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การเขียน (ราง) หนังสือราชการ 
 
หนังสือราชการคืออะไร 

หนังสือราชการ  คือ  เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ  ไดแก หนังสือท่ีมีไปมาระหวาง  
สวนราชการ  หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก
หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ เอกสารท่ีทางราชการ
จัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
 
ประโยชนของหนังสือราชการท่ีดี 
  การเขียนโตตอบหนังสือราชการ คือ การเรียบเรียงขอความข้ันตนของเร่ืองท่ีจะทําการเขียน 
หนังสือไปถึงผูรับ ท้ังนี้ เพื่อใหผูรับหนังสืออานแลวเขาใจเจตนาของผูสงหนังสือไดถูกตองตรงกันวา ตองการ
จะแจงเร่ืองอะไร และสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง กอใหเกิดประโยชนนานัปการ คือ 
  1.  ส่ือความหมายไดถูกตอง ตรงประเด็น เกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงหนังสือและ 
ผูรับหนังสือ 
  2. สรางความเขาใจ สรางมนษุยสัมพันธท่ีดตีอกัน ทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในองคกรและ 
ระหวางองคกร 
  3. ประหยดัเวลาในการตีความหรือตรวจสอบขอมูล ไมตองสอบถาม หรือเขียนใหม ซ่ึงเปน
การส้ินเปลืองเวลาและงบประมาณ 
  4. งายแกการปฏิบัติ ทําใหสามารถปฏิบัติไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกนั 
  5. ทําใหงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เกิดผลดีตอองคกร และประเทศชาติ 
  6. หนังสือราชการที่ดีสะทอนภาพลักษณท่ีดีแกหนวยงานเจาของหนงัสือ ในทางกลับกัน 
หนังสือราชการท่ีไมดี ขาดความชัดเจนในเนื้อหาสาระ ไมอยูบนพื้นฐานตามหลักไวยากรณ ก็จะสะทอน
ภาพลักษณท่ีไมดีของหนวยงานเจาของหนังสือนั้นๆ ดวยเชนเดยีวกนั  
  7. หนังสือราชการที่ดีสามารถนําไปเปนตัวอยาง ใชอางอิงเปนแนวทางสําหรับผูท่ีปฏิบัติงาน 
เกี่ยวของกับการรางโตตอบหนังสือท้ังภายในหนวยงาน และภายนอกหนวยงาน 
  8. หนังสือราชการที่ดี มีความสละสลวยของภาษาและเน้ือหา ถือเปนการสะทอนเอกลักษณ
ของชาติอีกทางหนึ่งเชนกัน 
 
หลักในการพิจารณาสาระของเรื่องท่ีตองการจะเขียน (ราง) หนงัสือราชการ 
  กอนอ่ืนผูเขียน (ราง) หนังสือจะตองทําความเขาใจสาระของเร่ืองท่ีจะทําการเขียนโตตอบ 
(ราง) ใหถองแทเสียกอน โดยยึดหลัก 5W 1H ไดแก 
  What (อะไร)  คือ  ตองการใหทําอะไร 

                /When… 
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When (เม่ือไร)  คือ  ตองการใหทําเม่ือไร 
  Where (ท่ีไหน)  คือ  ตองการใหทําท่ีไหน 

Who (ใคร)  คือ  ตองการใหใครทํา 
Why (ทําไม)  คือ  ทําไมตองทํา 
How (อยางไร)  คือ  ตองการใหทําอยางไร 
 

หลักท่ัวไปท่ีพึงปฏบิัติในการเขียน (ราง) หนังสือราชการใหดีมี 4 ประการ คือ 
  1. เขียนใหถูกตอง  โดยเขียนใหถูกแบบแผน ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา และถูกความนยิม 
  2. เขียนใหชัดเจน  โดยเขียนใหชัดเจนในเนื้อความ ชัดเจนในวัตถุประสงค และชัดเจนใน
วรรคตอน 
  3. เขียนใหรัดกุม  โดยใชภาษาใหถูกตอง รัดกุม ชัดเจนในความหมาย อานแลวเขาใจไดทันที 
  4. เขียนใหกะทัดรัด  โดยเขียนใหส้ัน แตไดใจความตรงประเด็น ไมใชคําฟุมเฟอย 
ดังนั้น การท่ีจะเขียนหนังสือราชการใหไดดีครบท้ัง 4 ประการดังกลาว ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจึงตองขวนขวาย 
ศึกษาหาความรู เพิ่มพูนทักษะทางภาษาอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงสามารถทําไดโดยการเขารับการอบรมกับผูท่ีมีความ 
เช่ียวชาญ หรือหาความรูจากหนังสือ หรือตําราตางๆ หรือสอบถามจากผูรู (จริง) ในเร่ืองนั้นๆ 
 
หนังสือราชการโดยท่ัวไปจะมีอยู 3 สวน (ยอหนา) คือ 

สวน (ยอหนา) ท่ี 1   สวนเหตุ เปนสวนเร่ิมตนของเนื้อหา เปนขอความที่กลาวถึงสาเหตุท่ีมี 
หนังสือไป หรือแจงใหผูรับทราบวาหนวยงานของผูเขียนจะทําอะไร หรือมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน  เชน  

-  ดวยกรมประมงกําหนดจดัพิธีปลอยพันธุปลาฯ................    
-  ตามท่ีกรมประมงกําหนดจดัพิธีปลอยพันธุปลาฯ............. 
สวน (ยอหนา) ท่ี 2   จุดประสงค เปนขอความในยอหนาท่ี 2 ท่ีนับวามีความสําคัญ เพราะ 

เนื้อความจะกลาวถึงจุดประสงคของหนังสือฉบับนั้น ซ่ึงจะตองเขียนใหชัดเจน เพื่อใหผูรับหนังสือทราบวา
ผูเขียนมีจุดประสงคอะไรในการเขียน (ราง) หนังสือ เชน  
  -  ในการนี้ กรมประมงไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในเร่ืองดังกลาวแลว.............. 
  -  กรมประมงไดประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบให................. 
  -  กรมประมงขอมอบหมายให.........................เปนผูแทน............ 
 
 

     /สวน... 
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สวน (ยอหนา) ท่ี 3   สรุป เปนสวนสุดทายของการเขียนเนื้อหา ควรจะยอหนาข้ึนบรรทัดใหม 
เร่ิมตนดวยคําวา “จึง” แลวตามดวยขอความท่ีบอกถึงจุดประสงค (ขอความท่ีสรุปนี้จะตองใหสัมพันธกับ
จุดประสงคในตอนตน) 

ในกรณีท่ีตองการเพียงใหผูรับไดทราบเน้ือหาในหนังสือ อาจใชวา 
    * จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
    * จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ในกรณีท่ีตองการเพียงใหผูรับดําเนินเร่ืองตามข้ันตอนตอไป อาจใชวา 
    * จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนนิการตอไป 
    * จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการตอไป 
ในกรณีท่ีตองการใหผูรับตัดสินใจในเร่ืองที่ปรากฏในหนังสือ อาจใชวา 

        * จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
    * จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 

ชนิดของหนงัสือราชการ  หนังสือราชการมี 6 ชนิด ไดแก  หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา   
หนังสือส่ังการ หนังสือประชาสัมพันธ และหนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
หนังสือรับรองเงินเดือน รายงานการประชุม  เปนตน   
 
ลักษณะของหนังสือราชการชนิดตางๆ 

1. หนังสือภายนอก 
    หนังสือภายนอก เปนหนังสือติดตอราชการที่สวนราชการมีไปถึงสวนราชการ (ตางกระทรวง  

ทบวง  กรม)  หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนๆ หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก  กําหนดใหใชกระดาษตราครุฑ  
โดยครุฑตองมีขนาด 3 เซนติเมตร อยูกึ่งกลางหนากระดาษ  

รายละเอียดของหนังสือภายนอก 
1. ท่ี  เปนสวนท่ีอยูทางดานซายบนสุดของหนังสือ ซ่ึงหนังสือทุกฉบับจะมีกําหนด 

ไวเพื่อ 
          1.1 เปนขออางอิงของสวนราชการท่ีสงหนังสือออก ในกรณีท่ีจะมีการอางอิงถึง

หนังสือฉบับนั้น ในการติดตามเร่ืองหรือเพ่ือการติดตอ โตตอบหลังจากท่ีไดสงหนังสือนั้นออกไปแลว 
         1.2 เปนประโยชนในการเก็บเร่ืองระหวางปฏิบัติ หรือเม่ือเร่ืองนั้นไดดําเนนิการ 

เปนท่ีเรียบรอย 
          /1.3 เปนขอ... 
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          1.3 เปนขออางอิง เม่ือตองการจะคนหาเร่ืองท่ีไดเก็บไว 
          1.4 เปนตัวเลขแสดงสถิติ แสดงปริมาณของหนังสือท่ีไดมีการติดตอกับหนวยงาน

ตางๆ ในรอบปปฏิทินหนึ่ง ตัวอยางเชน     
            ท่ี กษ 0501.1/ว 999 

                 กษ คือ   รหัสพยัญชนะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
                 05 คือ  เลขรหัสของกรมประมง 
                 01 คือ เลขรหัสของสํานักงานเลขานุการกรม 
                 .1 คือ เลขรหัสของฝายสารบรรณ 
                 ว  คือ ประเภทหนังสือเวียน 

         999 คือ เลขทะเบียนหนังสือสงของกรมประมง 
2. สวนราชการเจาของหนังสือ 

         2.1 ใหลงช่ือของสวนราชการท่ีเปนเจาของหนังสือนั้น 
            2.2 ลงท่ีตั้งของสวนราชการท่ีสามารถติดตอทางไปรษณียไดสะดวก (ท่ีตั้งของ

สวนราชการความยาวไมควรเกิน 2-3 บรรทัด การลงท่ีตั้งจะวางรูปแบบอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
สวนราชการเจาของหนังสือ เนื่องจากช่ือสวนราชการและที่ตั้งมีความยาวไมเทากัน 

         2.3 ตําแหนงของสวนราชการเจาของหนังสือจะอยูทางดานขวาของหนังสือและอยู
บรรทัดเดียวกบั  “ท่ี”   (อยูทางดานซายของหนังสือ)  เชน   
ท่ี  กษ 0501.1/.......            กรมประมง   

       เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
3. วัน เดือน ป 

          3.1 ใหลงตัวเลขของวันท่ี 
    3.2 ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 
    3.3 ไมตองมีคําวา วันท่ี  เดือน พ.ศ. นําหนา  เชน 1 ตุลาคม 2550 
    3.4 สําหรับตําแหนงของตัวเลขของวันท่ี จะปรากฏอยูตรงกึ่งกลางของหนากระดาษ  

ตอจากท่ีอยูสวนราชการเจาของเร่ือง   
4. เร่ือง 
    4.1 ใหลงสาระสําคัญท่ีเปนใจความท่ีส้ัน กะทัดรัด และครอบคลุมเนื้อหาของหนงัสือ 
    4.2 ถาเปนเร่ืองท่ีเคยติดตอกันมากอน โดยปกติจะลง “เร่ือง” ของหนังสือฉบับเดิม  

แตจะตองระวงัเร่ืองความเหมาะสม และความสอดคลองของเนื้อหา ผูรับ และผูลงนามในหนังสือดวย 
                                  /4.3 เร่ือง... 
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    4.3 เร่ือง ควรใชเปนช่ือเร่ืองเดียวกัน 
5. คําขึ้นตน 
    5.1 ใหใชคําข้ึนตนตามการใชคําข้ึนตน สรรพนาม และคําลงทายท่ีกาํหนดไว 

ในระเบียบงานสารบรรณ 
    5.2 ลงเฉพาะตําแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีไปถึง (โดยไมตองมีคําวา “ฯพณฯ” 

หรือ “ทาน” นาํหนา) หรือลงช่ือบุคคลในกรณีท่ีเปนการติดตอกับบุคคลโดยไมเกี่ยวกบัตําแหนงหนาท่ี เชน 
กราบเรียน  ประธานองคมนตรี 
เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลัยนเรศวร 
เรียน  นางสาววิไลพร อ่ิมชาวนา 

    5.3 ในกรณท่ีีตําแหนงนั้นมีบุคคลครองตําแหนงมากกวา 1 คน ข้ึนไป ใหระบุ 
ท้ังตําแหนง และช่ือ เชน  ตําแหนงผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรใชคําข้ึนตน ดังนี้  

เรียน ผูชวยอธิการบด ี(ผศ. อภิวนัท  กําลังเอก) 
6. อางถึง (ถามี) 
    6.1 ใหอางถึงหนังสือท่ีเคยติดตอกันมากอน 
    6.2 ในกรณท่ีีมีหนังสือท่ีเคยติดตอกนัมากอนหลายฉบับ ใหลงอางถึงหนังสือ 

ฉบับลาสุดท่ีติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเร่ืองหรือสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของตองนํามาพิจารณาการเขียน 
“อางถึง” ใหเขียนช่ือสวนราชการเจาของหนังสือ เลขท่ีหนังสือ และวนั เดือน ป ท่ีออกหนังสือ เชน อางถึง 
หนังสือคณะศึกษาศาสตร ท่ี ศธ 0527.05/989 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2548 

7. ส่ิงท่ีสงมาดวย (ถามี) 
    7.1 ใหลงช่ือเอกสาร ส่ิงของ ท่ีสงไปพรอมกับหนังสือฉบับนั้น 

          7.2 หากไมสามารถบรรจุลงในซองเดียวกันได ใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 
การเขียน (ส่ิงท่ีสงมาดวย) ใหเขียนช่ือเอกสาร ส่ิงของ สวนราชการเจาของหนังสือ เลขท่ีหนังสือ และวนั เดือน 
ปท่ีออกหนังสือ พรอมท้ังจํานวนของส่ิงของท่ีสงไป และพิมพชิดกั้นหนาดานซายของกระดาษ  เชน 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรี จํานวน 1 ชุด   
                        2. แบบตอบรับการเขารวมโครงการ จํานวน 1 ฉบับ 

8. ขอความ (เนื้อหาของหนงัสือ) เนื้อหาสาระท่ีตองการจะใหผูรับไดทราบขอความ 
ในหนังสือจะตองชัดเจน เขาใจงาย และมีสาระครบถวน เนื้อหาในหนงัสือราชการแบงออกเปน 3 สวน คือ    
1. สวนเหตุเปนสวนเร่ิมเนื้อหา   2. จุดประสงคเปนขอความในยอหนาท่ี 2  และ 3. คือสรุป  

           /9. คําลงทาย... 



- 6 - 
 

9. คําลงทาย 
       10. ลงชื่อ 

      10.1 ใหลงลายมือช่ือเจาของหนังสือ และใหพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือ 
ไวในวงเล็บใตลายมือช่ือดวยทุกคร้ัง ซ่ึงการพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือนั้นใหใชคํานําหนาช่ือวา นาย นาง 
นางสาว หนาช่ือเต็มใตลายมือช่ือ เชน 

 

ลายมือช่ือ 
  (นายประเสริฐ  อุดมเงิน) 

      10.2 ในกรณีท่ีเจาของลายมือช่ือมีตําแหนงทางวิชาการ คือ ศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย ใหพิมพคําเต็มของตําแหนงทางวิชาการไวหนาช่ือเต็มใตลายมือช่ือ 
เชน 
 

ลายมือช่ือ 
(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก) 

11. ตําแหนง 
      ใหลงช่ือตําแหนงของเจาของหนังสือไวใตช่ือเต็ม เชน 
 

ลายมือช่ือ 
(ผูชวยศาสตราจารยสุริยัน  ธัญกิจจานุกจิ) 

คณบดีคณะประมง 
12. สวนราชการเจาของเรื่อง 
      ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเร่ือง หรือ หนวยงานท่ีออกหนังสือ เชน 

สํานักงานเลขานุการกรม กรมประมง 
13. โทร. หรือ โทรศัพท ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเร่ือง 

และหมายเลขโทรศัพทภายใน (ถามี) ไวดวย  โดยใหใชหมายเลขท่ีเจาหนาท่ีสามารถตอบปญหาเกี่ยวกับ
หนังสือฉบับนั้นไดทันที เม่ือไดรับการติดตอ และถาหากมีหมายเลขโทรสาร หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
(E-mail) ใหเขียนไวในบรรทัดถัดมาตามลําดับ    

 โทร. 0 2562 0600 ตอ 3113-3115  0 2940 6203 
 โทรสาร 0 2562 0564 
 E-mail : secretary@fisheries.go.th 

          /14. สําเนา... 
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14. สําเนาสง (ถามี) 
      ในกรณีท่ีไดจัดสงสําเนาไปใหสวนราชการหรือผูท่ีเกี่ยวของ และประสงค 

ใหผูรับทราบวาไดสงสําเนาไปใหผูใดแลวบาง ใหพิมพช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลท่ีสงสําเนาไปให 
แลวในบรรทัดตอจากหมายเลขโทรศัพทสวนราชการเจาของเร่ือง  

2. หนังสือภายใน 
    หนังสือภายใน คือ หนังสือท่ีเขียน (ราง) ข้ึนเพื่อติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีการ  

(เปนทางการ) นอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือราชการท่ีติดตอกันภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือ
จังหวดัเดยีวกนั กําหนดใหใชกระดาษบันทึกขอความ มีรายละเอียดดังนี้ 

    2.1 สวนราชการ (สวนราชการเจาของเรื่อง) 
    2.2 ท่ี 
    2.3 วัน เดือน ป 
    2.4 เร่ือง 
    2.5 คําข้ึนตน 
    2.6 ขอความ (เนื้อหาของหนังสือ) 
    2.7 ลงช่ือ 
    2.8 ตําแหนง ตามตัวอยางแบบหนังสือภายในท่ีแนบ 
หนังสือภายในมีสวนประกอบ 3 สวน คือ  
1. สวนราชการ  ใหเขียนสวนราชการ “เจาของเร่ือง” (ไมใชสวนราชการเจาของ 

หนังสือ โดยตองเปนหนวยงานยอยระดับกองหรือสํานัก แลวจึงพิมพตอดวย “กรมประมง”  
    1.1 กรณีสวนราชการออกหนังสืออยูในระดับกรมข้ึนไป ใหลงช่ือสวนราชการ 

เจาของเร่ืองท้ังระดับกรมและกอง 
    1.2 กรณีสวนราชการออกหนังสือตํ่ากวาระดับกรมลงมา ใหลงช่ือสวนราชการ 

เจาของเร่ืองเพยีงระดับกรม หรือสวนราชการเจาของเร่ือง พรอมท้ังระบุหมายเลขโทรศัพท  เชน 
สํานักงานเลขานุการกรม กรมประมง โทร. 3115  ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเร่ือง ไมเกิน 3 หนวยงาน เชน 
งานการเงิน ฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม  

2. ขอความ (เนื้อหา)  เนื้อหาสาระท่ีตองการจะใหผูรับไดทราบ ขอความในหนังสือ 
จะตองชัดเจนเขาใจงาย และมีสาระครบถวน ขอความในหนังสือราชการแบงออกเปน 3 สวน คือ 

    2.1 สวนเนือ้หา ท่ีเปนเหตุ หรือความเปนมาของเร่ือง 
    2.2 สวนเนือ้หา ท่ีเปนผลการดําเนนิงาน หรือผลจากเหตุ 

               /2.3 สวน... 
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    2.3 สวนเนือ้หา ท่ีเปนจดุประสงค 
3. ทายหนังสือ  เขียนเชนเดยีวกับหนังสือภายนอก แตไมมีคําลงทาย  

“ขอแสดงความนับถือ” 
 
ขอแตกตางของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และบันทึก 

หนังสือภายนอก หนังสือภายใน บันทึก 
1. ติดตอระหวางกระทรวงหรือ 
    ติดตอกับหนวยงานและบุคคล 
    อ่ืน 
2. ผูลงนามเปนหัวหนา 
    สวนราชการหรือผูไดรับ 
   มอบหมาย 
3. ใชรูปแบบหนังสือภายนอก 
    ใชกระดาษครุฑ 
4. เปนพิธีการเต็มรูปแบบออก 
    เลขท่ีทุกคร้ัง 
5. ตองพิมพใหเรียบรอย 
6. มีสําเนาคูฉบับ และสําเนา 
    ครบถวน 

1. ติดตอระหวางกรมหรือเทียบเทา 
    ในสังกัดกระทรวงเดียวกนั 
2. ผูลงนามเปนหัวหนา 
    สวนราชการหรือผูไดรับ 
   มอบหมาย 
3. ใชรูปแบบหนังสือภายใน 
    ใชกระดาษบันทึกขอความ 
4. เปนทางการ ออกเลขท่ีแตเปน 
    พิธีการนอยกวา 
5. ตองพิมพใหเรียบรอย 
6. มีสําเนาคูฉบับ และสําเนา 
 
 

1. ติดตอภายในกรมหรือหนวยงาน 
    เดียวกัน 
2. หัวหนาหนวยงานหรือเจาหนาท่ี 
    เปนผูลงนาม 
3. ใชกระดาษบันทึกขอความ  
    หรือกระดาษอ่ืนก็ได 
4. เปนทางการหรือไมเปนทางการ 
    ก็ไดออกเลขท่ี หรือไมออกเลขท่ี 
    ก็ได 
5. พิมพหรือเขียนดวยลายมือก็ได 
6. อาจไมมีสําเนาก็ได 
 
 

 

3. หนังสือประทับตรา   
    หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวนราชการ 

ระดับกรมข้ึนไป โดยใหหวัหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับ
กรมข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตรา การใชหนังสือประทับตราใหใชไดระหวางสวนราชการกับ
สวนราชการ หรือใชระหวางสวนราชการกับบุคลภายนอก  ในการใชหนังสือประทับตราใหใชเฉพาะกรณีท่ี
ไมใชเร่ืองสําคัญ ซ่ึงไดแก   

    -  การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
    -  การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
    -  การตอบรับทราบท่ีไมเกีย่วกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
 

               /- การแจง... 
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    -  การแจงผลงานท่ีไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบ 
    -  การเตือนเร่ืองท่ีคาง เชน สวนราชการ ก. ไดมีหนังสือขอใหสวนราชการ ข. 

ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมไปเปนเวลานานแลวยังไมไดรับคําตอบ สวนราชการ ก. จึงทํา “หนังสือประทับตรา” 
เรงรัดใหสวนราชการ ข. ดําเนินการโดยดวน 

    -  เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ังใหใช 
หนังสือประทับตรา 

รายละเอียดของหนังสือประทับตรา 
1. ท่ี ใชลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําตัวของเจาของเร่ือง ซ่ึงมีการกําหนด 

รหัสพยัญชนะ และเลขประจําตัวของเจาของเร่ืองเชนเดยีวกับหนังสือภายนอก  
2. ถึง ใหลงช่ือสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลท่ีหนังสือนั้นมีถึง เชน  

ถึง สํานักงานประมงจังหวัดระยอง  หนังสือประทับตราไมใชคําข้ึนตนจึงตองดูฐานะของผูรับหนังสือดวยวา 
สมควรจะใชหนังสือประเภทนี้หรือไม โดยท่ัวไปหนังสือประทับตราจะใชกับบุคคลท่ัวไปเทานั้น เชน  
ถึง นายจิตต  แจมกระจาง 

3. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเร่ืองใหชัดเจนและเขาใจงาย 
4. ชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงช่ือสวนราชการท่ีสงหนังสือออก ไวใต 

ขอความพอสมควร เชน  กรมประมง 
5. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช 

ท่ีออกหนังสือ เชน  1 มิถุนายน 2548 
6. ตราชื่อสวนราชการ ใหประทับตราช่ือสวนราชการ ซ่ึงกําหนดลักษณะไว 
7. สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเร่ือง หรือหนวยงานที ่

ออกหนังสือใหพิมพไวระดบัตํ่าลงมาอีกหนึ่งบรรทัด จากบรรทัดสุดทายของหนังสือทางริมกระดาษดานซายมือ 
8. โทร. หรือท่ีตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเร่ือง และ 

หมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ดวย ในกรณท่ีีไมมีโทรศัพทใหลงท่ีตั้งของสวนราชการเจาของเร่ือง โดยใหลง
ตําบลท่ีอยูตามความจําเปน และแขวงไปรษณีย (ถามี) 

4. หนังสือส่ังการ  หนังสือส่ังการ มี 3 ชนิด ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ   
4.1 คําสั่ง เปนขอความท่ีผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัตโิดยชอบดวยกฎหมาย 

กําหนดใหใชกระดาษตราครุฑ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

                                    /4.1.1 คําส่ัง... 
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      4.1.1 คําสั่ง ใหลงช่ือสวนราชการ หรือตําแหนงของผูมีอํานาจท่ีออกคําส่ัง 

เชน  สํานักงานเลขานุการกรม กรมประมง 
      4.1.2 ท่ี  ใหลงเลขท่ีท่ีออกคําส่ัง โดยเร่ิมฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเปนลําดับ 

ไปจนส้ินปปฏิทินทับเลขปพุทธศักราชท่ีออกคําส่ัง เชน 001/2548 
      4.1.3 เร่ือง  ใหลงช่ือเร่ืองท่ีออกคําส่ัง เชน แตงต้ังกรรมการคัดเลือกบุคคล 

เขาเปนลูกจางช่ัวคราว 
      4.1.4 ขอความ  ใหอางเหตุท่ีออกคําส่ัง และอางถึงอํานาจท่ีใหออกคําส่ัง  

(ถามี) ไวดวย แลวจึงลงขอความท่ีส่ัง และวันใชบังคับ 
      4.1.5 ส่ัง ณ วันท่ี  ใหลงตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของ 

ปพุทธศักราชท่ีออกคําส่ัง 
      4.1.6 ลงชือ่  ใหลงลายมือช่ือผูออกคําส่ัง และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือ 

ช่ือไวใตลายมือช่ือ 
      4.1.7 ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําส่ัง 
4.2 ระเบียบ  คือ  บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ 

กฎหมายหรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ มีรายละเอียดกําหนดดังนี ้
      4.2.1 ระเบียบ ใหลงช่ือสวนราชการท่ีออกระเบียบ 
      4.2.2 วาดวย ใหลงช่ือของระเบียบ 
      4.3.3 ฉบับท่ี  ถาเปนระเบียบท่ีกลาวถึงเปนคร้ังแรกในเร่ืองนั้นไมตองลงวาเปน 

ฉบับท่ีเทาใด แตถาเปนระเบียบเร่ืองเดยีวกันท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับท่ี 2  และท่ีถัดๆ ไปตามลําดับ 
      4.2.4 พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกระเบยีบ 
      4.2.5 ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพือ่แสดงถึงความมุงหมายท่ีตองออก 

ระเบียบและอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 
      4.2.6 ขอ  ใหเรียงขอความท่ีจะใชเปนระเบียบเปนขอๆ โดยให ขอ 1 เปนช่ือ 

ระเบียบ ขอ 1 เปนวนัใชบังคับ กําหนดวา ใหใชบังคับต้ังแตเม่ือใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ระเบียบ
ใดถามีมากขอหรือหลายเร่ืองจะแบงเปนหมวดกไ็ด โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนท่ีจะข้ึน
หมวด 1 

      4.2.7 ประกาศ ณ วันท่ี  ใหลงตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของ 
ปพุทธศักราชท่ีออกระเบียบ 
 

      /4.2.8 ลงช่ือ... 
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      4.2.8 ลงชือ่ ใหลงลายมือช่ือผูออกระเบียบและพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือ 

ช่ือไวในวงเล็บใตลายมือช่ือ 
      4.2.9 ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ การเขียนขอความในระเบียบ  

ทุกหัวขอใหใชคําเต็มท้ังหมด 
4.3 ขอบังคับ  คือ  บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดใหใช โดยอาศัยอํานาจ 

ของกฎหมายที่บัญญัติไวใหกระทําได  ใชกระดาษตราครุฑ  มีรายละเอียดดังนี ้
      4.3.1 ขอบังคับ ใหลงช่ือสวนราชการท่ีออกขอบังคับ 
      4.3.2 วาดวย  ใหลงช่ือของขอบังคับ 
      4.3.3 ฉบับท่ี  ถาเปนขอบังคับท่ีกลาวถึงเปนคร้ังแรกในเร่ืองนั้น ไมตองลงวา 

เปนฉบับท่ีเทาใด แตถาเปนขอบังคับเร่ืองเดียวกันท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม ใหลงเปนฉบับท่ี 2 และท่ีถัดๆ ไป
ตามลําดับ 

      4.3.4 พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกขอบังคับ 
      4.3.5 ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพือ่แสดงถึงความมุงหมายท่ีออกขอบังคับ 

และอางถึงกฎหมายท่ีใหอํานาจออกขอบังคับ 
      4.3.6 ขอ ใหเรียงขอความท่ีจะใชบังคับเปนขอ ๆ โดยใหขอ 1 เปนช่ือขอบังคับ  

ขอ 2 เปนวันใชบังคับ กําหนดวาใหใชบังคับต้ังแตเม่ือใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ขอบังคับใดถามี
มากขอหรือหลายเร่ือง จะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนท่ีจะข้ึนหมวด 1 

      4.3.7 ประกาศ ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของ 
ปพุทธศักราชท่ีออกขอบังคับ 

      4.3.8 ลงชือ่ ใหลงลายมือช่ือผูออกขอบังคับและพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือ 
ช่ือไวในวงเล็บใตลายมือช่ือ 

      4.3.9 ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูท่ีออกขอบังคับการเขียนขอความทุกหัวขอ  
ใหใชคําเต็มท้ังหมด 

5. หนังสือประชาสัมพันธ   หนังสือประชาสัมพันธ มี  3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ ขาว  
5.1 ประกาศ เปนขอความท่ีทางราชการประกาศ หรือช้ีแจงใหทราบหรือแนะแนว  

ทางใหปฏิบัต ิ กําหนดใหใชกระดาษตราครุฑ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
      5.1.1 ประกาศ  ใหลงช่ือสวนราชการท่ีออกประกาศ 

             5.1.2 เร่ือง   ใหลงช่ือเร่ืองท่ีประกาศ 
 

    /5.1.3 ขอความ... 
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      5.1.3 ขอความ  ใหอางเหตุผลท่ีตองออกประกาศและขอความท่ีประกาศ 
      5.1.4 ประกาศ ณ วันท่ี  ใหลงตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของ 

ปพุทธศักราชท่ีออกประกาศ 
      5.1.5 ลงชือ่  ใหลงลายมือช่ือผูออกประกาศ และพิมพช่ือเต็มของเจาของ 

ลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 
      5.1.6 ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 

*** ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปล่ียนคําวา  ประกาศ เปน แจงความ   

5.2 แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือทําความเขาใจในกิจการ       
ของทางราชการหรือเหตุการณ หรือกรณใีดๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกนัใชกระดาษตราครุฑและใหจัดทํา                   
ตามแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้                              
                  5.2.1 แถลงการณ ใหลงช่ือสวนราชการท่ีออกแถลงการณ           
                   5.2.2 เรื่อง ใหลงช่ือเร่ืองท่ีออกแถลงการณ         
                  5.2.3 ฉบับท่ี ใชในกรณีท่ีจะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเร่ืองเดียวท่ี              
ตอเนื่องกันใหลงฉบับท่ีเรียงตามลําดับไวดวย                  
         5.2.4 ขอความ ใหอางเหตุผลท่ีตองออกแถลงการณและขอความท่ีแถลงการณ             
         5.2.5 สวนราชการท่ีออกแถลงการณ ใหลงช่ือสวนราชการท่ีออกแถลงการณ            
         5.2.6 วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของ 
ปพุทธศักราชท่ีออกแถลงการณ          
   5.3 ขาว  คือ  บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ  ดังนี ้        
                                  5.3.1 ขาว ใหลงช่ือสวนราชการท่ีออกขาว                      
        5.3.2 เรื่อง ใหลงช่ือเร่ืองท่ีออกขาว              
                     5.3.3 ฉบับท่ี ใชในกรณท่ีีจะตองออกขาวหลายฉบับในเร่ืองเดียวท่ีตอเน่ืองกัน          
ใหลงฉบับท่ีเรียงตามลําดับไวดวย                           
              5.3.4 ขอความ ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกบัเร่ืองของขาว          
        5.3.5 สวนราชการท่ีออกขาว ใหลงช่ือสวนราชการท่ีออกขาว                  
              5.3.6 วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป 
พุทธศักราชท่ีออกขาว               
 

        /6. หนังสือ... 
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  6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ   
                    หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการ   
ทําข้ึนนอกจากท่ีกลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอก    
มีมาถึงสวนราชการและสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงาน 
การประชุม บันทึก และหนงัสืออ่ืน  
           6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพือ่รับรองแก บุคคล นิติบุคคล
หรือหนวยงานเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยท่ัวไปไมจาํเพาะเจาะจง  ใชกระดาษ
ตราครุฑ   มีรายละเอียดดังนี ้ 
                     6.1.1 เลขท่ี ใหลงเลขท่ีของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เร่ิมต้ังแตเลข ท่ี 1 เรียงเปน
ลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขท่ีของหนังสือท่ัวไปตามแบบ
หนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด  
                    6.1.2 สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงช่ือสวนราชการซ่ึงเปนเจาของหนังสือนั้น
และจะลงสถานท่ีตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได               
        6.1.3 ขอความ ใหลงขอความข้ึนตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา  แลวตอ
ดวยช่ือบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานท่ีทางราชการรับรอง ในกรณเีปนบุคคลใหพิมพช่ือเต็ม โดยมีคํานํา 
หนานาม ช่ือ นามสกุล ตําแหนงหนาท่ี และสังกัดหนวยงานท่ีผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง แลวจึงลงช่ือ      
ความท่ีรับรอง  
                    6.1.4 ใหไว ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชท่ีออกหนังสือรับรอง  
                     6.1.5 ลงชือ่ ใหลงลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือ หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายและพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ  
                     6.1.6 ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูลงลายมือช่ือในหนังสือ   
         6.1.7 รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง ในกรณีท่ีการรับรองเปนเร่ือง
สําคัญท่ีออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูท่ีไดรับการรับรอง ขนาด 4x6 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 
ประทับตราช่ือสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และใหผู
นั้นลงลายมือช่ือไวใตรูปถายพรอมท้ังพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือดวย 

                        /6.2 รายงาน... 
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                                         6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม 
และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้ 
                     6.2.1 รายงานการประชุม ใหลงช่ือคณะท่ีประชุมหรือช่ือการประชุมนั้น  
                    6.2.2 คร้ังท่ี ใหลงคร้ังท่ีประชุม  
                     6.2.3 เม่ือ ใหลงวนัเดือนปท่ีประชุม  
                     6.2.4 ณ ใหลงสถานท่ีท่ีประชุม  
                     6.2.5 ผูมาประชุม ใหลงช่ือและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงต้ังเปนคณะท่ีประชุม
ซ่ึงมาประชุม ในกรณีท่ีมีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนงใด  
                     6.2.6 ผูไมมาประชุม ใหลงช่ือและหรือตําแหนงของผูท่ีไดรับการแตงต้ังเปนคณะที่
ประชุม ซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมท้ังเหตุผล (ถามี)  
                    6.2.7 ผูเขารวมประชุม ใหลงช่ือและหรือตําแหนงของผูท่ีมิไดรับการแตงต้ังเปน
คณะท่ีประชุมซ่ึงไดเขารวมประชุม (ถามี) 
                     6.2.8 เร่ิมประชุมเวลา ใหลงเวลาท่ีเร่ิมประชุม  
                     6.2.9 ขอความ ใหบันทึกขอความท่ีประชุม โดยปกติเร่ิมตนดวยประธานกลาวเปด
ประชุมและเร่ืองท่ีประชุมกบัมติหรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเร่ืองตามลําดับ  
                     6.2.10 เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาท่ีเลิกประชุม  
                     6.2.11 ผูจดรายงานการประชุม ใหลงช่ือผูจดรายงานการประชุมคร้ังนั้น  
                                                            6.3 บันทึก  คือ  ขอความซ่ึงผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับ 
บัญชาส่ังการแกผูใตบังคับบัญชาหรือขอความท่ีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานระดับตํ่ากวาสวนราชการระดับกรม
ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ และใหมีหวัขอดังตอไปนี ้ 
                       6.3.1 ชื่อตําแหนงท่ีบันทึกถึง   
                       6.3.2 สาระสําคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเร่ืองท่ีบันทึก ถามีเอกสารประกอบก็
ใหระบุไวดวย  
                        6.3.3 ชื่อและตําแหนง ใหลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีท่ีไม
ใชกระดาษบันทึกขอความ ใหลงวนัเดือนปท่ีบันทึกไวดวย  การบันทึกตอเนื่องโดยปกติใหผูบันทึกระบุคําข้ึนตน  
ใจความบันทึก และลงช่ือเชนเดียวกับท่ีไดกลาวไวขางตน และใหลงวนั เดอืน ป กํากับใตลายมือช่ือผูบันทึก 
หากไมมีความเห็นใดเพ่ิมเตมิใหลงช่ือและวัน เดือน ป กํากับเทานั้น  
 

/6.4 หนังสือ... 
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            6.4  หนังสืออ่ืน  คือ  หนังสือ หรือ เอกสารอ่ืนใดท่ีเกดิข้ึน เนื่องจากการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาท่ี เพื่อเปนหลักฐานในทางราชการ ซ่ึงรวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ  
หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ท่ียื่นตอเจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว
มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมจะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเร่ือง 
ใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน  เปนตน 

 
ขอควรระวัง ซ่ึงมักพบขอผดิพลาดเก่ียวกับขนาดของตวัครุฑในหนังสือราชการชนดิตางๆ คือ 

ขนาดของตัวครุฑแบบมาตรฐานมี 2 ขนาด คือ 
1. มาตรฐานของครุฑใชกับหนังสือภายนอก คือ ขนาดตัวครุฑ (ความกวาง และความสูง = 

 3 เซนติเมตร)  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

2. มาตรฐานของครุฑใชกับหนังสือภายใน คือ ขนาดตัวครุฑ (ความกวาง และความสูง = 

กวาง 

กวาง 

สูง 

สูง 

1.5 เซนติเมตร)  ดังนี ้
 

 
 
 
 
ขอควรรูเก่ียวกับการพิมพหนังสือราชการทุกชนิด (มักพบการผิดพลาดบอย) 
  1. การตั้งคากัน้หนา ใหหางจากขอบกระดาษดานซายมือ 3 เซนติเมตร 
  2. การตั้งคากัน้หลัง ใหหางจากขอบกระดาษดานขวามือ 2 เซนติเมตร 

3. การพิมพหนังสือท่ีมีจํานวนหลายหนา ใหพิมพคําตอเนื่องของขอความท่ีจะยกไปพิมพใน 
หนาถัดไปไวดานลางมุมขวาแลวตามดวย ... (จุด 3 จดุ) และควรจะตองมีขอความของหนังสือท่ีจะยกไปพิมพ
ในหนาสุดทาย อยางนอย 2 บรรทัด กอนพิมพคําลงทาย ตัวอยางเชน   /ผลกระทบ... 

        /4. การพิมพ... 
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  4. การพิมพหนังสือท่ีมีหลายหนา ตองพิมพเลขหนาโดยใหพิมพตัวเลขหนากระดาษไว
ระหวางเคร่ืองหมายยัติภังค (-) ท่ีกึ่งกลางดานบนของหนากระดาษ และหางจากขอบกระดาษดานบนประมาณ 
2 - 2.5 เซนติเมตร ตามความเหมาะสม เชน  - 2 -   - 3 -    
  5. สําหรับหนงัสือภายนอก (ครุฑ) หากมีการอางถึงหนังสือ จะตองพิมพขอความลงทายวา 
“ความละเอียดแจงแลว นั้น” 
  เชน  ตามหนังสือท่ีอางถึง  กรมประมง............................................ความละเอียดแจงแลว  นั้น 
  6. สําหรับหนงัสือภายนอก (ครุฑ) หากมีการระบุ “ส่ิงท่ีสงมาดวย” ถาเปนเอกสาร ตองระบุ
ใหชัดเจนวาเปนเอกสารประเภทใด หรือส่ิงของประเภทใด จํานวนเทาใด 
  7. สําหรับหนงัสือภายใน (บันทึกขอความ) หากมีการสงเอกสาร หรือส่ิงของไปกับหนังสือ
ดวยจะตองพิมพขอความ “รายละเอียดตามเอกสารแนบ” หรือ “ปรากฏตามท่ีแนบ” ไวในเน้ือหาของเอกสาร 
โดยจะพิมพแทรกไวในเนื้อหา หรือพิมพไวในตอนทายของเนื้อหาของเอกสารนั้น ตามความเหมาะสม 
  8. การข้ึนตนเนื้อหาของหนงัสือ (ยอหนาแรก) 
      8.1 การใช “ดวย  เนื่องดวย” ใชข้ึนตนเนื้อหาของหนงัสือในเร่ืองท่ียังไมเคยมีการติดตอ 
กันมากอน หรือโตตอบกันมากอน เชน ดวยกรมประมง...............  โดยไมตองปดทายขอความดวยคําวา “นั้น” 
      8.2 การใช “ตาม  ตามท่ี” ใชข้ึนตนเนื้อหาของหนังสือในเร่ืองท่ีเคยมีการติดตอกนัมากอน 
หรือเร่ืองท่ีเปนท่ีรูกันดีอยูแลว และจะลงทายขอความดวยคําวา “นั้น” เสมอ  เชน ตามท่ีสมาคม...............นั้น 
                   8.3 การใช “อนุสนธิ” ใชข้ึนตนเนื้อหาของหนงัสือในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ คําส่ัง กฎ ระเบียบ  
มติท่ีประชุม ฯลฯ  เชน  อนุสนธิระเบียบกรมประมง.............. 
  9. ในกรณีท่ีตองการรางหนงัสือภายนอก (ครุฑ) เพื่อใหทานอธิบดีลงนาม และจะตองมีการ
อางถึงหนังสือของหนวยงาน มีขอความพิจารณา ดังนี ้
      9.1 หากหนงัสือท่ีจะอางถึง หนวยงานเจาของหนังสือระบุวา “เรียน อธิบดีกรมประมง” 
 ก็สามารถพิมพ “อางถึง หนงัสือ............” ท่ีหัวกระดาษถัดจาก  “เรียน ผูอํานวยการ...............” ได ดังตัวอยาง 
              (ครุฑ) 
เร่ือง 
เรียน 
อางถึง  หนังสือกระทรวง....................... 
 
 

                      /9.2 หากหนังสือ... 
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      9.2 หากหนงัสือท่ีจะอางถึง หนวยงานเจาของหนังสือไมไดระบุวา “เรียน อธิบดีกรมประมง”  
เชน อาจจะเรียน ผูอํานวยการสํานัก/กอง......  หัวหนาศูนย......  เปนตน ไมสามารถพิมพ “อางถึง หนงัสือ..........”  
ท่ีหัวกระดาษถัดจาก “เรียน ผูอํานวยการ........” ได  แตใหพิมพหนังสือของหนวยงานน้ันๆ ไวในหัวของ 
เนื้อหาหนังสือในยอหนาแรก โดยไมตองพิมพคําวา “อางถึง” ดังตัวอยาง 
         (ครุฑ) 
เร่ือง 
เรียน 
  ตามหนังสือกระทรวง....................... ท่ี................ ลงวันท่ี......... 
  10. ในการรางหนังสือแจงการแตงต้ังผูแทน เพื่อเสนอผูบริหารลงนามมีขอพึงปฏิบัติ ดังนี้ 
        10.1 ในกรณีท่ีหนังสือดังกลาวผูรางตองการเสนอทานอธิบดีฯ ลงนาม ใหพิมพขอความ 
“กรมประมงขอมอบหมายใหนาย..............เปนผูแทน...............” 
        10.2 ในกรณีท่ีหนังสือดังกลาวผูรางตองการเสนอเลขานุการกรม ลงนามแทนทานอธิบดีฯ 
ใหพิมพขอความ “กรมประมงไดมอบหมายใหนาย.............เปนผูแทน...............” 
  11. ในการพิมพหนังสือเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชาลงนาม ใหพิมพรหัสหมายเลขเคร่ือง
คอมพิวเตอร ช่ือไฟล และหมายเลขหนาท่ีพิมพหนังสือ ไวท่ีมุมลางดานซายมือของหนาเอกสาร (ใบปะหนาหรือ
สําเนาเอกสาร) โดยต้ังขนาดตัวอักษรใหเล็กกวาขนาดตัวอักษรปกติของหนังสือท่ีพิมพ (ขนาด 16) ซ่ึงอาจจะตั้ง
ขนาดเปน 10 หรือ 12 ก็ได เชน  com3/ม.ค. 52/หนา 100 เปนตน  ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในกรณีท่ีอาจจะตองมีการแกไข
ขอความในหนังสือ ก็จะสามารถใหผูอ่ืนพิมพแกไขไดทันที โดยเปดเคร่ืองคอมฯ ตามท่ีระบุ (com3/ม.ค. 52/หนา 100) 
 
การใชคําในหนังสือราชการ 
  ภาษาท่ัวไป    ภาษาราชการ 
  ใคร     ผูใด 
  ท่ีไหน     ท่ีใด 
  แบบไหน    แบบใด 
  อะไร     ส่ิงใด  อันใด 
  ไดไหม     ไดหรือไม 
  อยางไร     เชนใด  ประการใด 
  ทําไม     เพราะอะไร  เหตุใด 
  เดี๋ยวนี ้     ขณะนี้  บัดนี้                     

    /ภาษา... 
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  ภาษาท่ัวไป    ภาษาราชการ 
  ตองการ     (มีความ) ประสงค 

ชวย     อนุเคราะห 
  ไมได      มิได  หาไดไม  มิอาจ......ได 
  ในเร่ืองนี ้    ในการนี้  ในกรณีนี ้
  เร่ืองนั้น     เร่ือง (กรณ)ี ดงักลาว 
  ไมด ี     มิชอบ  ไมสมควร 
  เหมือนกนั    เชนเดยีวกัน 
  ขอเชิญมา    ขอเชิญไป...... 
  ยังไมไดทําเลย    ยังไมไดดําเนนิการแตอยางใด 
  เสร็จแลว    แลวเสร็จ  เรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางหนังสือราชการ 
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ตัวอยางหนังสือภายนอก (มีอางถึง) 

 
 
 
      ที่ กษ 0501.1/  กรมประมง 

  เกษตรกลาง  เขตจตุจักร  กทม. 10900   
      

                                                                                                  พฤศจิกายน 2551 
 

      เรื่อง  อนุญาตใหถายทํารายการ   
 

      เรียน  นางสาวสุทรรศนา  สุวรรณรัศมี  
 

      อางถึง  หนังสือบริษัท สีขาวโปรโมช่ัน แอนด โปรดักช่ัน จํากัด  ลงวันที่ 12 กันยายน 2551   
  

ตามหนังสือที่อางถึง  บริษัท สีขาวโปรโมช่ัน แอนด โปรดักช่ัน จํากัด ผูผลิตรายการสยาม 

      ตามรอยพอ ขออนุญาตถายทํารายการเก่ียวกับวิธีการเล้ียง การเพาะพันธุปลานิล พรอมทั้งเจาหนาที่ใหขอมูล 

      เก่ียวกับปลานิล และการแจกจายพันธุปลานิลแกประชาชน ในวันศุกรที่ 26 กันยายน 2551 ความละเอียดแจงแลว น้ัน 
 

  กรมประมงพิจารณาแลว อนุญาตให บริษัท สีขาวโปรโมช่ันฯ ดําเนินการถายทํารายการดังกลาวได  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

              ขอแสดงความนับถือ  
  
 
 
      สํานักงานเลขานุการกรม 

      โทร. 0 2940 6203 
      โทรสาร 0 2562 0564  
 
 
 
 
 

ระยะหางจากหัวกระดาษถึงหัวครุฑ =   2.5 ซม. 

ปด 2 enter 

ปด 2 enter  

     ปด 2 enter 

ปด 2 enter 

ปด 2 enter 

ปด 2 enter 

ปด 2 enter 

ระยะหางจากขอบกระดาษถึงขอความบรรทัดสุดทาย = 2-3 ซม. 

ก่ึงกลางหนากระดาษ 

ครุฑ กวาง 3 ซม.

สูง 3 ซม. 

 
     ก้ันหนา 3 ซม. 

     ก้ันหลัง 

 2 ซม. 
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ตัวอยางหนังสือภายใน 
 
 
 
 
 
 

                             บันทึกขอความ 
     สวนราชการ  กรมประมง  สํานักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2940 6203  โทรสาร 0 2562 0564  

     ท่ี  กษ 0501.1/                                                    วันที ่             กุมภาพันธ 2551           

     เร่ือง   ขอสงเงินรายไดจากการจําหนายไปรษณียบัตรโครงการ “รักกันไว ลวนไทยดวยกัน”  
 

      เรียน  ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

  ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ 0201.10/ว 535  ลงวันที่  
      13 กุมภาพันธ 2551 ขอความรวมมือกรมประมงจําหนายไปรษณียบัตรโครงการ “รักกันไว ลวนไทยดวยกัน”  
      ของกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด จํานวน 600 ใบ เปนเงิน 3,000 บาท  น้ัน 

 

  กรมประมงขอสงเงินรายไดจากการจําหนายไปรษณียบัตรดังกลาว เปนจํานวนเงิน  3,000 บาท  
      (สามพันบาทถวน)  มาพรอมหนังสือฉบับน้ี 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะหางจากหัวกระดาษถึงหัวครุฑ  =   2.5 ซม. 

       ก้ันหนา 3 ซม.

     ครุฑสูง 1.5 ซม. 
     ก้ันหลัง 

 2 ซม. 

ปด 2 enter 

ปด 2 enter 

ปด 2 enter 

ปด 2 enter 
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ตัวอยางหนังสือประทับตรา 

 
 
 

     ที่  กษ 0501.1/                            
 

     ถึง  สํานักงบประมาณ 

 

ตามหนังสือสํานักงบประมาณ  ที่ นร 0711/ว 39  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ไดจัดพิมพหนังสือ  

     “Thailand’s Budget in Brief FY 2008”  จํานวน 2 เลม เพ่ือประโยชนในการคนควาขอมูลดานการงบประมาณ  น้ัน  
 

                          กรมประมงไดรับหนังสือดังกลาวเรียบรอยแลว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
  
 
 

   กรมประมง 

                                                                                                    มกราคม  2551 

 
 

 

 

     0สํานักงานเลขานุการกรม 

     โทร. 0 2940 6203 
     โทรสาร 0 2562 0564 
 
 
 
 
 

ระยะหางจากหัวกระดาษถึงหัวครุฑ =   2.5 ซม. 

     ก้ันหลัง 

 2 ซม. 

     ก้ันหนา  3 ซม. 

ปด 2 enter 

ปด 2 enter 

ปด 3  enter 

ปด 2 enter 

ระยะหางจากขอบกระดาษถึงขอความบรรทัดสุดทาย = 2-3 ซม. 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คําข้ึนตน สรรพนาม คําลงทาย ในหนังสือราชการ 

ผูรับหนังสือ คําข้ึนตน สรรพนาม คําลงทาย คําที่ใชในการจาหนาซอง

พระราชวงศ 

 
1. พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว 

ขอเดชะฝาละอองธุลี 
พระบาทปกเกลา- 
ปกกระหมอม  

ขาพระพุทธเจา(ออก 

ช่ือ)ขอพระราชทาน 

พระบรมราชวโรกาส 

กราบบังคบทูลพระ- 
กรุณาทราบฝาละออง 

ธุลีพระบาท 

ใตฝาละอองธุล ี

พระบาท 

ขาพระพุทธเจา 

ควรมิควรแลว 
แตจะทรงพระ- 
กรุณาโปรดเกลา 
โปรดกระหมอม 

ขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจา 

(ลงช่ือ) 

ขอพระราชทานทูลเกลา 
ทูลกระหมอมถวาย 

ขอเดชะ 

2. สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

ขอเดชะฝาละอองธุลี 
พระบาทปกเกลา- 
ปกกระหมอม  

ขาพระพุทธเจา(ออก 

ช่ือ)ขอพระราชทาน 

พระบรมราชวโรกาส 

กราบบังคบทูลทราบ 

ฝาละอองธุลีพระบาท 

ใตฝาละอองธุล ี

พระบาท 

ขาพระพุทธเจา 

ควรมิควรแลว 
แตจะทรงพระ- 
กรุณาโปรดเกลา 
โปรดกระหมอม 

ขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจา 

(ลงช่ือ) 

ขอพระราชทานทูลเกลา 
ทูลกระหมอมถวาย 

ขอเดชะ 

3. สมเด็จพระบรมราชินี 

สมเด็จพระบรมราชชนนี 

สมเด็จพระยุพราช 

(สยามมกุฏราชกุมาร) 
สมเด็จพระบรมราชกุมารี 

ขอพระราชทาน 

กราบบังคมทูล 

(ออกพระนาม) 
ทราบฝาละออง 

พระบาท 

ใตฝาละออง 
พระบาท 

ขาพระพุทธเจา 

ควรมิควรแลว 
แตจะทรงพระ- 
กรุณาโปรดเกลา 
โปรดกระหมอม 

ขาพระพุทธเจา 
(ลงช่ือ) 

ขอพระราชทานกราบ 

บังคมทูล(ระบุพระนาม) 

4. สมเด็จเจาฟา 

ขอพระราชทาน 

กราบทูล(ออก 

พระนาม)ทราบ 

ฝาพระบาท 

ใตฝาพระบาท 

ขาพระพุทธเจา 

ควรมิควรแลว 
แตจะโปรดเกลา 
โปรดกระหมอม 

ขาพระพุทธเจา 
(ลงช่ือ) 

ขอพระราชทานกราบทูล 

(ออกพระนาม) 

5. พระบรมวงศ 
ช้ันพระองคเจา 

ขอประทานกราบ- 
ทูล(ออกพระนาม) 
ทราบฝาพระบาท 

ใตฝาพระบาท 

ขาพระพุทธเจา 

ควรมิควรแลว 
แตจะโปรดเกลา 
โปรดกระหมอม 

ขาพระพุทธเจา 
(ลงช่ือ) 

ขอประทานกราบทูล 

(ออกพระนาม) 



ผูรับหนังสือ คําข้ึนตน สรรพนาม คําลงทาย คําที่ใชในการจาหนาซอง 

6. พระเจาวรวงศเธอ 

(ท่ีมิไดทรงกรม) 
พระอนุวงศช้ัน 

พระวรวงศเธอ 

(ท่ีทรงกรม) 

กราบทูล 

(ออกพระนาม) 
ทราบฝาพระบาท 

ฝาพระบาท 

(ชาย)เกลากระหมอม 

(หญิง)เกลา
กระหมอมฉัน 

ควรมิควรแลว 
แตจะโปรด 

กราบทูล 

(ระบุพระนาม) 

7. พระอนุวงศช้ัน 

พระวรวงศเธอ 

(ท่ีมิไดทรงกรม) 

ทูล(ออกพระนาม) 
ทราบฝาพระบาท 

ฝาพระบาท 

(ชาย)กระหมอม 

(หญิง)หมอมฉัน 

ควรมิควรแลว 
แตจะโปรด 

ทูล(ระบุพระนาม) 

8. พระอนุวงศช้ันหมอม
เจา 

ทูล(ออกพระนาม) 
ฝาพระบาท 

(ชาย)กระหมอม 

(หญิง)หมอมฉัน 

แลวแตจะโปรด ทูล(ระบุพระนาม) 

ภิกษุ 

1. สมเด็จพระสังฆราชเจา 

ขอประทานกราบทูล 

(ออกพระนาม) 
ใตฝาพระบาท 

ขาพระพุทธเจา 

ควรมิควรแลว 
แตจะโปรดเกลา 
โปรดกระหมอม 

ขอประทานกราบทูล 

(ระบุพระนาม) 

2. สมเด็จพระสังฆราช กราบทูล....... ฝาพระบาท 
ควรมิควรแลว 
แตจะโปรด 

กราบทูล 

(ระบุพระนาม) 

3. สมเด็จพระราชาคณะ 
รองสมเด็จพระราชาคณะ 

นมัสการ....... 
พระคุณเจา 

กระผม - ดิฉัน 

ขอนมัสการ 
ดวยความ 

เคารพอยางย่ิง 
นมัสการ............. 

4. พระราชาคณะ นมัสการ....... 
พระคุณทาน 

กระผม - ดิฉัน 

ขอนมัสการ 
ดวยความ 

เคารพอยางสูง 
นมัสการ............. 

5. พระภิกษุสงฆท่ัวไป นมัสการ....... 
ทาน 

ผม - ฉัน 

ขอนมัสการ 
ดวยความ 

เคารพ 

นมัสการ............. 

บุคคลธรรมดา 
1. ประธานองคมนตรี 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานรัฐสภา 
ประธานวุฒิสภา 
หรือ ประธานสภา 
ผูแทนราษฎร 

ประธานศาลฎีกา 

กราบเรียน 
ขาพเจา - กระผม - 
ผม - ดิฉัน - ทาน 

ขอแสดงความ 

นับถืออยางย่ิง 
กราบเรียน 

 



ผูรับหนังสือ คําข้ึนตน สรรพนาม คําลงทาย คําที่ใชในการจาหนาซอง 

2. บุคคลธรรมดา 
นอกจาก 1. 

เรียน 
ขาพเจา - กระผม - 
ผม - ดิฉัน - ทาน 

ขอแสดงความ 

นับถือ 
เรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	      ที่ กษ 0501.1/  กรมประมง
	  เกษตรกลาง  เขตจตุจักร  กทม. 10900  
	                                                                                                  พฤศจิกายน 2551
	     เรื่อง   ขอส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายไปรษณียบัตรโครงการ “รักกันไว้ ล้วนไทยด้วยกัน” 
	     ที่  กษ 0501.1/                           

	     สำนักงานเลขานุการกรม

