหมาย / หมายถงึ ลาํดบัหนงัสอืออกเรยีงตามลาํดบัใน 1 ปีปฏทินิ

(/๒๓๑ หมายถงึ หนงัสอืออกจากหน่วยงานลาํดบัที่ ๒๓๑)



๑.๒ สว่นราชการเจา้ของหนงัสอื   ใหล้งชื่อสว่นราชการ  สถานที่ราชการหรอื

คณะกรรมการซึ่งเป็นเจา้ของหนงัสอืนั้น  และโดยปกตใิหล้งที่ต ัง้ไวด้ว้ย เช่น

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

๑ ถนนอูท่องนอก ดสุติ กทม. ๑๐๓๐๐

๑.๓ วนั เดือน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัที่  ชื่อเตม็ของเดือน  และตวัเลขของปี

พทุธศกัราชที่ออกหนงัสอื

           ๒๒ สงิหาคม ๒๕๖๒

๑.๔ เรื่อง ใหล้งเรื่องย่อที่เป็นใจความส ัน้ที่สดุของหนงัสอืฉบบันั้น  ในกรณีที่เป็น

หนงัสอืต่อเนื่องโดยปกตใิหล้งเรื่องของหนงัสอืฉบบัเดิม
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 ๑.๕ คําขึ้นตน้  ใหใ้ชค้ําขึ้นตน้ตามฐานะของผูร้บัหนังสือ แลว้ลงตําแหน่งของผูท้ี่

หนงัสอืนั้นมีถงึ  หรอืชื่อบคุคล ในกรณีที่มีถงึตวับคุคลไม่เกี่ยวกบัตาํแหน่งหนา้ที่

การใชค้ําขึ้นตน้ ใหใ้ชค้ําขึ้นตน้ตามฐานะผูร้บัหนังสือแลว้ลงตําแหน่งของผูท้ี่

หนงัสอืนั้นมีถงึ หรอืชื่อบคุคล เช่น

กราบเรยีน  นายกรฐัมนตรี ไม่ใช ้ กราบเรยีน  ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี

เรยีน  รองนายกรฐัมนตรี ไม่ใช ้ เรยีน  ท่านรองนายกรฐัมนตรี

เรยีน  นายชํานิ นิลอรุณ ไม่ใช ้ เรยีน  ผอ.ชํานิ นิลอรุณ
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๑.๖ อา้งถงึ (ถา้มี)  ใหอ้า้งหนงัสอืที่เคยมีตดิต่อกนัเฉพาะที่สว่นราชการผูร้บัหนงัสอื

ไดร้บัมากอ่น จะจากสว่นราชการใดกต็าม โดยใหล้งชื่อสว่นราชการเจา้ของหนงัสอืและเลขที่

หนงัสอื วนัที่ เดือนปีพทุธศกัราชของหนงัสอืนั้น

การอา้งถงึ ใหอ้า้งถงึหนงัสอืฉบบัสดุทา้ยที่ตดิต่อกนัเพยีงฉบบัเดียว เวน้แต่มีเรื่อง

อืน่ที่เป็นสาระสาํคญัตอ้งนํามาพจิารณา จงึอา้งถงึหนงัสอืฉบบัอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกบัเรื่องนั้น

โดยเฉพาะใหท้ราบดว้ย

อา้งถงึ หนงัสอืสาํนกันายกรฐัมนตร ีที่ นร ๐๑๐๔/๒ ลงวนัที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
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 ๑.๗ สิ่งที่ส่งมาดว้ย (ถา้มี) ใหล้งชื่อสิ่งของ หรือเอกสารที่ส่งไปพรอ้มกบัหนังสือนั้น    

ในกรณีที่ไม่สามารถสง่ไปในซองเดียวกนัไดใ้หแ้จง้ดว้ยว่าสง่ไปโดยทางใด

  สิง่ที่สง่มาดว้ย สาํเนาหนงัสอืสาํนกันายกรฐัมนตร ีที่ นร ๐๑๐๔/๒ ลงวนัที่ ๒ มกราคม

                       ๒๕๖๒ จาํนวน ๑ ฉบบั

  สิง่ที่สง่มาดว้ย  ชา้ง จาํนวน ๑ เชือก สง่โดยทางรถยนต์
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 สว่นที่ ๒ เหตทุี่มีหนงัสอืไป

๒.๑ การเขียนเนื้อหาเป็นสิง่จาํเป็นและเป็นหวัใจสาํคญัในการสือ่สารของหนงัสอืราชการ

มากที่สดุ ควรคาํนึงถงึหลกั 5W 1H ดงันี้

๒.๑.๑ Who = ใคร

๒.๑.๒ What = ทาํอะไร

๒.๑.๓ Where = ทาํที่ไหน

๒.๑.๔ When = ทาํเมื่อไหร่

๒.๑.๕ Why = ทาํเพือ่อะไร

๒.๑.๖ How = ทาํอย่างไร   
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 ๒.๒ องคป์ระกอบของเนื้อหา มี ๓ สว่นคอื 

  ๒.๒.๑ สว่นนํา เป็นสว่นอารมัภบทเพือ่บอกถงึที่มา ปญัหา หลกัการและเหตผุลหรอื

สรุปเรื่องเดิม เพือ่เป็นการเกริ่นใหผู้ร้บัทราบว่าเราตอ้งการสือ่สารอะไร

 ๑) ใชค้าํขึ้นตน้ “ดว้ย..เนื่องดว้ย..เนื่องจาก..” กบัเรื่องที่ตดิต่อกนัเป็นคร ัง้แรก

 ๒)ใชค้าํขึ้นตน้ “ตาม..ตามที่..อนุสนธ.ิ.ตามหนงัสอืที่อา้งถงึ..” กบัเรื่องที่มีการ 

ตดิต่อกนักอ่นหนา้นี้ หรอืเป็นเรื่องต่อเนื่อง

 ๓) การเขียนสว่นนําตามขอ้ ๒) ตอ้งลงทา้ยดว้ยคาํวา่ “นั้น” ต่อทา้ยย่อหนา้ 

เสมอ โดยเวน้วรรค ๑ ตวัอกัษร แลว้ตามดว้ย “นั้น” 

62



  ๔) การเขียนขอ้ความต่อทา้ยย่อหนา้สว่นนํา 

 - กรณีหนังสอืที่มีอา้งถงึ เช่น ความแจง้แลว้ นั้น ความละเอยีดแจง้แลว้  

นั้น เป็นตน้

 - กรณีหนงัสอืที่มีสิง่ที่สง่มาดว้ย เช่น รายละเอยีดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย (สง่ 

ใชก้บัหนงัสอืภายนอก) รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ (แนบ ใชก้บัหนงัสอืภายใน)
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 สว่นที่ ๓ จุดประสงคท์ี่มีหนงัสอืไป

 ๓.๑  การเขียนเนื้อความ ในสว่นเนื้อความสว่นใหญ่จะเขียนในย่อหนา้ที่สองของเนื้อหา 

เพื่อแสดงความประสงคว์่า ความตอ้งการ หรอืสาเหตทุี่เรามีหนังสอืไป เราตอ้งการอะไร หรอืให ้

เขาช่วยอะไร  หากมีเนื้อความมากใหแ้ยกเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน ตอ้งเขียนใหส้ ัน้ กระชบัที่สุด  

เพือ่สือ่สารแบบตรงประเด็นและสามารถทาํใหผู้ร้บัเขา้ใจและปฏบิตัติามไดท้นัที

 จุดประสงคท์ี่มีหนงัสอืไป อาจมีลกัษณะและความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

 คาํแจง้ เพือ่ทราบ เพือ่ใหพ้จิารณา เพือ่อนุมตั ิเพือ่ใหด้าํเนินการ 

 คาํขอ เพือ่พจิารณา เพือ่ใหช้่วยเหลอื เพือ่ใหค้วามรว่มมือ

 คาํส ัง่ เพือ่ใหป้ฏบิตัิ

 คาํถาม เพือ่ขอทราบคาํตอบ

 คาํหารอื เพือ่ขอความเหน็
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สว่นที่ ๔ สว่นทา้ยหนงัสอื

๔.๑ คําลงทา้ย  ย่อหน้าที่ ๓ เป็นขอ้ความแสดงความประสงคจ์ะใหผู้ร้บัดําเนินการ

อย่างไร ควรเป็นประโยคส ัน้ ๆ เป็นบทสรุป เนน้ยํ้า หรอืขอบคณุ  

 ๔.๑.๑ กรณีที่ตอ้งการใหผู้ร้บัได ้รบัทราบเนื้อหาในหนงัสอืราชการ ใหใ้ชค้าํว่า 

“จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ” หรอื “จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ”

 ๔.๑.๒ กรณีที่ตอ้งการใหผู้ร้บัดาํเนินเรื่องตามขัน้ตอนต่อไป ใหใ้ชค้าํวา่ “จงึเรยีน

มาเพือ่โปรดพจิารณาดาํเนินการต่อไป” หรอื “จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและดาํเนินการต่อไป”

 ๔.๑.๓ กรณีที่ตอ้งการใหผู้ร้บัตดัสนิใจในเรื่องที่ปรากฏในหนงัสอื ใหใ้ชค้าํว่า “จงึ

เรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมตั”ิ หรอื “จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามอนุเคราะห”์ 
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 สว่นราชการเจา้ของเรื่อง ใหล้งชื่อสว่นราชการเจา้ของเรื่องหรอืหน่วยงานที่ออกหนงัสอื 

ถา้สว่นราชการที่ออกหนงัสอือยู่ในระดบักรมลงมา ใหล้งชื่อสว่นราชการเจา้ของเรื่องเพยีงระดบั

กองหรอืหน่วยงานที่รบัผิดชอบ

โทร. ใหล้งหมายเลขโทรศพัทข์องสว่นราชการเจา้ของเรื่องหรอืหน่วยงานที่ออกหนงัสอื 

สาํเนาสง่ (ถา้มี) ในกรณีที่ผูส้ง่ทาํสาํเนาสง่ไปใหส้ว่นราชการหรอืบคุคลอืน่ทราบ และ

ประสงคจ์ะใหผู้ร้บัทราบว่า ไดม้ีสาํเนาสง่ไปใหผู้ใ้ดแลว้ ใหพ้มิพช์ื่อเตม็หรอืชื่อย่อของสว่น

ราชการหรอืรายชื่อบคุลที่สง่สาํเนาไปให ้เพือ่ใหเ้ป็นที่เขา้ใจระหว่างผูส้ง่และผูร้บั
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การรกัษาราชการแทน หมายถงึ การปฏบิตัหินา้ที่แทนผูด้าํรงตาํแหน่งในกรณี

ที่ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่ง หรอืมีแต่ไม่สามารถปฏบิตัหินา้ที่ได ้

(รองศาสตราจารย ์ดร.ชตุกิาญจน ์ ศรวีบิูลย)์

รองอธิการบดี รกัษาการแทน

อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

การปฏบิตัริาชการแทน หมายถงึ การปฏบิตัหินา้ที่แทนผูด้าํรงตาํแหน่งตามที่ผู ้

ดาํรงตาํแหน่งมอบหมาย หรอืมอบอาํนาจ
(รองศาสตราจารย ์ดร.ชตุกิาญจน ์ ศรวีบิูลย)์

รองอธิการบดี ปฏบิตัริาชการแทน

อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 67



ที่    ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจาํของเจา้ของเรื่อง

ตามที่กาํหนดไวใ้นภาคผนวก ๑ ทบัเลขทะเบยีนหนงัสอืสง่ สว่นราชการเจา้ของหนงัสอื

๑. ย่อส ัน้ที่สดุ

๒. เป็นประโยคหรอืวลี

๓. พอรูค้วามหมายวา่เป็น

เรื่องอะไร

๔. เกบ็คน้ อา้งองิ ไดง้า่ย

๕. แยกความแตกต่างจาก

เรื่องอืน่ได ้

สานต่อ ขึ้นตน้ว่า “ตาม”

“ตามที่” หรอื “อนุสนธ”ิ

กอ่ใหม่ ขึ้นตน้ว่า “ดว้ย”

หรอื “เนื่องจาก”

ยาวเกนิไป

ผูบ้งัคบับญัชาของ

สว่นราชการเจา้ของหนงัสอื

สว่นราชการเจา้ของเรื่อง

ที่ อว ๐๖๔๕/๑๒



เรื่องที่ ๓ การเขียนรายงานการประชมุ

รายงานการประชุม คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุและมตขิองที่ประชมุไวเ้ป็นหลกัฐาน ตามแบบฟอรม์ดงันี้
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แบบรายงานการประชมุ
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ตวัอย่างรายงานการประชมุ
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การจดรายงานการประชมุ

การจดรายงานการประชมุ ทาํได ้๓ วธิี คอื

๑. จดละเอยีดทกุคาํพดูของกรรมการหรอืผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุคนพรอ้มดว้ยมติ

๒. จดย่อคาํพดูที่เป็นประเด็นสาํคญัของกรรมการหรอืผูเ้ขา้ร่วมประชมุ อนัเหน็ 

เหตไุปสูม่ตขิองที่ประชมุ

๓. จดแต่เหตผุลกบัมตขิองที่ประชมุ
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การรบัรองรายงานการประชมุ

     ๑. รบัรองในการประชุมคร ัง้นั้น ใชใ้นกรณีเร่งด่วน ใหป้ระธานหรือ
เลขานุการของที่ประชมุอา่นสรุปมตใิหท้ี่ประชมุพจิารณารบัรอง

     ๒. รบัรองในการประชุมคร ัง้ต่อไป  ประธานหรือเลขานุการเสนอ
รายงานการประชมุคร ัง้ที่แลว้มาใหท้ี่ประชมุพจิารณารบัรอง       

     ๓. รบัรองโดยการแจง้เวียน  ใชใ้นกรณีที่ไม่มีการประชุมคร ัง้ต่อไป
หรอืมีแต่ยงักาํหนดเวลาประชมุคร ัง้ต่อไปไม่ได ้หรอื  มีระยะเวลาหา่งจาก
การประชุมคร ัง้นั้นมาก ใหเ้ลขานุการส่งรายงานการประชุมไปใหบุ้คคล
ในคณะกรรมการพจิารณารบัรอง



 

ระเบยีบวาระการประชมุ

คณะกรรมการบรหิารสาํนกังานอธกิารบดี

คร ัง้ที่ 3/2562

วนัพธุที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุปญัจมราช ชัน้ 1 อาคาร 32

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

ระเบยีบวาระที่ 1 : เรื่องประธาน/เลขานุการ แจง้ที่ประชมุทราบ

ระเบยีบวาระที่ 2 : เรื่องรบัรองรายงานการประชมุ

2.1 รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารสาํนกังานอธกิารบด ีครัง้ที ่2/2562 วนัศุกรท์ี ่24 มกราคม 2562
ระเบยีบวาระที่ 3 : เรื่องสบืเนื่อง

- ไมม่ ี–
ระเบยีบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพือ่ทราบ

4.1 รายงานความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงานตามแผนบรหิารทรพัยากรบคุคล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดอืน)
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่พจิารณา

- ไม่มี –
ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี)

ตวัอย่างระเบยีบวาระการประชมุ
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