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คํานํา 
 

   ระเบ ียบสําน ักนายกรัฐมนตรีว าด วยงานสารบรรณ  พ.ศ . ๒๕๒๖  และฉบับที ่ ๒        

พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนระเบียบที่ใชบังคับแกหนวยงานราชการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

บริหารงานเอกสาร ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีตองใช

ระเบียบนี้เปนแนวทางในการปฏิบัติงานเชนเดียวกัน 

  ขาราชการทุกตําแหนงเมื่อเขารับราชการในหนวยงานใด ตองเก่ียวของกับระเบียบงาน  

สารบรรณทุกคน  สํานักบริหารงานกลางไดเล็งเห็นถึงความจําเปนที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะตองมี

คูมือการจัดทําหนังสือราชการ เพ่ือใหความรูแกขาราชการในการจัดทําหนังสือราชการ และสามารถนําไป

ปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบ จึงไดรวบรวมและจัดเก็บวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือราชการ 

ในรูปของเอกสารพรอมตัวอยางหนังสือราชการ โดยนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน        

สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาเปนหลักในการจัดทํา และมีคําอธิบายเพื่อให

เขาใจยิ ่งขึ้น ซึ่งคําอธิบายนี้ไดรวบรวมจากเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรผูมีความรูความ

เช่ียวชาญในดานนี้ และท่ีไดรับจากการฝกอบรมความรูดานงานสารบรรณ โดยนํามารวบรวมอยูในเลม

เดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการศึกษาหาความรูในการจัดทําหนังสือราชการไดถูกตองและเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

  คูมือการจัดทําหนังสือราชการ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลมนี้  เปนเพียงสวนหนึ่ง

ของระเบียบงานสารบรรณเทานั้น กลาวคือ เฉพาะสวนการจัดทําหนังสือราชการที ่เกี ่ยวกับ การราง      

การพิมพ การเสนอ การบันทึก การทําหนังสือราชการประเภทตางๆ จึงหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมนี้จะ

เปนประโยชนแกขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผูที่รับราชการทั่วไป สามารถนําไปปรับใชใน

การปฏิบัติงานไดเชนเดียวกัน หากมีขอผิดพลาดบกพรองประการใด ก็ขออภัยและยินดีรับขอเสนอแนะ 

เพ่ือการปรับปรุงใหเอกสารมีความสมบูรณย่ิงข้ึนในโอกาสตอไป 

 
                     สํานักบริหารงานกลาง กลุมงานบริหารทั่วไป 

                                                                              สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                                                                                     กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

      

                                                                                                              หนา 

เร่ืองที่ ๑ ความรูเกี่ยวกับหนังสือราชการ          ๑ 

เร่ืองที่ ๒ ชนิดและแบบหนังสือราชการ           ๒ 

เร่ืองที่ ๓ การปฏิบัติงานดานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการฯ                          ๓๓ 

            คณะอนุกรรมการฯ และคณะทํางานฯ 

เร่ืองที่ ๔ การรับและสงหนังสือ                                                                          ๓๘   

เร่ืองที่ ๕ การใชภาษาในการเขียนหนังสือราชการ            ๗๑ 

เร่ืองที่ ๖ การรางและการตรวจแกรางหนังสือ                                                        ๗๔ 

เร่ืองที่ ๗ การเสนอหนังสือตอผูบังคับบัญชา         ๗๘ 

เร่ืองที่ ๘ การทําสําเนา            ๗๙ 

เร่ืองที่ ๙ การพิมพและการใชเครื่องหมายในการพิมพ                  ๘๐ 

เร่ืองที่ ๑๐ คาํขึ้นตน สรรพนาม คําลงทายในหนังสือราชการ      ๘๕  
      และคําทีใ่ชในการจาหนาซอง            

ภาคผนวก            ๙๐ 

บรรณานุกรม                   ๑๘๒ 

 



คูมือ 
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เร่ืองที่ ๑ 
ความรูเกี่ยวกับหนังสือราชการ 

ความหมายของหนังสือราชการ 
 หนังสือราชการ คือเอกสารที่เปนหลักฐานของราชการ ไดแก 
 ๑. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
 ๒. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มีไปถึงบคุคลภายนอก 
 ๓. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมมีาถึงสวนราชการ 
 ๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 

๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคบั 
๖. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ความหมายและความสําคญัของงานสารบรรณ 
 สารบรรณ มาจากคาํวา สาร หมายถึง สาระ สําคญั สวนสําคัญ ถอยคํา จดหมาย ฯลฯ  
 บรรณ หมายถึง หนังสือ 
 คําวา สารบรรณ หมายถึง หนังสือที่เปนหลักฐาน (พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑติสถาน ๒๕๒๕) 
 สวนคําวา งานสารบรรณ หมายความวา “งานที่เก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต   

การจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย” โดยกําหนดขัน้ตอนและขอบขายของ
งานสารบรรณวา คือการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จด จํา 

ทาํสําเนา สง หรือส่ือขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเร่ือง เสนอ ส่ังการ ตอบ คนหา 

ติดตามและทาํลาย ทั้งนี้ ตองเปนระบบที่ใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพเพื่อ

ประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย 

 งานสารบรรณมีความสาํคัญและมีประโยชนตอหนวยงานอยางย่ิง ผูปฏิบัติงานทุกคนตอง

เก่ียวของกับงานสารบรรณทั้งส้ิน ซึ่งตามความหมายขางตน ทุกคนตองนํามาใชกับงานที่ตนทํา ดงันั้น  

ผูที่จะทํางานสารบรรณไดดีจาํเปนตองรูงานธุรการดวย เชน การตดิตอ โตตอบและประสานงาน รูจกั

ความควรหรือ ไมควร มีความคลองแคลววองไว  นอกจากนั้นตองมีความรูดานภาษาไทยเปนอยางดี 

สามารถพิมพหนังสือไดเมื่อมีความจําเปนจะตองกระทํา ผูที่ทํางานสารบรรณที่เก่ียวของกับการประชุม

จะตองมคีวามสามารถในการจดรายงานการประชุม และสามารถถอดความคดิเห็นของที่ประชุมไดถูกตอง

และเขาใจไดด ีซึ่งจะเปนภาพลักษณของหนวยงานและเปนประโยชนตอราชการ องคกร ตลอดถึงประชาชน

ที่เก่ียวของดวย 



เร่ืองที่ ๒ 
ชนิดและแบบหนังสือราชการ 

หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

  ก) “หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ” เชน หนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

มีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หนังสือสํานักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรีมีถึง กระทรวงมหาดไทย 

  ข) “หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก” เชน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหนังสือถึง สมาคมสวนกุหลาบวิทยาลัย สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร มีหนังสือถึง นายเกง ขยันเรียน เปนตน 

  ค) “หนังสือที่หนวยงานอ่ืนใดซึ่งมใิชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง    
สวนราชการ” เชน สมาคมสวนกุหลาบวิทยาลัย มีหนังสือถึง กรมสามัญศึกษา นายเกง ขยันเรียน       

มหีนังสือถึง สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา เปนตน 

  ง) “เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ” เชน ใบเสร็จรับเงิน 

เปนตน 

  จ) “เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ” เชน 

ระเบียบวุฒิสภาวาดวยการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอบังคบัการประชุมวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตน 

ฉ) “ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” เชน 
แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซดีี อานอยางเดียว หรือแผนดิจิทลัอเนกประสงค  

หนังสือราชการ มี ๖ ชนิด คือ 

๑. หนังสือภายนอก  

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพธิี ใชกระดาษตราครุฑ  
(ขนาดตัวครฑุสูง ๓ ซม. ดวยหมึกสีดําหรือทําครุฑดุนที่ก่ึงกลางสวนบนของกระดาษ) เปนหนังสือ

ติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึง

บุคคลภายนอก 
  หนังสือภายนอกมีรายละเอียด ดังนี ้
  - ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 

ถาเปนหนังสือคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้น โดยกําหนดไดไมเกินสี่ตัวและใหอยูใน

วงเล็บตอจากรหัสตัวพยัญชนะของเจาของเรื่อง (รหัสพยัญชนะตองไมซ้ํากับรหัสตัวพยัญชนะที่กําหนด

ไวประจํากระทรวง ทบวงและสวนราชการ หรือประจําจังหวัดหรือหนวยราชการ) เชน 
  สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา   ที่ สว ๐๐๐๑/...... 
 

 

- ๒ - 



 
คณะกรรมาธกิารสามัญเพื่อทําหนาทีต่รวจสอบ ที่ สว (ตปปช.) ๐๐๐๘/ 

  ประวัติฯ 
  (คณะกรรมาธกิารสามัญเพื่อทําหนาทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤตแิละพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตาํแหนงกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติแทนตําแหนงที่วาง) 

 

การออกเลขทีห่นังสือในราชการบริหารสวนกลาง ทีไ่มสังกัดสาํนกันายกรัฐมนตรีกําหนดใหประกอบดวย 

รหัสพยัญชนะของกระทรวง เลขประจาํกระทรวง ๐๐ ตัวเลข ๒ ตัวหลังหมายถึงเลขประจําสํานัก (กอง) 

โดยเริ่ม ๐๑ เรียงตามกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการ (สว คือ รหัสพยัญชนะของกระทรวง ๐๐ คือ 

เลขประจํากระทรวง ๐๑ คือ เลขประจําสํานัก)  
 

 

 

คณะกรรมการ หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานเรื่องใดๆ 

และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทาํงานหรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะ

เดียวกัน การกําหนดเลขทีอ่อกหนังสือของคณะกรรมการใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของ

เจาของเรื่อง ใหกําหนดไดไมเกินสี่ตัว โดยใหอยูในวงเล็บตอจากรหัสตัวพยัญชนะของเจาของเรื่องและ

รหัสดังกลาวจะตองไมซ้าํกับรหัสตัวพยัญชนะที่กําหนดไวในระเบียบงานสารบรรณ แลวตอดวยเลข

ประจําของเจาของเร่ือง 
  - สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงช่ือสวนราชการ สถานที่ราชการหรือคณะกรรมการ

ซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้นและลงที่ตั้งไวดวย (ปจจุบนัสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา มสีถานที่ทํางาน      

๒ แหง)  เชน 

 สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา  คณะกรรมาธิการสามญัเพื่อทาํหนาทีต่รวจสอบประวตัิฯ 

 ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐  สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
      ๔๙๙ อาคารสขุประพฤติ กทม. ๑๐๘๐๐                                   

การกําหนดเลขที่หนังสือคณะกรรมการ ใหใชเลขที่ของสวนราชการเจาของเรื่อง ซึ่งเปนผูดาํเนนิงาน

ใหคณะกรรมการ 
  - วัน เดือน ป ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเตม็ของเดือนและตัวเลขของพุทธศักราชที่ออก

หนังสือ (ไมตองมีคําวา วนัที่ พ.ศ.) 
  - เร่ือง ลงเร่ืองยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปนหนังสือ

ตอเนื่องปกติใหลงช่ือของหนังสือฉบับเดมิ 
 

 

เลขประจําสวนราชการเจาของเร่ือง ของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ภาคผนวกหนา ๙๑ 
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  - คําขึ้นตน ใชตามฐานะของผูรับผิดชอบ บุคคลธรรมดาใช เรียน ในที่นี้จะแสดงให

ทราบเฉพาะตําแหนงบุคคลทีใ่ช คําขึ้นตน กราบเรียน และลงทายของหนังสือใช ขอแสดงความนบัถือ

อยางย่ิง ไดแก ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวฒุิสภา ประธานสภา-

ผูแทนราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนญู ประธานศาลปกครองสงูสุด ประธานกรรมการ-

เลือกตั้ง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประธานผูตรวจการแผนดิน ผูตรวจการแผนดนิ 

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ประธานสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 

รัฐบุรุษ 

  การใชคําข้ึนตนแลวตอทายดวยคําวา ฯพณฯ หรือ ทาน นั้น ไมจําเปนตองใช คํา

ดังกลาว เพราะในระเบียบงานสารบรรณ ไดกําหนดใหใชคําวา กราบเรียน หรือ เรียน แลวแตตาํแหนง

ของผูที่มีหนังสือถึง เชน กราบเรียน นายกรัฐมนตรี  เรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนตน   

(ไดมีหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. ๑๐๘/๒๔๘๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๘๘ และ

หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๕/ว ๙๕๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ ใหยกเลิกการใช       

คําวา ฯพณฯ) 
  - อางถึง (ถามี) ใหลงช่ือสวนราชการเจาของหนังสือ และเลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ป   

พุทธศักราช ของหนังสือนัน้ (ถามีช้ันความลับ ความเร็ว ใหลงตอจากชื่อสวนราชการของเจาของหนงัสือ) 
  การอางถึงใหอางถึงหนังสือฉบับสดุทายทีต่ิดตอกันเพียงฉบับเดียว ยกเวนตองนาํเร่ือง

อ่ืนที่เปนสาระสําคัญมาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอืน่ๆ ที่เก่ียวของดวย 
  - สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) 
  - ขอความ 
  - คําลงทาย (ใชตามตารางที่กําหนดในระเบียบงานสารบรรณฯ) 
  - ลงช่ือ ลงลายมือช่ือเจาของหนังสือและใหพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต

ลายมือช่ือสําหรับสวนราชการของวุฒิสภา ไดแก 

  ในกรณีที่ประธานรัฐสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภาไดและ     

ไดมคีําส่ังแตงตั้งทาํหนาทีแ่ทน (ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๙) 
ไดแกตัวอยางการพิมพดังนี ้ 

...................................... 
(นาย.............................) 
ประธานวุฒิสภา ทาํหนาที่แทน 

 ประธานรัฐสภา 
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ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการไดและคาํส่ังใหมี 
ผูรักษาราชการแทน (ตามพระราชบญัญตัจิัดระเบยีบปฏบิัติราชการฝายรัฐสภา) ไดแกตัวอยางการพิมพ 

ดังนี ้

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

รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึ่ง รักษาราชการแทน 
 ประธานวุฒิสภา 

  กรณีที่ประธานวุฒสิภา มคีาํส่ังมอบอํานาจและหนาที่ใหรองประธานวุฒิสภาปฏิบตัิ

หนาที่ ไดแก ตัวอยางการพมิพ ดังนี ้
 

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

รองประธานวฒุิสภา คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน 
 ประธานวุฒิสภา   
 

  ในกรณีที่ใชคาํวา ปฏิบตัิหนาที่แทน รักษาราชการแทน รักษาการแทน ปฏิบัติราชการแทน 

รักษาการในตาํแหนง จะเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

  ในกรณีที่ไมมกีฎหมายกําหนด ใหใชคาํวา แทน แลวใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ

ตอทายดังกลาว ไดแกตัวอยางการพิมพ ดงันี้ 
 

...................................... 
(นาง.................................) 
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทั่วไป 

 แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 
  

   - สวนราชการเจาของเรื่อง 
                       กรณีหนังสือที่ออกอยูในระดบักระทรวง (ลงนามโดยประธานวฒุสิภา) จะตองมีช่ือ

สวนราชการเจาของเรื่องระดับกรม และช่ือสวนราชการเจาของเรื่องระดับกอง ตัวอยางเชน 

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
สํานักการประชุม 
โทร.  ๐ ๒๘๓๑ ๓๙.. 
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓.. 
www.senate.go.th 
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 กรณีหนังสือที่ออกอยูในระดบักรม (ลงนามโดยเลขาธิการวุฒิสภา) จะตองมีช่ือสวน

ราชการเจาของเรื่องระดับกอง ตัวอยางเชน 

สํานักกํากับและตรวจสอบ 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓.. 
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓..  

www.senate.go.th  

รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดทําหนังสือภายนอก 

   *สําเนาคูฉบบั ใหมีสําเนาที่จัดทําพรอมกับตนฉบบัและเหมือนกับตนฉบบั (ปกตใิหมี

สําเนาคูฉบบั ๒ ฉบบั โดยเกบ็ไวที่ตนเรื่อง ๑ ฉบบั และหนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ) ผูลงลายมือช่ือ

ในตนฉบับจะตองลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอไว และใหผูราง ผูพิมพ และผูตรวจ ลงลายมือช่ือ หรือ

ลายมือช่ือยอ ไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ (ฉบับที่ ๒) เพ่ือที่จะเปนหลักฐานใหรูวาใครเปน

ผูรับผิดชอบหนังสือนั้นในข้ันตอนใดบาง หากมีขอผิดพลาดในหนังสือตอนใด ก็จะหาผูรับผิดชอบได

ถูกตอง   

   แตในปจจุบันสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดบูรณาการโดยนําระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใช ในการปฏิบัติงานสารบรรณ  ดังนั้น หนวยงานสารบรรณกลางจะเก็บ

สําเนาหนังสือภายนอกจากการสแกน เพราะสามารถสบืคนสาํเนาหนังสือฯ ไดโดยผานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

  *หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผูรับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพ่ิม

ตัวพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ซึ่งกําหนดเปนเลขหนังสือเวียนโดยเฉพาะเริ่มตั้งแตเลข ๑ 

เรียงเปนลาํดบัไปจนถึงส้ินปปฏิทิน หรือใชเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางใด

อยางหนึ่ง รูปแบบอืน่ๆ เหมือนกับหนังสือภายนอก ตัวอยางเชน ที่ สว ๐๐๐๓/ว ๓๔๓๕ 

 

ช้ันความลับและชั้นความเร็ว  

  หนังสือราชการมีการกําหนดชั้นความลับและชั้นความเร็ว ดังนี ้  
  ช้ันความลับ ม ี๓ ช้ัน (ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ       

พ.ศ. ๒๕๔๔) ไดแก 

  ๑) ลับที่สุด (Top secret) 

  ๒) ลับมาก (Secret) 
  ๓) ลับ (Confidential) 
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  ช้ันความลับจะตองประทับตราสีแดงไวกึ่งกลางหนากระดาษ ทั้งดานบนและ

ดานลางทุกหนาของเอกสารที่มีช้ันความลับน้ัน และหนาซองหนังสือดวย (ใสซอง ๒ ช้ัน ช้ันใน        

สีน้ําตาลประทบัตราชัน้ความลับ ซองชั้นนอกสีขาวไมตองประทับชั้นความลับ ผนึกซองช้ันในดวยกาว   

ลงลายมือช่ือผูปดผนึก (นายทะเบียนเอกสารลับ/ผูชวยนายทะเบียนฯ) ปดรอยผนกึซองดวยเทป และ

ใสซองช้ันนอก ตดิใบรับหนังสือ ตามระเบียบฯ) 

  ช้ันความเร็ว มี ๓ ช้ัน ไดแก 

  ๑) ดวนที่สุด เจาหนาทีป่ฏิบัตใินทันทีทีไ่ดรับหนังสือนัน้  
  ๒) ดวนมาก เจาหนาทีป่ฏิบัตโิดยเร็ว 
  ๓) ดวน เจาหนาที่ปฏิบตัิเร็วกวาปกติ เทาที่ทําได 
ช้ันความเร็วจะประทับตราสแีดงไวมุมซายบนของหนาแรก และหนาซองหนังสือ 
 

การปฏิบัติที่มกีารระบุช้ันความเร็ว 
  ในกรณีที่ไดรับหนังสือ “ดวนที่สุด” “ดวนมาก” “ดวน” “ดวนภายในเวลาที่กําหนด”    

ถาไดรับพรอมกันควรพิจารณาดู “หนังสือดวนภายในเวลาที่กําหนด” กอน เพ่ือที่จะใหแนใจวาจะ

สามารถปฏิบตัิการไดภายในเวลาที่กําหนด ตอจากนั้นจงึปฏิบัติหนังสือ “ดวนที่สุด” “ดวนมาก” “ดวน” 
และหนังสือธรรมดา ตามลาํดับชั้นความดวน 

  เร่ืองราชการที่จะดาํเนินการหรือส่ังการดวยหนังสือไดไมทัน ใหสงขอความทาง

เครื่องมือส่ือสาร และใหผูรับปฏิบตัิเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ซึ่งการดําเนนิการทางเครื่องมือส่ือสาร   

ใหผูสงและผูรับบนัทึกขอความไวเปนหลักฐาน 
 

 

 

   

   

  

  

 
 
 
 
 

แบบหนังสือราชการที่ระบุช้ันความลบั ช้ันความเร็ว และรูปแบบซอง 

ตัวอยางในภาคผนวกหนา  ๙๒ - ๙๕ 
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  หลักทั่วไปในการเขียนหนังสือภายนอก (ครุฑ)  คือ  

• ตองรูชนิด/รูปแบบของหนังสือ 

• ตองรู/เขาใจเรื่องที่จะเขียนอยางชัดเจน   

• ตองรูโครงสรางของเนื้อเรื่อง 

สวนสําคัญ ขอความหนังสือโตตอบ 
มี ๒ สวน 

      ๑. เหตุ   (ยอหนาแรก) 

   ติดตอครั้งแรก                                                เคยมีหนังสือติดตอกัน  

ดวย.............                  อางถึง 
เนื่องดวย...............                                 ตาม.................นั้น 
เนื่องจาก............             ตามที่...............นั้น 
                        อนุสนธิ.............นัน้ 
               ตาม.............ความละเอียดแจงแลว นั้น 
                                                      ความสืบเนือ่งจากที่อางถึง  (ยอหนาที่ ๒) 
                                                             บดันี้  ........ 
                                 ช่ือสวนราชการ เชน  สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา... 
               ในการนี้  ....... 

 
 
 
 ๒. วัตถุประสงค  (ยอหนาที่ ๓) 
        จึง.................. 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ/โปรดทราบ   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
จึงเรียนมาเพื่อขอไดโปรดพิจารณาดําเนนิการตอไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหทราบดวย 
 

 

 

 

 

- ๘ - 



 

การจัดทําหนังสือภายนอก (ครุฑ) มี ๒ กรณี 

       กรณีที่ ๑  เลขาธิการวุฒิสภา ทราบ หรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และลงนาม

หนังสือโตตอบ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
        เมื่อไดรับหนังสือที่สงมาจากภายนอก และสํานักงานฯ ไดดาํเนินการลงทะเบียนรับ

สวนกลาง ตามระเบียบฯ แลว  
๑. จัดทาํหนังสือบันทึก โดยอานใหเขาใจแลวสรุปประเด็น เสนอความเหน็ตอ 

ผูบังคบับญัชา ตามลาํดับชั้น เพ่ือใหเลขาธิการวุฒิสภาทราบ หรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ โดยหนังสือ

บันทึกจะผานผูอํานวยการกลุมงาน.... เพ่ือตรวจแกไข และลงนามกาํกับ ผานถึงผูอํานวยการสาํนัก.... 

เพ่ือลงนาม ผานถึง รองเลขาธิการวุฒิสภา.... ถาไมมคีวามเห็นใดเพิ่มเตมิ จะลงชื่อ และวัน เดือน ป กํากับ 

๒. แฟมเสนอผานถึงเลขาธกิารการวุฒิสภา เพ่ือทราบ หรือพิจารณาวนิิจฉัยสั่งการ  

๓. กรณีที่ตองทําหนังสือภายนอก (หนังสือครุฑ) โตตอบหนวยงานเจาของหนังสือ   
ทําได ๒ กรณ ี
  ๓.๑ ทําหนังสือภายนอก (หนังสือครุฑ) โตตอบ เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

พรอมกับขั้นตอนการทําบันทึกยอเร่ืองเสนอผูบังคบับญัชา วิธนีี้จะลดขั้นตอนการเสนอหนังสือโตตอบ

ใหเร็วข้ึน 
      ๓.๒ ทําหนังสือภายนอก (หนังสือครุฑ) โตตอบหลังจากที่เลขาธิการวุฒิสภา 

ทราบหรือพิจารณาวินิจฉัยสัง่การแลว ซึ่งจะตองทําหนังสือบันทึกเสนอใหเลขาธิการวฒุิสภาลงนามใน

หนังสือครุฑอีกครั้งโดยตองผานผูบังคบับญัชาตามลําดบัชั้นเชนเดียวกัน ซึ่งวิธนีี้ทําใหหนังสือโตตอบ

ลาชากวา 
๔. เมื่อเลขาธิการวุฒิสภา ลงนามในหนังสือโตตอบและสําเนาคูฉบบัเรียบรอยแลว 
๕. นําหนังสือขอ ๔ ลงทะเบียนหนังสือสงภายนอกสาํนกังานเลขาธิการวุฒิสภา ใน 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งแตละสํานักสามารถออกเลขหนังสือสงภายนอกสํานักงานฯ ไดโดย

อัตโนมตัไิมตองผานสารบรรณกลางของหนวยงาน แตในสวนของการจัดสงหนังสือไปยังหนวยงาน

ภายนอกที่สํานกังานฯ มีหนังสือไปถึงโดยทาง ไปรษณียหรือเจาหนาที่นําสง (by hand) กลุมงานบรหิาร

ทั่วไป สํานักบริหารงานกลาง เปนหนวยกลางที่ตองดาํเนินการ 

๖. จดัเก็บสาํเนาหนังสือสงรวบรวมไวกับตนเรื่องเขาแฟม เพ่ือไวเปนหลักฐานอางอิง 

กรณีที่ ๒ รองเลขาธิการวุฒิสภาทราบ หรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และลงนาม 
หนังสือโตตอบในหนังสือราชการภายนอก โดยไดรับมอบอํานาจในการบริหารราชการ ตามคําสั่ง

ของเลขาธิการวุฒิสภา ตามสายการสายการบังคับบัญชา ซึ่งเปนไปตามระเบียบปฏิบัติราชการ 

ฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๑ 
 
 

- ๙ - 



    เลขาธิการวุฒิสภาลงนาม 

                    กรณีเร่ืองที่ไมสําคญัมาก หรือเร่ืองที่ปฏิบัตติามระบบราชการเปนประจํา และ

เลขาธิการวุฒิสภาไดมีคําส่ังมอบหมายการบริหารราชการใหกับรองเลขาธิการวุฒิสภาไวแลวการทํา 
หนังสือราชการในเรื่องนั้น จะเสนอหนังสือถึงรองเลขาธิการวุฒิสภา ในตาํแหนงเลขาธิการวุฒิสภา      

ที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสํานกันัน้ๆ จะลงนามทราบ หรือพิจารณาวินิจฉัยสัง่การ ซึ่งหมายถึง   

การปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา   

การทาํหนังสือบันทึกยอเร่ืองและการทาํหนังสือภายนอกโตตอบ จะมีวิธีการและ 
ข้ันตอน เชนเดียวกับกรณีที่ ๑ เพียงแตผูบังคบับญัชาที่มีอํานาจในการรับทราบ หรือพิจารณาวนิิจฉัย

ส่ังการ คือ รองเลขาธกิารวุฒิสภา (ตามสายการปฏิบตัิงาน)  

ผังแสดงการจัดทําหนังสือภายนอก (ครุฑ) กรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒ 

 

 

 

                                
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- เสนอหนังสือบันทึกผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ (ผอ.กลุมงาน,ผอ.สํานัก) ลงนาม 
- จัดทาํหนังสือราชการภายนอก (ครุฑ) โตตอบและสาํเนาคูฉบับ ๒ แผน แนบไปใน  
   คราวเดียวกนั (เพ่ือลดข้ันตอน) จะทําใหหนังสือโตตอบถึงหนวยงานภายนอก 
   ไดรวดเร็ว 

     รองเลขาธกิารวุฒิสภา ไมมีความเห็นใด 
ลงนาม วัน เดอืน ป กํากับ 

นําหนังสือลงทะเบียนสงภายนอก 
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ที่กลุมงานบรหิารทั่วไปของ   

สํานักเจาของเรื่อง 

จัดเก็บสาํเนาหนังสือภายนอก 
รวบรวมเรื่องเขาแฟม 

เพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิงตอไป 

รองเลขาธิการวุฒิสภาลงนามในหนังสือ

ภายนอก (ตามอํานาจที่ไดรับมอบหมาย

การบริหารงานราชการ) 

- แบบและตัวอยางหนังสือภายนอก กรณีเลขาธิการวฒุิสภา/รองเลขาธิการวุฒิสภาลงนาม               

   ภาคผนวกหนา ๙๖ – ๑๐๐ 

- ตัวอยางหนงัสือภายนอก กรณีเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายในรูปคณะกรรมการ /คณะกรรมาธกิาร 

   โดยประธานคณะกรรมการฯ/ประธานคณะกรรมาธกิารฯ ลงนาม ภาคผนวกหนา ๑๐๑ - ๑๐๒ 

- ตัวอยางหนงัสือภายนอก กรณีเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายการบรหิารราชการ ในกรณีเร่ืองทั่วไป    

   ผูอํานวยการสํานักฯ ลงนาม ภาคผนวกหนา ๑๐๓ - ๑๐๔ 

- แบบและตัวอยางหนังสือภายนอก กรณีประธานวุฒสิภาลงนาม ภาคผนวกหนา ๑๐๕ - ๑๐๗ 

กรณีที่ ๑ กรณีที่ ๒ 

- ๑๐ - 



 
๒. หนังสือภายใน 

   หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก        

(ไมตองลงสถานทีต่ั้งไมตองมีคําลงทาย) เปนหนังสือตดิตอราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม     

หรือจังหวัดเดียวกัน หรือภายในเขตพื้นที่เดียวกัน ยอมเปนที่รูจักซึ่งกันและกันใหใชหนังสือภายใน          

ในการติดตอราชการได ใชกระดาษบันทึกขอความ ซึ่งมแีบบการทําหนังสือภายใน ดังนี้  

      - สวนราชการ ลงช่ือสวนราชการเจาของเร่ือง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ ถาสวน

ราชการ ที่ออกหนังสือเปนระดับกรมขึ้นไป ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเร่ืองระดับกรมและกอง ถาสวน

ราชการ  ที่ออกหนังสืออยูในระดับต่ํากวากรมลงมา ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง 

หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท 
         ถาสวนราชการระดบักระทรวงเปนผูออกหนังสือภายใน ใหระบช่ืุอกระทรวง ทบวง 

กรม และหมายเลขโทรศัพท เพ่ือใหทราบวาเปนหนังสือของกระทรวงใด 
   - ที่ ใหลงพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเร่ือง ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 

(เชนเดียวกับหนังสือภายนอก) 
      - วันที่ 
      - เร่ือง    

      - คําขึ้นตน ใชเชนเดียวกันกบัหนังสือภายนอก จะไมใชคาํวา เสนอ หรือขอประทานเสนอ 
      - ขอความ ถามีอางถึง หรือ ส่ิงที่สงมาดวย ใหระบไุวในสวนของขอความในเนื้อเร่ือง 
      - ลงช่ือและตําแหนง มีลักษณะการใชเชนเดียวกับหนังสือภายนอก 
 

 

 

 

 

 
   

  

   

                                   

         

 

 

แบบและตัวอยางหนังสือภายใน ที่ระบุช้ันความเร็ว ภาคผนวกหนา ๑๐๘ – ๑๐๙ 
แบบและตัวอยางหนังสือภายใน ที่ออกในนามคณะกรรมาธิการฯ   
ประธานคณะกรรมาธิการฯ ลงนาม ภาคผนวกหนา ๑๑๐ – ๑๑๑ 

แบบและตัวอยางหนังสือภายใน กรณีผูอํานวยการสํานักไมอยู และไมมีกฎหมายกําหนด    

ใหผูอํานวยการกลุมงาน ลงนามหนังสือโดยใหใชคาํวาแทน  
ภาคผนวกหนา ๑๑๒ – ๑๑๓ 

ตัวอยางหนังสือภายใน กรณตีิดตอราชการระหวางหนวยงานภายในที่ต่าํกวาระดบักอง       

โดยผูลงนามในหนังสือมีตาํแหนงเทากัน ภาคผนวกหนา ๑๑๔  
แบบและตัวอยางหนังสือภายใน ออกในนามคณะกรรมการฯ เลขานุการฯ หรือ

ผูชวยเลขานุการฯ ลงนาม ภาคผนวกหนา ๑๑๕ - ๑๑๖ 
 

- ๑๑ - 



 

ความแตกตางของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และบันทึก 

 บางหนวยงานประสบปญหาในการเลือกใชหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หรือ   

บันทึก ซึ่งหนังสือแตละชนิดมีความแตกตางกันบางประการและมักเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับ    

การใชวา ควรจะใชหนังสือประเภทใดในกรณีใด หนวยงานที่อยูในสังกัดกระทรวง (รัฐสภา) เดียวกัน  

ก็ควรใชหนังสือภายในเพื่อแสดงวาอยูในสังกัดเดียวกัน มีรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงคนเดียวกันใช

รหัสหนังสือเดียวกัน คือ สว จึงขอสรุปใหความเห็นเกี่ยวกับความแตกตางของหนังสือทั้ง ๓ ชนิด ดังนี ้

 

หนังสือภายนอก หนังสือภายใน บันทึก 

๑. ตดิตอระหวางกระทรวงหรือ 
    ตดิตอกับหนวยงานและ 
    บุคคล อ่ืน 
 

๑. ตดิตอระหวางกรมหรือ 
    เทียบเทา ในสังกัดกระทรวง 
    เดียวกัน 

๑. ตดิตอภายในกรมเดียวกนั 

๒. ผูลงนามเปนหัวหนาสวน 
    ราชการระดับกระทรวง หรือ 
    ผูไดรับมอบหมาย 
 

๒. ผูลงนามเปนหัวหนาสวน 
   ราชการระดบักรม หรือผูไดรับ 
   มอบหมาย 

๒. หัวหนาสวนราชการหรือ 
    เจาหนาที่ก็สามารถลงนามได 

๓. ใชรูปแบบหนังสือภายนอก     
    ใชกระดาษครุฑ มีเร่ือง เรียน 
    และอางถึง ส่ิงที่สงมาดวย  
    (ถามี) 
 

๓. ใชรูปแบบหนังสือภายใน  
    ใชกระดาษบันทึกขอความ      
    มีเฉพาะเร่ืองกับเรียน 

๓. ใชกระดาษบันทึกขอความ  
    หรือกระดาษอื่นกไ็ด อาจไมม ี
    เร่ืองก็ได 

๔. เปนพิธีการเต็มรูปแบบ     
   ออกเลขที่ทุกครั้ง 
 

๔. เปนทางการ ออกเลขที่ 
    แตเปนพิธกีารนอยกวา 

๔. เปนทางการหรือไมเปน  
   ทางการก็ได ออกเลขที่ภายใน  
   หรือไมมีเลขที่ก็ได 
 

๕. ตองพิมพใหเรียบรอย    
 

๕. ตองพิมพใหเรียบรอย ๕. พิมพหรือเขียนดวยลายมือ 
    ก็ได 
 

๖. มีสําเนาคูฉบับและสําเนา 
   ครบถวน 
 

๖. มีสําเนาคูฉบับและสําเนา 
   ครบถวน 

๖. อาจไมมีสําเนาก็ได 

 

- ๑๒ - 



                                 

๓. หนังสือประทับตรา 

  หนังสือประทับตรา คือ หนงัสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหวัหนาสวนราชการ

ระดับกรมขึ้นไปเปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา 
  * ใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกบับคุคลภายนอก 

ใชเฉพาะกรณทีี่ไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 
  < การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

  < การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือสารบรรณ 

  < การตอบรบัทราบที่ไมเก่ียวกับสวนราชการสําคัญหรือการเงิน 

  < การแจงผลงานที่ไดดําเนนิการไปแลวใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ 

  < การเตือนเรือ่งที่คาง 

  < เร่ืองซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกาํหนด โดยทําเปนคําส่ังใหใชหนังสือ 
                       ประทบัตรา 

(หนังสือประทับตราของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปจจุบันเลขาธิการวุฒิสภาไดมอบหมายให

ผูอํานวยการสํานักของสํานักน้ันๆ เปนผูลงช่ือยอกํากับตรา ในหนังสือประทับตรา) 

 
ขอสังเกต หนังสือชนิดน้ี ใหประทับตรากอนลงชื่อกํากับตรา 

 

สวนราชการระดับกองจะออกหนังสือประทับตรา ในนามของสวนราชการระดับกองไมได  
เพราะเปนหนังสือของสํานักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบและตัวอยางหนังสือประทับตรา ภาคผนวกหนา ๑๑๗ - ๑๑๙ 

- ๑๓ - 



๔. หนังสือสั่งการ  

หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนดิ ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบงัคับ โดยใหใชแบบที่กําหนด  

* คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคบับญัชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย  
ใชกระดาษตราครุฑ 

  รายละเอียดของคําสั่ง 
  - คําสั่ง ใหลงช่ือสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําส่ัง เชน คําส่ัง
สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา คําส่ังวุฒิสภา คําส่ังประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานกังาน

เลขาธิการวุฒสิภา  
  - ที่ ใหเลขที่ที่ออกคําส่ัง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลําดบัไปจนถึงส้ินป

ปฏิทินทับเลขป พุทธศักราชที่ออกคําส่ัง เชน ที่ ๕/๒๕๔๗   
  - เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองที่ออกคําส่ัง 
  - ขอความ ใหอางเหตุที่ออกคําส่ัง และอางถึงอํานาจทีใ่หออกคําส่ัง (ถามี) ไวดวย

แลวจึงลงขอความที่ส่ังและวันที่ใชบังคบั 
  - สั่ง ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเตม็ของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช    

ที่ออกคําส่ัง เชน ส่ัง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  - ลงช่ือ ใหลงลายมือช่ือผูออกคําส่ัง และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต

ลายมือช่ือ 
  - ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําส่ัง 

* ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาทีไ่ดวางไว โดยจะอาศยัอํานาจของ 
กฎหมายหรือไมก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนประจํา ใชกระดาษครุฑ 

  รายละเอียดของระเบียบ  
  - ระเบียบ ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกระเบียบ 
  - วาดวย ใหลงช่ือของระเบียบ 
  - ฉบับที่ ถาเปนระเบียบทีก่ลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่

เทาใด แตถาเปนระเบียบเรือ่งเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไปตามลําดบั 
  - พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
  - ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพ่ือแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบ และ

อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 
  - ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อระเบียบ ขอ ๒ 

เปนวันใชบังคบักําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามี

มากขอหรือหลายเร่ืองจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้น

หมวด ๑ 
 

- ๑๔ - 



 

  - ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตวัเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป

พุทธศักราช ทีอ่อกระเบียบ เชน ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  - ลงช่ือ ใหลงลายมือช่ือผูออกระเบียบ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต

ลายมือช่ือ 
  - ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
 

การจัดทําหนังสือสั่งการ (คําสั่งและระเบียบ) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
  เมื่อไดรับมอบหมายใหจดัทําคําส่ัง/ระเบียบ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา จะตองรู

รูปแบบของคาํส่ังและระเบยีบที่จะจัดทาํ 

  ๑. รางคาํส่ัง/ระเบียบ สํานกังานเลขาธกิารวุฒิสภา พรอมบนัทึกเสนอผูอํานวยการสํานกั

ลงนาม ผานผูอํานวยการกลุมงาน 
 ๒. เสนอแฟมผานรองเลขาธิการวุฒิสภา (ถาไมมีความเห็นเพิ่มเติม ก็จะลงนาม และ                     

วัน เดือน ป กํากับ) 
 ๓. แฟมเสนอถึงเลขาธิการวุฒิสภา  เพ่ือพิจารณาลงนามในคาํส่ัง/ระเบียบ 
 ๔. เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามในคาํส่ัง/ระเบียบ แลว นําคําส่ัง/ระเบียบ ลงลําดับเลขที่ 

คําส่ัง/ ระเบียบ ที่กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักบริหารงานกลาง  
 ๕. ทําสําเนาคาํส่ัง/ระเบียบ ที่ลงลําดับเลขที่แลว เพ่ือไวประกอบการปฏิบัติงาน  
 ๖. มอบตนฉบับคาํส่ัง/ระเบียบ ใหกลุมงานบริหารงานทั่วไป สํานักบริหารงานกลาง  

แจงเวียนผาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พรอมเก็บตนฉบับไวเปน

เอกสารสาํคัญทางการบริหารงานของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ๑๕ - 



หนังสือถึงเลขาธิการวฒุิสภาพิจารณาตามความเห็นที่เจาหนาทีบ่ันทึก      

โดยรับทราบหรือพิจารณา ถาเห็นชอบ จะลงนามในคําส่ัง/ระเบียบ 
สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา  และลงวัน เดือน ป กํากับ 

คําส่ัง/ระเบียบ ที่เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามแลว ลงลําดบัเลขที่คําส่ัง/ระเบียบ  
ประจําป ที่กลุมงานบริหารทัว่ไป สํานักบริหารงานกลาง  

สํานักที่เปนเจาของเรื่องมอบคําส่ังตนฉบบั 
ใหกลุมงานบรหิารทั่วไป สํานักบริหารงานกลาง และแจงเวียนผาน 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหหนวยงานภายใน 
สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ทราบทั่วกัน 

(เฉพาะเร่ืองที่มีคําส่ังใหแจงเวียน) 

ผังแสดงการจัดทําหนังสือสั่งการ (คําสัง่และระเบียบ)    
กรณี จัดทําคาํสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                    

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

   

 

 

  

  

    
 

 
 

 
ข้ันตอนการเสนอรางคําส่ัง/ระเบียบ จะเสนอพรอมบันทึก  เสนอผูบงัคับบญัชาตามลําดบัชั้น  
จนถึงเลขาธิการวุฒิสภาลงนาม 
 

  

 

บันทึกหนังสือเสนอผูอํานวยการสํานัก.... เพ่ือลงนาม  
โดยผาน ผูอํานวยการกลุมงาน....... ลงนาม พรอมแนบ 

รางคําส่ัง/ระเบียบ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

หนังสือถึงรองเลขาธิการวุฒสิภา 
แสดงความเหน็เพิ่มเติม  ถาไมมีความเห็นใดเพิ่มเติม  

ก็จะลงชื่อ และวัน เดือน ป กํากับ 

สํานักบริหารงานกลางเกบ็คาํส่ังตนฉบับทีแ่จงเวียนแลว  
เพ่ือไวเปนหลกัฐานของราชการ 

แบบและตัวอยางหนังสือส่ังการ  
- คําส่ังวฒุิสภา/ คาํส่ังสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา/คําส่ังประธานคณะกรรมการฯ/คําส่ังคณะกรรมาธิการฯ 

   ภาคผนวกหนา ๑๒๐ - ๑๒๘ 

- ระเบียบวฒุสิภา/ ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ภาคผนวกหนา  ๑๒๙ - ๑๓๓ 

- ๑๖ - 



 

  * ขอบังคับ คอื บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายที่บัญญัตใิหกระทาํได ใชกระดาษตราครุฑ 

             การจัดทําระเบียบและการจัดทาํขอบังคับ จะมรีายละเอียดคลายกัน สวนทีแ่ตกตาง  

ที่สําคัญคือระเบียบนัน้จะออกโดยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได แตถาเปนขอบังคบัแลวตองออกโดย

อํานาจของกฎหมายเทานั้น เหตุที่ตองมีขอบังคับเนื่องจากกฎหมายบางฉบับไดกําหนดใหสวนราชการ

ออกเปนขอบงัคับ 

 

 

  การพิมพหนังสือสั่งการ ใหจัดทําตามแบบที่กําหนด ทัง้ตามระเบียบกําหนดใหมีคาํวา 

“พ.ศ.” ไวดวย ดังนี ้

    ส่ัง  ณ  วนัที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ประกาศ  ณ  วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ใหไว  ณ  วนัที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕. หนังสือประชาสัมพันธ 

 หนังสือประชาสัมพันธ มี ๓ ชนิด คือ ประกาศ แถลงการณ และ ขาว 

 ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือ 
แนะแนวทางปฏิบัต ิใชกระดาษตราครุฑ 

          รายละเอียดของประกาศ 
        - ประกาศ ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกประกาศ 
          - เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองที่ประกาศ  
          - ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ 
        - ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป

พุทธศักราช ทีอ่อกประกาศในแบบตัวอยางของระเบียบงานสารบรรณ ไดกําหนดไวใหลง “พ.ศ.” ดวย  

          - ลงช่ือ ใหลงลายมือช่ือผูออกประกาศ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต

ลายมอืช่ือ 
         - ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 
 

 

 

 

แบบและตัวอยางหนังสือส่ังการ (ขอบังคับ) ภาคผนวกหนา ๑๓๔ - ๑๓๖ 

 

แบบและตัวอยางหนังสือประชาสัมพันธ (ประกาศ) 

ประกาศวฒุิสภา/ประกาศสาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ภาคผนวกหนา ๑๓๗ - ๑๔๐ 

- ๑๗ - 



 

 แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจกรรมของ

ทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ ใหทราบชดัเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ 

        รายละเอียดของแถลงการณ 
        - แถลงการณ ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
        - เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองที่ออกแถลงการณ 
        - ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนือ่งกันให

ลงฉบับที่เรียงตามลาํดบัไวดวย 
        - ขอความ ใหอางเหตุผลที่ออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 
        - สวนราชการที่ออกแถลงการณ ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
        - วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช   

ที่ออกแถลงการณ 
 

 

 
 

  ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ  

        รายละเอียดของขาว 
        - ขาว ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกขาว 
        - เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองที่ออกขาว 
        - ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกันใหลงฉบับที่

เรียงตามลําดบัไวกอน 

                    - ขอความ ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขาว 

        - สวนราชการที่ออกแถลงการณ ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกขาว 
        - วัน เดอืน ป ใหลงตวัเลขของวนัที่ ช่ือเต็มของเดอืน และตัวเลขของปพุทธศกัราช        

ที่ออกขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบหนังสือประชาสัมพันธ (ขาว) ภาคผนวกหนา ๑๔๒ 

แบบหนังสือประชาสัมพันธ (แถลงการณ)  
ภาคผนวกหนา ๑๔๑ 

- ๑๘ - 



 

๖. หนังสือทีเ่จาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนงัสือที่ทางราชการ

ทําข้ึนนอกจากที่กลาวขางตน หรือหนังสือทีห่นวยงานอืน่ใดซึ่งมใิชสวนราชการหรือบคุคลภายนอกมมีาถึง

สวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด 

          หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึน้หรือรับไวเปนหลักฐาน  
      ๑) หนังสอืรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคล นติิบคุคล 

หรือหนวยงาน เพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึง่อยางใดใหปรากฏแกบุคคลทั่วไป ไมจําเพาะเจาะจง ใช

กระดาษตราครุฑ 

 

 
  

      ๒) รายงานการประชุม คือ การบนัทึกความคดิเหน็ของผูมาประชมุ ผูเขารวมประชุม 

และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน 

       รายละเอยีดของรายงานการประชุม  
       - รายงานการประชุม ใหลงช่ือคณะที่ประชุมหรือการประชุมของคณะนั้น เชน 

รายงานประชมุคณะกรรมการ...... 
     - ครั้งที่ ใชลงคร้ังที่ประชุมเปนรายป โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจน

ส้ินปปฏิทิน ทบัเลขปพุทธศกัราชที่ประชุม เมื่อข้ึนปปฏิทินใหมใหเร่ิมครั้งที่ ๑ ใหมเรียงตามลําดบั เชน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ หรือจะลงจํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุมหรือการประชุมนั้น ประกอบ

กับครั้งที่ประชุมเปนรายป ได เชน ครั้งที ่๒๐๕-๕/๒๕๔๗ 
      - เมื่อ ใหลงวันเดือนปที่ประชุม 
      - ณ ใหลงสถานที่ที่ประชุม 

          - ผูมาประชุม ใหลงช่ือและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งมา

ประชุม 

      ในกรณีที่เปนผูไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนหนวยงานใหระบุวาเปนผูแทนจากหนวยงาน

ใด พรอมตําแหนงในคณะทีป่ระชุมหรือการประชุมนั้น 

      ในกรณีที่เปนผูมาประชุมแทน ใหลงช่ือมาประชุมแทน และลงดวยวามาประชุมแทน

ผูใดหรือตําแหนงใด หรือแทนผูแทนหนวยงานใด 

 

 

 

แบบและตัวอยางหนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไว เพ่ือเปนหลักฐานในราชการ  
หนังสือรับรอง ภาคผนวกหนา ๑๔๓ - ๑๔๕ 

- ๑๙ - 



 

        - ผูไมมาประชุม ใหลงช่ือและหรือตาํแหนงของผูทีไ่ดรับการแตงตัง้เปนคณะทีป่ระชุม

ซึ่งมิไดมาประชุม โดยระบุใหทราบวาเปนผูแทนจากหนวยงานใด พรอมทั้งเหตุผลที่ไมสามารถมา

ประชุม (ถาม)ี 
     - ผูเขารวมประชุม ใหลงช่ือและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่

ประชุมซึ่งไดเขารวมประชุม และหนวยงานที่สังกัด (ถามี) 
       - เร่ิมประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม 
       - ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชมุ โดยปกตใิหเร่ิมตนดวยประธานกลาวเปด

ประชุมและเรื่องที่ประชุมกับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเร่ืองประกอบดวยหัวขอ ดังนี ้
  เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
  เร่ืองอ่ืนๆ  (ถามี) 
       - เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 

          - ผูจดรายงานการประชุม ใหเลขานุการหรือผูซึง่ไดรับมอบหมายใหจดรายงาน 
การประชุม ลงลายมือช่ือพรอมทั้งพิมพช่ือเต็มและนามสกุลไวใตลายมอืช่ือในรายงานการประชุมครั้งนั้น 

การจดรายงานการประชุมและการรับรองรายงานการประชุม 
      การจดรายงานการประชุม อาจทําได ๓ วิธี 
       ๑) จดรายละเอียดทุกคาํพูดของกรรมการหรือของผูเขารวมประชุมทุกครั้งพรอมดวยมต ิ
      ๒) จดยอคําพูดที่เปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขารวมประชุม อันเปนเหตุผล

นําไปสูมติของที่ประชุมพรอมดวยมต ิ

      ๓) จดแตเหตุผลกับมตขิองที่ประชุม 

     การรับรองรายงานการประชุมอาจทําได ๓ วิธี 
      ๑) รับรองในการประชมุครั้งนั้น ใชสําหรับในกรณีเร่ืองเรงดวน คือเลขานุการอานสรุป

มติใหที่ประชมุพิจารณารับรอง 
      ๒) รับรองในการประชุมครั้งตอไป ประธานหรือเลขานุการอานสรุปมติใหที่ประชุม

พิจารณารับรอง 
      ๓) รับรองโดยการแจงเวียน ใหเลขานกุารสงรายงานการประชุมไปใหบคุคลใน

คณะกรรมการพิจารณารับรองภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

  

 

 

- ๒๐ - 



 

  หลักในการเขยีนรายงานการประชุม 
  ๑. ถูกตอง 
  ๒. ชัดเจน 
  ๓. รัดกุม 
  ๔. กะทัดรัด 
  ๕. บรรลุวัตถุประสงค 

  ความสําคัญของรายงานการประชุม  
   รายงานการประชุมตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบณัฑติยสถาน หมายความวา 

“รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไวเปนทางการ” เปนรายงานประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญ
อยางย่ิง สรุปไดดังนี ้
   ๑. องคประชุมของการประชุม การประชุมอยางเปนทางการ จะมีองคประกอบ ๘ 

ประการ ไดแก 
   ๑.๑ ประธาน 
           ๑.๒ องคประชุม  
   ๑.๓ เลขานุการ 
             ๑.๔ ญัตต ิ
   ๑.๕ ระเบียบวาระการประชุม 
   ๑.๖ มต ิ
   ๑.๗ รายงานการประชุม 
      ๑.๘ หนังสือเชิญประชุม 
   ๒. เปนหลักฐานการปฏบิัตงิาน รายงานการประชุมจะเปนหลักฐานสาํคัญทีแ่สดงผล      

การปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมของหนวยงาน เพ่ือเปนหลกัฐานขององคกร ตอไป 
   ๓. เปนเครื่องมือติดตามงาน รายงานการประชุมที่มีการจดมตไิวอยางชัดเจน จะเปน

หลักฐานสําคญัใหเลขานุการหรือผูที่ไดรับมอบหมายไดตดิตามงานตามมติที่ประชุม 
   ๔. เปนหลักฐานอางอิง รายงานการประชมุที่มีการรับรองจากที่ประชุมแลวถือเปน

เอกสาร ที่ใชอางอิงไดตามกฎหมาย หากมปีญหาหรือความขัดแยงในทางปฏิบัต ิสามารถใชมติการ

ประชุมเพื่อยุติขอขัดแยงได 
   ๕. เปนขอมูลขาวสารของราชการ เลขานุการจะสงรายงานการประชุมใหผูเขาประชุมได 

รับทราบขอมูลหรือทบทวนเรื่องราวที่ผานมาในการประชุมครั้งกอนเพื่อใหตอเนื่องกับการประชุมครั้ง

ตอไป  นอกจากนั้น ยังเปนประโยชนสําหรับผูไมมาประชุม ไดศึกษาดแูละรับทราบมติที่ประชุมดวย 

รายงานการประชุมที่ไมใชเร่ืองปกปดยังเปนขอมูลขาวสารประเภทหนึ่งที่สามารถเผยแพรแกบุคคล 

ในองคกร ใหรับทราบผลงาน หรือความเคลื่อนไหวขององคกรเปนรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธ

ภายใน 
 

- ๒๑ - 



 

   รายงานการประชุมที่ดีมีลักษณะดังน้ี 
   ๑. เนื้อหาถูกตอง ตรงตามที่ประชุมอภิปราย มติถูกตองและครบถวนทุกประเด็น 
   ๒. เที่ยงตรง ผูจดตองมีใจเปนกลาง และชี้ใหเห็นถึงความคิดเหน็ที่เปนขอวินิจฉัยของ     

ที่ประชุม 
   ๓. ชัดเจนและเขาใจงาย ผูจดตองคํานึงถึงผูอานเปนสําคัญ แมผูไมไดเขาประชุมก็

สามารถอานเขาใจไดทุกถอยคําชัดเจน 
   ๔. ใชภาษาดี ใชภาษาราชการที่ส้ัน กระชับ ตรงประเดน็ และสุภาพ เปนประโยค   

บอกเลาที่เรียบงาย ควรใชประโยคความเดียวที่ไมมีคําเช่ือมมาก นอกจากนัน้ ตองมีวรรคตอนและ

ตัวสะกดที่ถูกตอง 
   ๕. มีหัวขอยอยทุกเร่ือง ผูจดควรตั้งหัวขอยอยทุกเร่ือง เพ่ือสะดวกแกการกลาวอางอิง 
   ๖. สามารถเปนแผนปฏิบตัิงานได 
 

 

 

  ๓) บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคบับญัชาเสนอตอผูบงัคับบญัชาหรอืผูบังคบับญัชา 

ส่ังการแกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรม

ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกตใิชกระดาษบันทึกขอความ และใหมีหัวขอดังตอไปนี ้
  - ช่ือตําแหนงที่บันทึกถึง 
  - สาระสําคัญของเรื่อง  ถามีเอกสารประกอบก็ใหระบไุวดวย 
  - ช่ือและตาํแหนง  ลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูบันทึก 

เทคนคิการจดัทําบันทึกเสนอ  
                  ผูทําบนัทึกเสนอผูบังคับบญัชา จะตองพิจารณาวาเร่ืองที่จะบันทึกนั้น ควรจะเขียนเปน

บันทึกประเภทใด การทําหนังสือบันทึกเสนอผูบังคบับญัชา โดยทั่วไปใชกระดาษบนัทึกขอความ  
  ในสวนสาระสาํคัญของเรื่อง ควรมีรูปแบบดังนี ้

      ปญหา : ประเด็นที่เปนปญหาของเรื่องที่จะพิจารณา 

      ขอเท็จจริง : ขอมูลประกอบการพิจารณา ความเปนมาของเรื่อง      

      ขอกฎหมาย : กฎเกณฑที่เก่ียวของ เชน กฎหมาย ระเบียบ คาํส่ัง 

      ขอพิจารณา : การวิเคราะหเร่ืองเพ่ือเสนอความเหน็ อยางมีหลักเกณฑ 

      ขอเสนอ : การเลือกวิธีการแกไขปญหาท่ีดีที่สุด 

 

 

 

แบบและตัวอยางหนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนและรับไว เพ่ือเปนหลักฐาน 
ในราชการ (รายงานการประชุม) ภาคผนวกหนา ๑๔๖ - ๑๕๐ 

- ๒๒ - 



 

  ลักษณะทั่วไปของการเขียนบันทึกที่ด ี
   ๑. ความเปนเอกภาพ 

 ๒. ความยาวพอเหมาะ อานเขาใจงาย ขอความสําคัญสมบูรณครบถวน 
 ๓. เขียนอยางชัดเจน เนนหวัขอสําคัญใหเดนชัด 
 ๔. ถูกตอง รัดกุม ตรงประเด็น 
 ๕. เนนขอเท็จจริง หลักการ เหตุผล (ไมนาํความเห็นสวนตัวเขามารวมเสนอ) 
 ๖. ขอเสนอ มีความเปนไปได บรรลุวัตถุประสงค มีผลกระทบและความเสี่ยงนอยที่สุด 
            ๗. มีความสมบูรณ 

 “บันทึก” มีอยู ๓ ประเภท คอื 
  ๑. บันทึกเสนอผูบังคบับญัชา 
  ๒. บันทึกส่ังการของผูบังคับบัญชา 
  ๓. บันทึกติดตอราชการระหวางเจาหนาที่ หรือระหวางหนวยงานที่ ต่ํากวากรม  

  สวนหนังสือราชการที่ใชกระดาษบนัทกึขอความเขียน เชนเดียวกับบันทึกเสนอ 

ผูบังคบับญัชาซึ่งติดตอราชการ ระหวางกรม ภายในกระทรวงเดียวกันนั้น เปน “หนังสือภายใน”     
ไมใช “บันทึก” บันทึกเสนอผูบังคบับญัชา เปน “บันทึก” ประเภทหนึ่งตามความหมายในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ขอ ๒๖ และเนื่องจากเปนหนังสือที่เจาหนาที่ทาํข้ึนไวเปนหลักฐาน 

ในราชการ ลักษณะวิธีการบนัทึก แบงได ๔ ประเภท คอื 
  ๑. บันทึกยอเร่ือง 
  ๒. บันทึกรายงาน 
  ๓. บันทึกขออนุญาต ขออนมุัต ิ
  ๔. บันทึกความเห็น 

  ๑. บันทึกยอเรื่อง คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเขียนเสนอตอผูบังคับบัญชา โดยยอความ 

จากตนเรื่องที่มีมาสรุปสาระสําคัญเสนอใหผูบังคบับัญชาทราบ โดยไมมีความเห็นของเจาหนาทีผู่ทําบนัทึก 
 ถาบันทึกเปนเรื่องที่ยาวหรือสับสน เจาหนาที่ตองทําบันทึกยอเร่ืองใหผูบังคับบญัชาอาน

ไดงายๆ ส้ันๆ สาระสําคัญสมบูรณ โดยผูบังคับบัญชาไมตองอานโดยละเอียดทั้งเร่ือง  
         การทําบันทึกยอเร่ืองตองเขียนใหผูบังคับบัญชา 
  - รูใจความของเรื่องโดยสมบูรณและชัดเจน 
  - เสียเวลาอานเรื่องนอยที่สุด 
  - เขาใจเรื่องงายที่สุด 
         การทําบันทึกยอเร่ืองเสนอผูบังคบับัญชาจะตองเสนอโดยสรุปรวมความทั้งเร่ือง  
ไมใชยอเร่ืองเสนอเปนตอนๆ ตามหนังสือที่มีมา มีเทคนิคการจัดทําบันทึก ดังน้ี 
 

 

- ๒๓ - 



 
  ๑. อานเรื่องทัง้เร่ืองอยางละเอียดใหเขาใจแจมแจง 

       - อานใหจบเรื่อง ไมอานไปยอไปเปนตอนๆ 
      - อานอยางละเอียด 
      - ทําความเขาใจในขอความและถอยคําที่สําคัญทุกตอนทุกคาํ 
      - ทําความเขาใจในเนื้อความทั้งหมดของเรื่อง 
  ๒. การจับใจความสําคัญของเรื่อง คือ การจับใหไดวาเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นมีอยางไร          

อะไรคือใจความ อะไรคือรายละเอียดประกอบ 
        ใจความ คือ เนื้อหาสาระของเรื่อง ซึ่งเมื่อเขียนลงก็จะไดความสมบูรณ ถาไมเขียนลง           

จะขาดสาระสําคัญไป 
         รายละเอียดประกอบ คือ ขอความตบแตง ซึ่งตดัออกก็ไมเสียความ เขียนเพิ่มเขาไป            

ก็ไมไดประโยชนมากนักที่จะใหรู 

     การสรุปรวมความทั้งเร่ือง จะตอง 
              * ลําดบัความเอง ไมจําเปนตองลําดบัความตามเรื่องเดิม 
              * ใชถอยคําของตนเอง 
                   - ไมใชคัดลอกจากขอความในเรื่องเดิม 
                   - ไมใชตดัตอนจากขอความในเรื่องเดิม 

             * สรุปเอาแตใจความสําคญั ไมเอารายละเอียด  

                          เน้ือหาสาระ อันเปนใจความสําคญัของเรื่องที่ควรทราบนั้น โดยทั่วไปจะตั้งเปนคําถาม

และคําตอบทีว่า 
       - เร่ืองอะไร 
       - ใคร  
       - ทําอะไร 
       - ทําอยางไร 
       - ทําทําไม 

         ถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือเกี่ยวกับเวลา หรือเกี่ยวกับสถานที ่ก็อาจตองถาม 

เพ่ิมอีกเพ่ือใหไดเนื้อหาสาระที่สมบูรณ เชน 
                         - ทําตอใคร 
       - ทําที่ไหน 
       - ทําเมื่อใด 

     การเสนอเรื่องใหเขาใจงาย 
       - ลําดบัความใหด ี
       - เนนสวนสําคญัของเรื่อง 
       - อางอิงใหดูรายละเอียดประกอบ 
 

-๒๔ - 



 
ทั้งนี้ไมมีความเห็นของเจาหนาที่ผูทาํบนัทึก ผูบังคบับญัชาพอที่จะรบัทราบหรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ไดโดยไมผดิพลาด 

  ๒. บันทึกรายงาน คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบญัชาเขียนเสนอตอผูบงัคับบญัชา โดย  

รายงานเรื่องที่ไดปฏิบัติมา หรือประสบพบเห็นมา หรือศึกษาสํารวจ สืบสวน สอบสวน ไดความมาเสนอ     

ใหผูบงัคบับญัชาทราบ หรือพิจารณาสั่งการ (อาจเปนเรือ่งในหนาที่ หรือเร่ืองที่ไดรับมอบหมายโดยเฉพาะ   

หรืออาจเปนเรื่องนอกหนาที่) มีเทคนิคในการทําบันทึก ดังน้ี 

(๑) ใหมีสาระสําคัญครบถวน 
                                   * อางที่มาของเรื่อง 
                                  * เลาเหตุการณที่เกิดขึ้น 

                                  * รายงานผลการดําเนินการที่ตามมา 
      * รายงานการดําเนนิการทําไปแลว และผลการดําเนินการ 

                                  * ปญหาอุปสรรค 
                                  * ความเห็นและขอเสนอ 

          (๒) เขียนใหกะทัดรัด 
                  * เนื้อความเทาที่จําเปน ใหกระชับ 

                                  * ยกรายละเอียดไปไวในเอกสารแนบ 
            (๓) เสนอแนวทางสั่งการ เสนอใหทราบ หรือเสนอเพื่อพิจารณาสั่งการ 

  ๓. บันทึกขออนุญาต ขออนุมัติ คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบญัชาเขียนเสนอตอผูบังคับบญัชา

เพ่ือขออนุญาตหรือขออนุมัติทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือขอเงิน หรือขอวัสดุส่ิงของใดๆ เชน 
  - ขออนุญาตเดินทางไปราชการตางทองที ่
  - ขออนุมัตโิครงการฝกอบรม 
  - ขอเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
  - ขอใชยานพาหนะและสถานที่ราชการ 

 เปนการบนัทกึขออนุญาตหรือขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาเพื่อทําการใดๆ ควรอางขอ
กฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดใหตองขออนุญาตในเรื่องนั้น และอางหลักเกณฑที่กําหนดไว พรอมทั้ง
เหตุผลความจําเปนที่ตองทําการนั้นหรือความเหมาะสมในการที่จะทําเชนนั้นดวย และถาเปนการขอ
อนุญาตหรือขออนุมัติหลายประการ ก็ควรแยกประเด็นเสนอขอเปนขอๆ ใหผูบังคบับญัชาพิจารณาได

สะดวก มเีทคนิคในการทําบันทึก ดังน้ี 
 * เสนอกิจการที่จะทํา  

                           * แสดงเหตผุลความจําเปน 

                           * เสนอประมาณการที่จะตองใช  

                             * คาดหมายผลหรือความสมควร 

        * เสนอคําขออนุมัติเปนประเด็นๆ 

- ๒๕ - 



 

  ๔. บันทึกความเห็น  คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเขียนเสนอตอผูบังคบับญัชา โดย    

แสดงความเหน็เสนอแนะแนวทางพิจารณาวินิจฉัยหรอืดําเนนิการในเรื่องที่เสนอนั้น เพ่ือผูบังคับบญัชา      

จะไดพิจารณาสั่งการตอไป 
                        การจัดทําบันทึกความเห็น 
     - กรณีที่ผูทําบันทึกเองริเร่ิมตั้งเร่ืองเสนอข้ึนเอง เชน เสนอแผนงาน โครงการ หรือ      

เสนอขอคิดเหน็อยางใดอยางหนึ่ง อาจตั้งเร่ืองข้ึนเองหรือมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นจงึเสนอความเห็น        

เพ่ือประกอบการพิจารณา 
     - กรณีที่ผูอ่ืนมีหนังสือมาหรือมีบันทึกเสนอข้ึนมา ซึง่ผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณา         

ส่ังการหรือดําเนินการในเรื่องนั้น และผูเปนเจาหนาที่เบือ้งตนจะตองทําบันทึกความเห็นเสนอเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของผูบังคบับญัชาวาควรสั่งการหรือดําเนินการเรื่องนั้นอยางไร 

      เพ่ือเสนอผูบังคบับญัชาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถาเปนเรื่องส้ันๆ เขาใจงาย ก็อาจ
บันทึกแตเพียงความเห็น ถาเปนเรื่องยาวหรือสับสนเขาใจยาก ควรสรุปเรื่องโดยแสดงขอเท็จจริง หรือ
ขอมูลของเร่ืองและยกประเด็นที่เปนปญหาจะตองพิจารณา และถาเปนเรื่องที่อาจสั่งการไดหลายทางก็
ควรเสนอความเห็นวาจะสั่งการไดทางใดบาง โดยการเสนอดวยวาถาส่ังการทางใด จะเกิดผลอยางไร 
หรือตางกันอยางไร  มีเทคนิคการทําบันทึก ดังน้ี 

       * ยอเร่ืองเดิม 

       * ตั้งประเด็นที่เปนปญหา  

       * ประมวลขอเท็จจริง 

       * วิเคราะหปญหา 

       * เสนอแนะแนวทางการดําเนนิการ 

       * ใหขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

แบบบันทึกตอเน่ือง 

   บันทึกตอเน่ือง คือ การเขียนบันทึกเสนอผูบังคบับญัชา โดยขอความที่เขียนในบนัทึก    

ดังนี ้

        - คําขึ้นตน ใช “เรียน” หรือ “กราบเรียน” ตามฐานะของผูบังคบับญัชาเชนเดยีวกับ   

หนังสือภายนอก 
        - ขอความเนื้อเรื่อง  คือ ขอความทีผู่บันทึกเขียนเสนอผูบังคบับญัชา 
         - ลงช่ือ  ลงลายมือช่ือของผูบันทึก 
        - ตําแหนง  ลงตําแหนงของผูทําบันทึก 

        - วัน เดือน ป  ลงตวัเต็ม เชน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ หรือตัวยอ ๑ ต.ค. ๕๒ ก็ได 
 

 

- ๒๖ - 



 

     
  หลักการบันทึก ขอความ เน้ือเรื่อง 
          ขอความเนื้อเร่ืองจะตองมีองคประกอบ ดังนี ้

๑. ปญหา คือ ประเด็นของเรื่องตองพิจารณา หรือประเด็นของเรื่องที่ตองการ ไดแก  
ตัวปญหา, คาํขอ, ความตองการ, ตนเรื่อง  

       ๒. ขอเท็จจรงิ คือ ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ไดแก 
      - ความเปนมา 
      - เร่ืองเดมิ 
      - ขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับเรื่องนั้นซึ่งปรากฏชัด 
      - ขอกฎหมายที่เก่ียวของ 
      - หลักการ, ระเบียบ, คาํส่ัง 
      - มติทีป่ระชุม 
      - ความเปนไปที่เก่ียวของ 
      - ตัวอยางที่คลายคลึงพอจะเทียบเคียงกับเรื่องนั้นได  

  ๓. ขอพิจารณา คือ การวิเคราะหเร่ืองเพ่ือเสนอความเห็น 
      - พิจารณาอยางมีหลักเกณฑ เหตุผล 
         - เปรียบเทียบ ขอดี ขอเสีย 

  ๔. ขอเสนอ คือ การเลือกหนทางที่ดีที่สุด เพ่ือใหผูบังคับบญัชาไดพิจารณาสั่งการ 
      - มีความเปนไปได 
      - บรรลุวัตถุประสงค 
      - ผลกระทบและความเสี่ยงนอยที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๒๗ - 



 

การจัดทําหนังสือบันทึกเสนอผูบังคับบัญชา 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

 เมื่อไดรับมอบหมายใหจดัทําหนังสือบันทึก จะตองพิจารณาวาเร่ืองนัน้จะทําหนังสือ 
บันทึกประเภทใดบันทึกเสนอถึงใคร บันทึกอยางไร บนัทึกทําไม  

๑. กําหนดชื่อเร่ืองยอใหใจความสั้นที่สุดหรือช่ือเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม ในกรณทีี่ 
เปนเรื่องตอเนื่อง 

          ๒. เขียนบันทึกเสนอโดยจดัลําดบัหัวขอที่จะบนัทึกเสนอ เพ่ือใหผูบังคบับญัชาพิจารณา 
ไดงาย เชน  มีหัวขอตามลําดบัเหลานี ้หรือปรับไปตามความเหมาะสมของเรื่องที่จะบันทึกเสนอ 

        - ตนเรื่อง หรือ คําขอ 
              - ขอเท็จจริง หรือ กฎหมาย  หรือ ระเบียบ  หรือ หลักเกณฑ 
              - ขอมูลประกอบการพิจารณา  
              - ขอเสนอความเห็น (เพ่ือการตัดสนิใจ) 
              - ขอพิจารณา 
           ๓. มอบใหเจาหนาที่พิมพ หรือจะพิมพเอง  แลวลงชื่อในฐานะผูรางบันทึกเสนอ             
           ๔. จดัเรียงเอกสารใสแฟม เสนอผูบังคบับญัชาตามลาํดบัชั้น โดยผานผูอํานวยการ 

กลุมงาน.... เพ่ือตรวจแกไข และลงนามกาํกับ ผานผูอํานวยการสํานัก.... ลงนาม เสนอแฟมผานรอง

เลขาธิการวุฒสิภา....  (ถาไมมีความเห็นเพิ่มเตมิ ก็จะลงนาม และวัน เดือน ป กํากับ)                                             

                      ๕. แฟมเสนอถึงเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือทราบ หรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ กรณีส่ังการ  
ถามีสํานักอ่ืนที่เก่ียวของตองดําเนนิการ  ตองจัดทาํหนงัสือภายใน (บันทึก) นําสงสําเนาเรื่อง ให

ผูอํานวยการสํานัก.... ลงนาม ถึงผูอํานวยการสํานัก.... ที่เก่ียวของและจะตองรับเรือ่งไปดาํเนนิการ

ตอไป                    
                     ๖. เก็บเอกสารรวมเรื่องไวในแฟมเพื่อใชอางอิงตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ๒๘ - 



 
ผังแสดงการจัดทําบันทึกเสนอผูบังคับบัญชา 

ประเภทยอเรื่อง/ รายงาน /ขออนุมัติ และบันทึกความเห็น เพื่อเสนอใหผูมีอํานาจทราบ 
หรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ กรณีเสนอ เลขาธิการวุฒิสภา         

      
          กรณีที่ ๑  การจดัทําหนังสือบันทึก กรณีมีหนังสือสงจากสวนราชการภายนอก   

โดยสํานักเจาของเร่ือง บันทึกเหตุผล เสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือวนิิจฉัย ส่ังการ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
กรณีที่เร่ืองนั้นเลขาธิการวฒุิสภาส่ังการโดยเกี่ยวของกับสํานักอ่ืนๆ เจาหนาที่ที่บันทึกตองทําสําเนาเรื่อง          

จากตนฉบบั และจัดทาํหนงัสือบันทึก นาํสงเร่ือง 

 

 
      
               
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหนังสือเสนอผูอํานวยการสํานัก.... เพ่ือลงนาม  
โดยผาน ผูอํานวยการกลุมงาน.... ตรวจแกไข และลงนามกํากับ 

หนังสือถึงรองเลขาธิการวุฒสิภา 
แสดงความเหน็เพิ่มเติม  ถาไมมีความเห็นใดเพิ่มเติม  

ก็จะลงชื่อ และวัน เดือน ป กํากับ 

หนังสือถึงเลขาธิการวฒุิสภา 
พิจารณาตามความเห็นที่เจาหนาทีบ่ันทึก โดยรับทราบ 

หรือพิจารณาวินิจฉัย ส่ังการ โดยจะลงชื่อ และวัน เดือน ป กํากับ 

รวบรวมเอกสารทั้งหมดของเรื่องนั้นจัดเรยีงลําดับตามวนัที่ 
จัดเก็บเขาแฟมเพื่อไวเปนเอกสารอางอิง 

- ๒๙ - 



 
 
                กรณีที่ ๒  การจัดทําหนังสือบันทึก กรณีมหีนังสือราชการภายนอก เรียน เลขาธิการ

วุฒิสภา เพ่ือทราบและใหสํานักงานฯ ถือปฏิบัต ิเร่ืองตางๆ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหนังสือเสนอผูอํานวยการสํานัก.... เพ่ือลงนาม  
โดยผาน ผูอํานวยการกลุมงาน.... ตรวจแกไข และลงนามกํากับ 

หนังสือถึงรองเลขาธิการวุฒสิภา 
แสดงความเหน็เพิ่มเติม  ถาไมมีความเห็นใดเพิ่มเติม  

ก็จะลงชื่อ และวัน เดือน ป กํากับ 

หนังสือถึงเลขาธิการวฒุิสภา 
พิจารณาตามความเห็นที่เจาหนาทีบ่ันทึก โดยรับทราบ 

หรือพิจารณาวินิจฉัย ส่ังการ โดยจะลงชื่อ และวัน เดือน ป กํากับ 

รวบรวมเอกสารทั้งหมดของเรื่องนั้นจัดเรยีงลําดับตามวนัที่ 
จัดเก็บเขาแฟมเพื่อไวเปนเอกสารอางอิง 

เลขาธิการวุฒสิภา ทราบ มคีําส่ังใหแจงเวยีนใหหนวยงานภายใน 

สังกัดที่เก่ียวของทราบ และถือปฏิบัต ิ

จัดทําหนังสือบันทึก แจงเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือให

หนวยงานภายในสังกัดที่เก่ียวของทราบ และถือปฏิบัต ิ

- ๓๐ - 



 

ผังแสดงการจัดทําบันทึกติดตอราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ตัวอยางที่ ๑     กรณี  เร่ืองการขออนุมัตจิัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร จะตองจดัทําบนัทึกภายใน 
                             ถึง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

 

 

ผานผูบังคบับญัชาตามลําดบั 

 

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  หนังสือบันทึกตดิตอกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติจะติดตอกับสาํนกัที่รับผิดชอบใน

การดําเนินการนั้นโดยตรง  แตในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑอุปกรณคอมพิวเตอร จะตองบันทึกถงึ

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพิจารณานําเสนอผูบริหารเทคโนโลยี

ระดับสูง (CIO) พิจารณาอนุมัติ  
 

 

 

ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทั่วไป ....  มีคาํส่ังใหจัดทาํหนังสือ 
บันทึกเสนอเพื่อขออนุมัติจดัซื้อครุภณัฑคอมพิวเตอร 

ผูอํานวยการสํานัก.... ลงนามในหนังสือเรียบรอยแลว 
นําหนังสือลงทะเบียนหนังสือสงของสํานัก.... โดยสงผานใน 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ถึงกลุมงานบริหารทั่วไป 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จัดเก็บสาํเนาหนังสือรวมเรื่องแฟมการจัดซื้อครุภณัฑ  
เพ่ือไวเปนหลกัฐานอางอิง 

บันทึกหนังสือเสนอใหผูอํานวยการสํานัก.... ลงนาม  
ถึง ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยผานผูอํานวยการกลุมงานบริหารทั่วไป ตรวจแกไข และลงนามกํากับ 

- ๓๑ - 



 
 
ตัวอยางที่ ๒    กรณีจดัทําหนังสือบันทึกติดตอราชการภายในเรื่องทั่วๆ ไป 

              
 

 

                
ผานผูบังคบับญัชาตามลําดบั 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           

  ๔) หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที ่เพ่ือเปนหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ 

หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ย่ืนตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทาง

ราชการแลว มีรูปแบบตามที่หนวยงานจะกําหนดขึน้ใชตามความเหมาะสม เชน แบบฟอรมการขอ

หนังสือรับรอง แบบฟอรมการแตงตั้งผูปฏิบัติงานใหสมาชิกวุฒิสภา เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะ

เร่ืองใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง เปนตน 
 

 

แบบและตัวอยางบันทึก ในภาคผนวกหนา ๑๕๑ - ๑๖๘ 

ผูอํานวยการสํานัก....  มคีําส่ังใหจัดทําหนังสือเพ่ือติดตอราชการ

ภายใน ถึงผูอํานวยการสํานกัตางๆ ในสาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ผูอํานวยการสํานัก .... ลงนามในหนังสือเรียบรอยแลว 
นําหนังสือลงทะเบียนหนังสือสงของสํานัก.....  โดยสงผานใน 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ถึงกลุมงานบริหารทั่วไปของสํานักตางๆ 

จัดเก็บสาํเนาหนังสือรวมบันทึกการตดิตอราชการ 
ภายในหนวยงาน เพ่ือไวเปนหลักฐานอางอิง 

บันทึกหนังสือเสนอใหผูอํานวยการสํานัก....  ลงนาม  
ถึง ผูอํานวยการสํานักตางๆ ที่ตดิตอประสานงานราชการภายใน 

โดยผานผูอํานวยการกลุมงาน….  ตรวจแกไข และลงนามกํากับ 

แบบหนังสือที่เจาหนาที่ทาํข้ึนและรับไว เพ่ือเปนหลักฐานในราชการ  
ภาคผนวกหนา ๑๖๙ - ๑๗๑ 

- ๓๒ - 



 

 เร่ืองที่ ๓ 

การปฏิบัติงานดานเลขานุการในการประชุม คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทํางานฯ 

  ภารกิจหลักของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะมีหนาทีเ่ปนเลขานุการในการจดั     

การประชุม จะตองพัฒนาความเปนมืออาชีพในการจดัการประชุม เพ่ือใหการดาํเนนิการประชุม   

เปนไปอยางเรียบรอย ถูกตอง และทุกฝายมีความพึงพอใจ  

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

  เมื่อประธานกรรมการฯ อนกุรรมการฯ คณะทํางานฯ กําหนดใหมีการประชุม      

ภารกิจของกลุมงานบริหารทั่วไป หรือกลุมงานอื่นฯ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะฯ 

มีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑. การเตรียมวาระการประชุม (กอนวันที่มีการประชุม) 
* การเตรียมวาระการประชมุถือเปนหัวใจสําคัญของการประชุม เพราะ      

เปนการกําหนดเรื่องที่ประชุมที่จะแจงใหสมาชิกผูมารวมประชุมทราบวาจะประชุมเรื่องอะไร 
* สงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม 
* ศึกษาเรื่องในระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม 

* เตรียมอุปกรณเอกสารจําเปนที่ตองใช 

* ตดิตอผูเขารวมประชุมทางโทรศัพท (กรณีเรงดวน) 
* ศึกษาเกี่ยวกับผูเขารวมประชุม 

๒. การเตรียมเอกสารในการประชุม ไดแก  
 * ระเบียบวาระการประชุม 
 * รายงานการประชุมครั้งที่แลว 
 * คูมือการประชุม (รายชื่อผูเขารวมประชุม) 
 * ขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับเรื่องที่เสนอในที่ประชุม 
 * แฟมรายชื่อลงนามของผูเขารวมประชุม 

๓. การเตรียมบุคลากรที่จะเขารวมประชุม 
 * การเตรียมตวัของประธานในที่ประชุม 
 * การเตรียมตวัของผูเขารวมประชุม 
 * การเตรียมตวัของเลขานุการ 
๔. การเตรียมสถานที่ประชุม สถานทีป่ระชุมนับเปนสวนสําคัญตอความสําเร็จของ 

การประชุม เพราะบรรยากาศของสถานที่ประชุมมีอิทธิพลตอความรูสึกของสมาชิกผูเขารวมประชุม 

* จดัหาหองประชุมและจัดรูปแบบของที่ประชุม การเลือกหองประชุมควร 
คํานึงถึง สถานที่ตั้งอยู ณ จุดการเดินทางไปมาสะดวก ขนาดของหองประชุมเหมาะสมกับผูเขารวม

ประชุม สะอาด เรียบรอย  

- ๓๓ - 



 

 
* รูปแบบของการจัดหองประชุม เชน การจัดหองประชุมและจัดที่นั่งประชุม 

ใหเหมาะสมกบัจํานวนผูเขาประชุม 

* ระบบขยายเสียงในหองประชุม 

* ระบบแสงสวางในหองประชุม 

* ระบบอากาศภายในหองประชุม  

๕. การเตรียมอุปกรณ และโสตทัศนูปกรณ อํานวยความสะดวกตางๆ  
บรรยากาศของการประชุมจะดี และดาํเนนิไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมาย ตองมีเครื่อง

สนับสนนุการประชุม เชน 
 * เครื่องขยายเสียงพรอมไมโครโฟน และลําโพง 

 * เครื่องบันทกึเสียง (วิทยุเทป) เครื่องฉายแผนใส พรอมแผนใสและปากกา 
เขียนแผนใส  
 * เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง Overhead Projector พรอมจอ 

 * Charts หรือเอกสารประชุม 

 * เครื่อง Visaual 

 * กลองถายรูป 
  * ปากกา กระดาษ ดินสอ 

 ๖. ขณะมีการประชุม ผูทําหนาที่เลขานุการในการประชมุดําเนนิการ ดังนี้  
  * ใหผูมาประชุมลงลายมือช่ือ และตรวจนบัองคประชุม 
  * การเตรียมตัวจดบันทึกการประชุม ระหวางมีการประชุมควรตั้งใจฟงจับประเดน็  

จดบนัทึก – ยอ – สอบถาม 
  * บันทึกเทป 
  * ทบทวนมต ิ

๗. หลังการประชุม 

 * ถาไมเขาใจในประเดน็ ใหสอบถามเจาของประเด็น 
 * จัดทาํรายงานการประชุม และแจงมติทีป่ระชุมสงใหผูเก่ียวของไปดําเนินการ 
 * ถอดเทป 
 * เรียบเรียงขอความเพื่อทําบันทึกการประชุม  

 * เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประชุมในแตละครั้ง 
 * เตรียมจัดประชุมครั้งตอไป 

 

 

- ๓๔ - 



 

กลวิธีในการจดบันทึกการประชุม 
 * เลือกส่ิงที่ควรจะบันทึกลงไป อะไร คือประเด็นสําคัญ จดใหตรงตาม

วัตถุประสงค 
 * บันทึกช่ือของผูเสนอความคิดเห็นที่สําคญัไวดวย 
 * ควรจดบนัทกึแบบยอหรือชวเลข 
 * เขียนหัวขอเร่ืองแตละขอไวชัดเจน 
 * กระดาษบนัทึกที่มีขนาดเหมาะสมและขนาดเดียวกัน เพ่ือสะดวกแกการใช 
และจัดเกบ็  

เทคนคิการจดบันทึก 
 * เตรียมอุปกรณใหพรอม 
 * จําคาํสําคญั 
 * ไมจดทุกคําพูด 
 * เขียนอานออก 
 * ไมพะวงเรื่องตัวสะกด 
 * ใชอักษรยอ 
 * ใชสีชวยเนน 
 * ใสเครื่องหมายเลขกระดาษทุกแผน 
 * ไมพูดคุย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๓๕ - 



ผังแสดงการปฏิบัติงานดานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/

คณะทํางานฯ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ขอสังเกต  สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาจะใชบันทึกการประชุมแทนรายงานการประชุม  
             (ตามระเบียบงานสารบรรณฯ) เนื่องจาก รายงานการประชุมจะใชกับการประชุมวุฒสิภา 
             ตามขอบังคับ 
 

 

 

ประธานฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทาํงานฯ 

จัดทําหนังสือภายในเชิญประชุมและระเบยีบวาระการประชุม เสนอผูอํานวยการสํานัก/ 

ผูอํานวยการกลุมงาน ลงนามในฐานะกรรมการและเลขานุการ เพ่ือแจงคณะกรรมการฯ/ 

คณะอนุกรรมการฯ/คณะทาํงานฯ 

ประสานกบัหนวยงานที่เก่ียวของเร่ืองการจัดหองประชุมและดานอื่นๆ 

จัดแฟมเตรียมเอกสารที่ใชในหองประชุม 

จัดทําข้ันตอนการประชุมของประธานในทีป่ระชุม 

เขารวมประชุมและจดบันทกึมติที่ประชุม สรุปผลการประชุม 

จัดพิมพบนัทกึการประชุมใหเรียบรอยเพื่อใหที่ประชุมรับรอง 

บันทึกการประชุมครั้งตอไป และเพ่ือไวเปนหลักฐาน 

จัดเก็บรวบรวมเอกสารไวเปนหลักฐานเพือ่ใชอางอิงตอไป 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานดานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/ 
คณะทํางานฯ  ภาคผนวกหนา ๑๗๒ - ๑๗๘ 

- ๓๖ - 



ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกลุมงาน ลงนามในหนังสือเรียบรอยแลว 
นําหนังสือลงทะเบียนหนังสือสงภายใน ที่กลุมงานบรหิารทั่วไป/หรือ 
แจงเวียนหนังสือเชิญประชุมผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

จัดเก็บสาํเนาหนังสือรวมเรื่องแฟมการประชุม 
เพ่ือไวเปนหลกัฐานอางอิง 

ทําหนังสือภายในเสนอใหผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกลุมงาน       

ลงนาม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ 

 

 ขั้นตอนการจัดทําหนังสือนัดประชุม 

  เมื่อประธานกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ/คณะทํางานฯ ไดกําหนดใหจดัการประชุม

คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางานฯ ในฐานะทําหนาทีด่านเลขานุการฯ ในการประชุม 

ตองดาํเนินการจัดทําหนังสือเชิญประชุม มีข้ันตอนดังนี ้  

  ๑. ทําหนังสือขอเชิญประชุม โดยทาํเปนหนังสือภายใน 
  ๒. นําเสนอผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกลุมงาน พิจารณาลงนามในหนังสือ 
ขอเชิญประชุมในฐานะเลขานุการฯ 

  ๓. นําหนังสือเชิญประชุมในขอ ๒ ลงทะเบียนหนังสือสงภายใน หรือแจงเวียนในระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
  ๔. ทําสําเนาหนังสือเชิญประชุม นําสงใหกรรมการ 
  ๕. จัดเก็บหนงัสือเชิญประชุมรวบรวมเขาแฟม 
 

ผังแสดงการจัดทําหนังสือภายในเชิญประชุมคณะกรรมการฯ/ คณะอนุกรรมการฯ 

 
 

 
 

                     

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําสําเนาหนังสือขอเชิญประชุม สงใหกรรมการทุกคน 
กรณี นําสงโดยเจาหนาที ่

- ๓๗ - 



เร่ืองที่ ๔ 

การรับและสงหนังสือ 
   ในทุกสวนราชการ ทั้งในระดับ กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดและกอง จะมีหนวยงาน

กลางในการรับสงหนังสือใหแกสวนราชการ ซึ่งเราเรียกวา หนวยงานสารบรรณ หรือหนวยงานรับสงของ  

สวนราชการ ทั้งนี้ จะมีเจาหนาที่รับผดิชอบในการรับสงหนังสือโดยเฉพาะ  ในทีน่ีจ้ะกลาวถึงการปฏิบัติ

เทานั้น สําหรับรายละเอียดของแตละสวนจะมีคําอธิบายในระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบบัที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

       ก) การรับหนังสือ ไดแก หนังสือภายนอกที่เขามายังสวนราชการ 

   หนังสือรับ หมายถึง หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาที่ของหนวย 

สารบรรณกลางปฏิบัตติามระเบียบงานสารบรรณ ดังนี ้
   - จดัลําดับความสําคญัและความเรงดวนของหนังสือเพ่ือดําเนนิการกอนหลัง 

ตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงาน 

ที่ออกหนังสือ 
          - ประทับตรารับหนงัสือตามแบบงานสารบรรณกาํหนด ที่มมุบนดานขวาของหนังสือ 

 

 

  

  
 

    - ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบยีนรบั ตามแบบที่ระเบียบงานสารบรรณกาํหนด 
   - จดัแยกหนงัสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงใหสวนราชการที่เก่ียวของดําเนินการ และ

ใหผูรับลงชื่อการรับหนังสือในชองปฏิบตัิ ไวดวย 

    ในการรับหนงัสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลบัหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ใหผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารสารลับแตละระดบัเปน

ผูรับผานระบบการรักษาความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง

ราชการ 

   ตามระเบียบงานสารบรรณใหลงทะเบยีนรับหนังสือทุกฉบับ การลงทะเบียนรับ

หนังสือจะทําใหสามารถตรวจสอบปริมาณหนังสือที่รับเขามาในแตละปวามีปริมาณเทาไร เปน

หลักฐานในการตรวจสอบวาหนังสือรับมานั้นขณะนี้อยูที่สวนราชการใด ซึ่งจะเปนการปองกันมิให

หนังสือสูญหาย ไปได 
 
  

    

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
เลขรับ............................. 
วันที่................................ 
เวลา..............................น. 

- ๓๘ - 



 

  การรับหนังสือมี ๒ ประเภท ไดแก 
  ประเภทที่ ๑ หนังสือที่ไดรับจากเจาหนาที่ของหนวยงานภายนอก สงถึงสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา จะเซ็นรับหนังสือที่ใบรับหนังสือ เพ่ือเปนหลักฐานและมีผูรับผิดชอบปองกัน       

การสูญหายของหนังสือ  
       ตัวอยาง แบบใบรับหนังสือ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  ประเภทที่ ๒ หนังสือที่สงมาทางไปรษณีย จะมีการเซ็นรบัหนังสือ มีผูรับผิดชอบและ

ปองกันการสญูหาย ซึ่งไดแก 

  ตัวอยางที่ ๑ จดหมายธรรมดาที่มาจากสวนราชการภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๕๐๖/๐๐๒๓ 
 

 

 
เรียน   เลขาธกิารวุฒิสภา 

ที่ นร ๐๕๐๖/๐๐๒๓ ถึง เลขาธิการวุฒิสภา 
เรื่อง  การรับสมัครพนักงานราชการ 
รับวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
ผูรับ จริยา  โอภาสพินิจ 

กระทรวงการคลัง          ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

ถนนพระราม ๖ พญาไท         ใบอนุญาตเลขที่ ๒๒/๒๕๓๐ 

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐          ปณฝ.กระทรวงการคลัง 

ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/๕๑๓๒ 
 

 

     เรียน              เลขาธิการวุฒิสภา 
                         ถนนอูทองใน  เขตดุสิต 
                            กทม. ๑๐๓๐๐ 

- ๓๙ - 



        
  ตัวอยางที่ ๒ จดหมายลงทะเบียน  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ตัวอยางที่ ๓ จดหมายลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลงรับหนังสือราชการภายนอกมีวัตถุประสงค ดังน้ี 
  ๑. เพ่ือเปนหลักฐานทางราชการในการยนืยันการรับหนังสือเขามาในระบบสารบรรณ

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

  ๒. เพ่ือปองกันหนังสือราชการสูญหาย 
  ๓. เพ่ือสะดวกในการสบืคน เมื่อตองการตนเรื่องของหนังสือราชการ 
  ๔. เพ่ือใหระบบงานสารบรรณเปนระบบ 

กรมบัญชีกลาง          ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

ถนนพระราม ๖ พญาไท         ใบอนุญาตเลขที่ ๒๓/๒๕๓๐ 

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐          ปณฝ.กระทรวงการคลัง 

ท่ี กค๐๔๒๓.๒/๒๒๒๕ 
 

 

    เรียน   เลขาธิการวุฒิสภา 
                        ถนนอูทองใน  เขตดุสิต 
                        กทม. ๑๐๓๐๐ 

 

 

RE ๙๒๓๐ ๐๕๓๒ ๓ TH 

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต                                                    ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ 
คณะเศรษฐศาสตร  ม.เกษตรศาสตร                                            ใบอนุญาตที่ ๘/๒๕๕๒ 

๕๐ ถ.พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐                         ปณฝ.ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ 
    ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ 
    กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐ 
 

 

EH ๔๓๔๙ ๗๑๒๓ ๕ TH 

- ๔๐ - 



 

      การลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายนอกผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

          สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดบูรณาการโดยนาํระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มาใช 
ในการปฏบิัตงิานดานสารบรรณ ทดแทนการปฏิบัติงานแบบเดิม คอืการใชสมุดลงทะเบียนรับหนังสือ 

และสงหนังสือหรือเอกสาร โดยเจาหนาที่เปนผูนําสง การพัฒนาโดยใชระบบสารบรรณฯ ติดตามหนังสือ 

สามารถลดปรมิาณการใชกระดาษภายในองคกร เพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความรวดเร็ว และ

ความปลอดภยัในการใชขอมูลและทรัพยากรตางๆ รวมถึงประสิทธิภาพในการรับ – สง แลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานภายใน ระหวางบุคลากร เปนการสรางระเบียบในเรื่องการจัดการ

เอกสาร กลุมงานบริหารงานทั่วไป สํานักบริหารงานกลาง ในฐานะสารบรรณกลางของสํานักงานฯ       

มีหนาที่รับผดิชอบในการลงทะเบียนรับหนังสือราชการสวนกลางของสํานักงานฯ ไดเร่ิมใชระบบตั้งแต

เดือนมกราคม ป พ.ศ. ๒๕๕๓  

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

  ๑. เปดโปรแกรม ระบบสํานกังานอัตโนมตัิ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใสช่ือผูใชงาน
พรอมรหัส ระบบก็จะเปดใหใชงาน 
  ๒. วิเคราะหหนังสือวาเก่ียวของกับหนวยงานใด พรอมทั้งจัดลําดับความสําคญัและ

ความเรงดวนเพื่อดําเนนิการกอนหลัง และเปดซองตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหตดิตอสวนราชการ

เจาของเรื่อง หนวยงานที่ออกหนังสือ เพ่ือดําเนนิการใหถูกตอง หรือบันทกึขอบกพรองไวเปนหลักฐาน  
  ๓. ประทับตรารับหนังสือ ทีมุ่มบนดานขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี ้
    เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียนรับ    

    วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่รับหนังสือ 
    เวลาใหลงเวลาที่รับหนังสือ 
  ๔. ลงรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยเขาไปที่เมนู ทะเบียนหนังสือรับ

ภายนอก สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา คลิกไปที่ “สรางหนังสือ” พรอมกรอกรายละเอียดตามเมนยูอยที่
กําหนดไวในระบบ ดังนี ้
    เลขทะเบียนหนังสือรับสวนกลาง ระบบฯ จะรันเลขโดยอัตโนมัตติลอดป

ปฏิทิน เลขทะเบียนหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ          

    ช้ันความเร็วของหนังสือที่รับเขามา                                                         
    เลขที่หนังสือ ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา                    
    ลงวันที่  ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือที่รับเขามา 

   จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือ หรือช่ือสวนราชการ หรือช่ือบุคคลใน

กรณีที่ไมมีตําแหนง 

    ถึง  ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือสวนราชการ หรือช่ือ

บุคคลในกรณทีี่ไมมีตาํแหนง 
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    เร่ือง  ใหลงช่ือเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุป

เร่ืองยอ 
    ผูรับผดิชอบ รายชื่อเจาหนาที่ ที่ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก                         
    วันที่ คือวนัปจจบุันที่เจาหนาที่สารบรรณลงรับหนังสือ 

    เวลา ระบบจะบนัทึกเวลาโดยอัตโนมัตขิณะลงรับหนังสือเขาในระบบ                            

                 หมายเหตุ ใหบนัทึกการปฏิบตัิเก่ียวกับหนังสือฉบับนัน้ (ช่ือสวนงานที่รับ
เร่ืองไปดําเนินการ) 
        ๕. เมื่อลงรายการตามเมนูยอยในระบบฯ ครบถวนแลว คลิกปุม “บันทึกหนงัสือ” 
  ๖. ดําเนนิการแนบไฟลเอกสารโดยเลือกไปที่เมนู “เอกสารแนบ” คลกิคําวา “สราง” 
จะปรากฏคาํวา “สรางไฟลขอความ” และ “สรางไฟลภาพ” เลือกคลิกคําวา “สรางไฟลภาพ” จากนั้น  

จะปรากฏรูปภาพเครื่องสแกนเนอรดานลาง นาํหนังสือตนฉบับใสเครื่องสแกนเนอร กดที่รูปเครื่อง

สแกนเนอร เครื่องก็จะทําการสแกนเอกสารโดยอตัโนมตัิ เมื่อสแกนเรียบรอยแลว กดคําวา “บันทึก”    
จะเสร็จขั้นตอนของการแนบหนังสือในระบบฯ 
  ๗. จากนัน้จะถึงข้ันตอนการสงสําเนาไฟลขอมูลไปยังหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือ

ดําเนนิการตอไป โดยเลือกคลิกไปที่ เมน ู“สงหนังสือ” จะปรากฏเมน ูช่ือผูรับหนังสือ (หนวยงาน/

บุคลากรภายในสํานักงานฯ) จากนัน้ กดเลอืกสํานัก/กลุมงาน/ช่ือบุคคล ซึ่งอยูทางดานขวามือของเมนู 

อนึ่ง  เจาหนาที่สารบรรณกลางจะสงหนังสือใหกลุมงานบริหารทั่วไปของสํานักตางๆ เนื่องจากเจาหนาที่ 

กลุมงานบริหารทั่วไปจะเปนผูควบคุมและลงทะเบียนรับหนังสือเขา  เมื่อลงทะเบียนแลวก็จะสงใหกลุม

งานที่เก่ียวของดําเนนิการตอไป เมื่อเจาหนาที่สารบรรณกลางเลือกผูรับผิดชอบเรียบรอยแลว คลกิปุม 

“เพ่ิม”  อีกครั้งหนึ่ง รายชื่อสํานัก/กลุมงานที่เลือกไวทางดานขวามือของเมนู จะเปลีย่นไปอยูทางดาน

ซายมือของเมนูแทน เมื่อเลือกผูรับเอกสารเรียบรอยแลว เจาหนาที่สารบรรณกลาง กรอกรายละเอียด

พรอมระบุความเรงดวนของหนังสือ จากนั้นคลิกปุม “ตกลง” เพ่ือยืนยันการสงหนังสืออีกครั้งหนึ่ง      
ก็จะเสร็จขั้นตอนของการรับ - สง หนังสือราชการจากหนวยงานภายนอก 

  ๘. การลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก ถาไมสามารถตัดสินใจวาเปนของหนวยงานใด

ตองเสนอใหผูอํานวยการกลุมงานบริหารงานทั่วไป สํานกับริหารงานกลาง พิจารณากอนดาํเนินการ

ลงทะเบียนและนําสงในระบบ ตอไป              
                    ๙. ตนฉบบัของหนังสือ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักบรหิารงานกลาง ในทางปฏิบตัิ  

จะโทรแจงใหสํานักผูรับผิดชอบมารับตนฉบับจะไมนําสงหนังสือ 
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ภาพประกอบขั้นตอนการลงรับหนังสือราชการภายนอก 

ของกลุมงานบริหารทั่วไป สํานักบริหารงานกลาง ในฐานะสารบรรณกลาง 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
      

                  ภาพที่ ๑  คลิก          เพ่ือเขาสูหนาจอ Web Browser  และคลิกคําวา e-office 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
 ภาพที่ ๒   เขาสูระบบสาํนักงานอัตโนมตัิ ใหใสช่ือผูใชงานและรหัสผาน จากนั้น     

กด enter เพ่ือเขาเมนูหลักในการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
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 ภาพที่ ๓  ปรากฏเมนูการใชงานใหคลิกที ่คําวา “ทะเบียนหนังสือรับภายนอก 

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา” 

 

 

 

 ภาพที่ ๔  คลกิที่ คําวา “สรางหนังสือ”  
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      ภาพที่ ๕  กรอกรายละเอียดของหนังสือใหครบถวนตามเมนูยอยที่กําหนดไวในระบบ   
เมื่อเรียบรอยแลว คลิกคําวา “บันทึกหนังสือ”  ระบบก็จะทําการบันทึกขอมูล                            

               
 

 

ภาพที่ ๖  เมื่อระบบบันทึกขอมูลที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว ตอจากนัน้จะถึง 

ข้ันตอนของการแนบเอกสารใหคลิกที่คําวา “เอกสารแนบ”  ใสเอกสารเขาเครื่องสแกนเนอร  

 

 

กรอกขอมูล 

กรอกรายละเอียด

ของหนังสือ พรอม

ระบุชั้นความเร็ว

และชั้นความลับ 
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 ภาพที่ ๗  เลือกคําวา “สราง” ซึ่งจะอยูดานลางขวามือ  
 

 

 
 ภาพที่ ๘  คลิกคําวา “สรางไฟลภาพ”    
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 ภาพที่ ๙  กดที่รูปเครื่องสแกนเนอร  เครือ่งจะดําเนินการสแกนเอกสารโดยอตัโนมตั ิ

 

 
 
 ภาพที่ ๑๐ หลังจากเครื่องสแกนเอกสารเรียบรอยแลว กด “บันทึก”  เอกสารจะ  
ถูกจัดเก็บไวในระบบ เพ่ือรอการสงไปหนวยงานที่เปนเจาของเรื่อง                
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

กดบันทึกหนังสือ 
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 ภาพที่ ๑๑  คลิกคําวา “สงหนังสือ” เพ่ือสงสําเนาเอกสารในระบบฯ ใหหนวยงานที่

เปนเจาของเรื่องดําเนนิการตอไป 

 

 
  
 ภาพที่ ๑๒  คลิกไปที่สํานักที่ตองการจะสงหนังสือดานขวามือ ตรงเครื่องหมาย +  

โดยจะสงใหกลุมงานบริหารทั่วไปของแตละสํานักที่เปนเจาของเรื่อง จากนั้น คลิกคาํวา “เพ่ิม”   

สํานัก/กลุมงานที่เปนเจาของเรื่องจะเปลี่ยนมาอยูทางดานซายมือแทน พิมพรายละเอียดเพิ่มเติมดานลาง      

เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว คลิกคําวา “ตกลง” เร่ืองก็จะถูกสงไปทางระบบฯ โดยอัตโนมตั ิ                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 

4 

5 
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      การนําจายจดหมายของบุคคลากรในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่สงมาทาง

ไปรษณีย 
   แยกเอกสารธรรมดาและลงทะเบียน 
   ลงรับเอกสารลงทะเบียน 
   มอบหนังสือลงทะเบียนใหเจาของลงชื่อรับเอกสาร 

   หนังสือธรรมดาใสตูรับเอกสารตามที่จดัไวใหกับสํานกั ตาง ๆ  

 จดหมายที่จาหนาซองโดยระบุช่ือตัวบุคคล ในทางปฏิบตัิเจาหนาที่ธุรการจะไมเปด

จดหมาย เนื่องจากเปนจดหมายสวนตัว  ตามตัวอยาง 

  
ตัวอยาง  ซองจดหมายจาหนาถึงตัวบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จดหมายชนดินี้จะจดัสงใหสํานักงานประธานวุฒิสภา เพ่ือนํากราบเรียน ประธานวฒุสิภา

ตอไป 

          

 หมายเหต ุหนังสือที่สงมาถึงสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกฉบับ ไมวาจะถึงผูรับ

ในนามประธานวุฒิสภา หรือเลขาธิการวุฒิสภา ผูที่รับไปดําเนินการในเรื่องนั้น ตองนํา

หนังสือไปลงทะเบียนรับ (สารบรรณกลาง) ทุกฉบับ  ทั้งน้ี  เพื่อเปนหลักฐานทางราชการ 

เพื่อการติดตามและตรวจสอบ 

นางภัชรี  ออนใจ             ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน      
๒๕ หมู ๖ ต.ปลายนา            ใบอนุญาตเลขที่ ๙๑/๒๕๓๕  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี                          ปทจ.ดุสิต ๑๐๓๐๐ 
๗๒๑๔๐ 

    

 
                              เรียน     นายประสพสุข   บุญเดช 
                                               เลขที่ ๔ อาคารรัฐสภา ๒ 
                                       ถนนอูทองใน เขตดุสิต 
                                       กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
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     การลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายนอกผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
            โดยกลุมงานบริหารทั่วไปของ (ทุกสํานัก) ลงทะเบียนรับหนังสือจากสารบรรณกลาง 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

  ๑. เปดโปรแกรม ระบบสํานกังานอัตโนมตัิ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใสช่ือผูใชงาน
พรอมรหัส ระบบก็จะเปดใหใชงาน 
      ๒. คลิกไปท่ี เมนู “ขอมูลเขา” ซึ่งจะมีรายการขอมูลเขาที่เจาหนาที่ธุรการ กลุมงาน

บริหารทั่วไป สํานักบริหารงานกลาง ในฐานะสารบรรณกลางของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา สงไฟล  

รายการขอมูลหนังสือภายนอกจากสวนราชการตางๆ ใหหนวยงานภายใน 
  ๓. เจาหนาที่ธรุการของกลุมงานบริหารทั่วไป สํานักตางๆ เปดรายการขอมูลและ  

คลิกคําวา “ลงทะเบียน” ระบบจะแสดงรายการทะเบียนหนังสือประเภทตางๆ จากนัน้ คลิกไปที่ 

“ทะเบียนหนงัสือรับภายนอก” ระบบจะลงทะเบียนและรันเลขใหโดยอัตโนมตัิ  

  ๔. พิมพ (Print) สําเนาเอกสาร เสนอผูอํานวยการสาํนักฯ เพ่ือพิจารณาดาํเนนิการตอไป 
      ๕. ถาสํานกัตางๆ ตองการใชตนฉบับเอกสารใหมารับที่ กลุมงานบริหารทั่วไป           

สํานักบริหารงานกลาง 

 
     ภาพประกอบขั้นตอนการลงรับหนังสือราชการภายนอก 

โดยกลุมงานบริหารทั่วไปของ (ทุกสํานัก) ลงทะเบียนรับหนังสือจากสารบรรณกลาง 
      

                  ภาพที่ ๑  คลิก              เพ่ือเขาสูหนาจอ Web Browser  และคลิกคําวา e-office 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

 

- ๕๐ - 



  
 ภาพที่ ๒   เขาสูระบบสาํนักงานอัตโนมตัิ ใหใสช่ือผูใชงานและรหัสผาน จากนั้น     

กด enter เพ่ือเขาเมนูหลักในการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 

 
 

 ภาพที่ ๓ ปรากฏเมนูการใชงาน ใหคลิกที ่คําวา  “ขอมูลเขา” 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕๑ - 



 

 ภาพที่ ๔ จะปรากฏรายการขอมูลหนังสือราชการภายนอก ซึ่งเปนขอมูลที่เจาหนาที่

สารบรรณกลาง สงไฟลขอมูลเขาภายในระบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพที่ ๕ เจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไป ของ (ทุกสํานัก) เปดรายการขอมูลเขา 

จากนัน้คลิกไปที่คําวา “ลงทะเบียน” เพ่ือลงทะเบียนรับเขาสํานักฯ ในหมวด ทะเบยีนรับหนังสือ

ภายนอกและคลิกคําวา “ตกลง”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ๕๒ - 



 

 ภาพที่ ๖ เมื่อเจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไป ของ (ทุกสํานัก) ลงทะเบยีนแลว 

รายการขอมูลที่อยูในหมวด “ขอมูลเขา” จะเปลี่ยนที่มาอยูในทะเบียนหนังสือรับภายนอกของแตละ

สํานักแทน โดยระบบจะโอนขอมูลใหโดยอตัโนมตัิ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ ๗ เจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไป ของ (ทุกสํานกั) พิมพ (Print) สําเนา
เอกสาร และนําเร่ืองเรียนผูอํานวยการสํานักฯ เพ่ือพิจารณาตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ๕๓ - 



 

การสงหนังสือติดตอราชการภายใน/การแจงเวียนหนังสือราชการ   
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   

โดยกลุมงานบริหารทั่วไปของ (ทุกสํานัก) ควบคุมเลขทะเบียนหนังสือสง 

 
  ปจจุบนั สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดแจงเวียนหนังสือภายในผานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ตั้งแต มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งกลุมงานบรหิารทั่วไป สํานักบริหารงานกลาง ในฐานะ      
สารบรรณกลางของสํานักงานฯ ไดกําหนดเลขรหัสหนังสือราชการต่ํากวาระดับกรม (ระดับสํานัก) 
เพ่ือใหใชกับเมนู “ทะเบียนหนังสือสง (ของสํานัก)” และเปนหนังสือที่ผูอํานวยการสํานักลงนามไดแก                   
 ๑. หนังสือแจงเวียนภายใน (ใชกระดาษบนัทึกขอความ) 
 ๒. หนังสือโตตอบระหวางหนวยงานภายใน (ใชกระดาษบันทึกขอความ) 
 ๓. หนังสือโตตอบภายนอกของสํานัก (ใชกระดาษตราครุฑ) 
ซึ่งการกําหนดเลขรหัสดงักลาวเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 

๒๕๒๖ ภาคผนวกที่ ๑ ขอ ๕ ที่กําหนดวาสวนราชการต่าํกวาระดบักรม หากจําเปนตองออกหนังสือ

ราชการเองหรือเพ่ือประโยชนแกการปฏิบตัิงานสารบรรณใหสวนราชการระดับกรมเจาสังกัดกําหนดเลข

รหัสใหไมเกินสามตาํแหนง โดยใหใสจุดหลังเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่องแลวตอดวยรหัสที่

กําหนดขึน้  
 เพ่ือให “ทะเบียนหนังสือสง (ของสํานัก)” ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มีการปฏบิัติ
ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สะดวกในการคนควา อางอิง และจัดเก็บหนังสือใหเปนหมวดหมู อันจะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานสารบรรณ เลขาธิการวุฒิสภาไดเห็นชอบใหกลุมงานบริหารทั่วไป ของทุก

สํานักเปนผูควบคุมในการออกเลขทะเบียนหนังสือสงของแตละสํานักตามเลขรหัสที่กําหนด 

 

                       

  

  

ขั้นตอนการปฏิบัติในการแจงเวียนหนังสือราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  ๑. เปดโปรแกรม ระบบสํานกังานอัตโนมตัิ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใสช่ือผูใชงาน
พรอมรหัส ระบบก็จะเปดใหใชงาน 
      ๒. คลิกไปท่ี เมนู “ทะเบียนหนังสือสง (ของสํานัก)” เพ่ือจะดําเนนิการแจงเวียน

หนงัสือใหหนวยงานภายในสํานักงานฯ 
  ๓. จากนัน้คลกิไปที่ “สรางหนังสือ” พรอมกรอกรายละเอียดตามเมนยูอยที่กําหนดไว
ในระบบ ดังนี ้
    เลขทะเบียนหนังสือสง ระบบฯ จะรันเลขโดยอัตโนมตัิตลอดปปฏิทิน  

    ช้ันความเร็วของหนังสือที่จะสง       

การกําหนดเลขรหัสของสํานักตางๆ และตวัอยางหนังสือแจงเวียน 

จัดสงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ในภาคผนวกหนา ๑๗๙ - ๑๘๑ 

- ๕๔ - 



 
                                          

    เลขที่หนังสือ คือเลขทะเบียนหนังสือสงจะเปนเลขรหัสที่ สํานักบริหารงาน

กลางกําหนดเลขรหัสไวแลวใหทุกสํานักฯ ตัวอยางเชน เลขทะเบียนสงของสํานักประชาสัมพันธ คอื   

สว ๐๐๐๒.๐๒/๑  เลขทะเบียนสงของสํานักบริหารงานกลาง คือ สว ๐๐๐๓.๐๓/๑ โดยระบบจะรันเลข

โดยอัตโนมตัิ และจะตรงกับเลขทะเบียนหนังสือสง   
    ลงวันที่  ใหลงวัน เดือน ป ของหนังสือสง 

   จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือ หรือช่ือสวนราชการ หรือช่ือบุคคลใน

กรณีที่ไมมีตําแหนง 

    ถึง  ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นสงถึง หรือช่ือสวนราชการ หรือช่ือ

บุคคลในกรณทีี่ไมมีตาํแหนง 
    เร่ือง  ใหลงช่ือเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุป

เร่ืองยอ 
    ผูรับผดิชอบ รายชื่อเจาหนาที่ ที่ลงทะเบียนหนังสือสง                       
    วันที่ คือวนัปจจบุันที่สงหนังสือ 

    เวลา ระบบจะบนัทึกเวลาโดยอัตโนมัตขิณะสงหนังสือเขาในระบบ                               

                 หมายเหตุ ใหบนัทึกการปฏิบตัิเก่ียวกับหนังสือฉบับนัน้ (ช่ือสวนงาน      

ที่รับเรื่องไปดาํเนนิการ) 
   ๕. เมื่อลงรายการตามเมนูยอยในระบบฯ ครบถวนแลว คลิกปุม “บันทึกหนังสือ” 
  ๖. ดําเนนิการแนบไฟลเอกสารโดยเลือกไปที่เมนู “เอกสารแนบ” คลกิคําวา “สราง” 
จะปรากฏคาํวา “สรางไฟลขอความ” และ “สรางไฟลภาพ” เลือกคลิกคําวา “สรางไฟลภาพ” จากนั้น  

จะปรากฏรูปภาพเครื่องสแกนเนอรดานลาง นาํหนังสือตนฉบับใสเครื่องสแกนเนอร กดที่รูปเครื่อง

สแกนเนอร เครื่องก็จะทําการสแกนเอกสารโดยอตัโนมตัิ เมื่อสแกนเรียบรอยแลว กดคําวา “บันทึก”    
จะเสร็จขั้นตอนของการแนบหนังสือในระบบฯ 
  ๗. จากนัน้จะถึงข้ันตอนการสงสําเนาไฟลขอมูลไปยังหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือทราบ/

ดําเนนิการตอไป โดยเลือกคลิกไปที่ เมน ู“สงหนังสือ” จะปรากฏเมน ูช่ือผูรับหนังสือ (หนวยงาน/

บุคลากรภายในสํานักงานฯ) จากนัน้ กดเลอืกสํานัก/กลุมงาน/ช่ือบุคคล ซึ่งอยูทางดานขวามือของเมนู 

อนึ่ง  เจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน (ทุกสํานัก) จะสงหนังสือเวียนใหกลุมงานบริหารทั่วไป  เนื่องจากเจาหนาที่ 
กลุมงานบริหารทั่วไปจะเปนผูควบคุมในการลงทะเบียนรับหนังสือเขาเมื่อลงทะเบียนแลวก็จะสงให 

กลุมงานที่เก่ียวของทราบ/ดาํเนินการตอไป เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานเลือกผูรับผิดชอบเรียบรอยแลว 

คลิกปุม “เพ่ิม” อีกครั้งหนึ่ง รายชื่อสํานัก/กลุมงานที่เลือกไวทางดานขวามือของเมนู จะเปลี่ยนไปอยู

ทางดานซายมือของเมนูแทน เมื่อเลือกผูรับเอกสารเรียบรอยแลว เจาหนาที่ผูปฏิบัตกิรอกรายละเอียด

พรอมระบุความเรงดวนของหนังสือ จากนั้นคลิกปุม “ตกลง” เพ่ือยืนยันการสงหนังสืออีกครั้งหนึ่ง      
ก็จะเสร็จขั้นตอนของสงหนังสือเวียนภายในสํานักงานฯ 
 

- ๕๕ - 



ภาพประกอบขั้นตอนการสงหนังสือติดตอราชการภายใน/การแจงเวียนหนังสือราชการ   
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   

โดยกลุมงานบริหารทั่วไปของ (ทุกสํานัก) ควบคุมเลขทะเบียนหนังสือสง 

      

                  ภาพที่ ๑  คลิก              เพ่ือเขาสูหนาจอ Web Browser  และคลิกคําวา e-office 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
 ภาพที่ ๒   เขาสูระบบสาํนักงานอัตโนมตัิ ใหใสช่ือผูใชงานและรหัสผาน จากนั้น      
 
 
 ภาพที่ ๒   เขาสูระบบสาํนักงานอัตโนมตัิ ใหใสช่ือผูใชงานและรหัสผาน จากนั้น      
กด enter เพ่ือเขาเมนูหลักในการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- ๕๖ - 



  

ภาพที่ ๓ ปรากฏเมนูการใชงาน ใหคลิกที ่คําวา “ทะเบยีนหนังสือสง (ของสํานัก)” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ภาพที่ ๔  คลกิที่ คําวา “สรางหนังสือ”   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕๗ - 



 
  ภาพที่ ๕  กรอกรายละเอียดของหนังสือใหครบถวนตามเมนูยอยที่กําหนดไวในระบบ   
เมื่อเรียบรอยแลว คลิกคาํวา “บันทึกหนังสือ”  ระบบก็จะทําการบนัทึกขอมูล                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖  เมื่อระบบบันทึกขอมูลที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว ตอจากนัน้จะถึง

ข้ันตอนของการแนบเอกสารใหคลิกที่คําวา “เอกสารแนบ” ใสเอกสารเขาเครื่องสแกนเนอร 

 
                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอกขอมูล 

กรอกรายละเอียด

ของหนังสือ พรอม

ระบุชั้นความเร็ว

และชั้นความลับ 

- ๕๘ - 



 ภาพที่ ๗  เลือกคําวา “สราง” ซึ่งจะอยูดานลางขวามือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๘  คลิกคําวา “สรางไฟลภาพ”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ๕๙ - 



 ภาพที่ ๙  กดที่รูปเครื่องสแกนเนอร  เครือ่งจะดําเนินการสแกนเอกสารโดยอตัโนมตั ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๑๐ หลังจากเครื่องสแกนเอกสารเรียบรอยแลว กด “บันทึก”  เอกสารจะ  
ถูกจัดเก็บไวในระบบ เพ่ือรอการสงไปหนวยงานที่เปนเจาของเรื่อง                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กดบันทึกหนังสือ 

- ๖๐ - 



 ภาพที่ ๑๑  คลิกคําวา “สงหนังสือ” เพ่ือสงสําเนาเอกสารในระบบฯ ใหหนวยงานที่    

ติดตอราชการระหวางกัน หรือใหหนวยงานทราบหนังสือเวียนเรื่องตางๆ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 ภาพที่ ๑๒  คลิกไปที่สํานักที่ตองการจะสงหนังสือดานขวามือ ตรงเครื่องหมาย +  

โดยจะสงใหกลุมงานบริหารทั่วไปของแตละสํานักที่เปนเจาของเรื่อง จากนั้น คลิกคาํวา “เพ่ิม”   

สํานกั/กลุมงานที่เปนเจาของเรื่องจะเปลี่ยนมาอยูทางดานซายมือแทน พิมพรายละเอยีดเพิม่เตมิดานลาง      

เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว คลิกคําวา “ตกลง” เร่ืองก็จะถูกสงไปทางระบบฯ โดยอัตโนมตั ิ        
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

1 

2 
3 

4 

5 

- ๖๑ - 



 

ข) การสงหนังสือ 

      หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก เจาหนาที่หนวยสารบรรณกลางจะปฏิบัติ

ตามระเบียบงานสารบรรณ ดังนี้  
  - หนังสือสง (ออก) ใหเจาหนาที่เจาของเรื่องตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ 

รวมทั้งส่ิงที่จะสงไปดวยใหครบถวน และผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจลงนามไดลงช่ือแลว แลวสงเร่ืองให

เจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก 
  - เจาหนาที่หนวยงานสารบรรณกลางรับเรื่องแลว ลงทะเบียนสงหนังสือในสมุด

ทะเบียนสง 
  - ลงเลขที่และวันเดือนปในหนังสือที่จะสงออกท้ังในตนฉบบัและสําเนาคูฉบับ ใหตรง

กับเลขทะเบียนสงและวันเดอืนปในสมุดทะเบียนหนังสือสง ตามระเบียบงานสารบรรณ 
  - บรรจุซอง ดําเนนิการจดัสง โดย 
     * มีเจาหนาที่นําสง หนังสือชนิดนีต้องมใีบรับหนังสือแนบติดไปกบัซอง 
     * จดัสงหนงัสือโดยทางไปรษณีย ซึ่งเปนไปตามวธิีการที่การสื่อสารแหงประเทศไทย

กําหนด โดยใหมีใบนาํสงเพ่ือจายคานําสงไปรษณียรายเดือน 

แบบใบรบัหนงัสือ 
 

 

 

 

 

 

  การสงหนังสือที่มีช้ันความลบั ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ใหผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารสารลับแตละระดบั    

เปนผูสงผานระบบการรักษาความปลอดภยั โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ     

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

หนังสือที่ใหเจาหนาที่นําสง เมื่อสงหนังสือออกไปแลว และผูรับหนังสือลงชื่อแลว  
ใหเจาของเรือ่งนําใบรับหนังสือน้ันมาผนึกติดไวกับสาํเนาคูฉบับ 

 
 
 
 
 

ที่...........................ถึง.......................... 
เร่ือง.................................................... 
รับวันที่....................เวลา...................น. 

ผูรับ.................................................... 

- ๖๒ - 



  
 การลงทะเบียนหนังสือสงภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ของ (ทุกสํานัก) 

            ปจจุบนัการออกเลขหนังสือสงภายนอกของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทุกหนวยงาน

สามารถออกเลขสงไดในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยไมตองผานสารบรรณกลางของสํานักงานฯ 

ตั้งแตเดือน มกราคม ๒๕๕๓ แตหนาที่ในการนําสงหนังสือ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักบริหารงานกลาง 

ยังปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และมีหนาทีต่รวจสอบและตดิตามสําเนาหนังสือสงออก ใหครบถวนทกุฉบับ 

ตามลาํดบัเลขที่หนังสือสงออกใหตรงกัน 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

  ๑. เปดโปรแกรม ระบบสํานกังานอัตโนมตัิ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใสช่ือผูใชงาน
พรอมรหัส ระบบก็จะเปดใหใชงาน 
  ๒. ลงรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยเขาไปที่เมนู ทะเบียนหนังสือรับ

ภายนอก สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา คลิกไปที่ “สรางหนังสือ” พรอมกรอกรายละเอียดตามเมนยูอยที่
กําหนดไวในระบบ ดังนี ้                                 
    เลขที่หนังสือ ใหลงเลขที่ของหนังสือตามที่ขอใชเลขจากเลขทะเบียน

สวนกลาง     
    ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือที่สงออกภายนอกสํานักงานฯ 
    ช้ันความเร็วของหนังสือที่สงออกภายนอกสํานักงานฯ     

   จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนงัสือ หรือช่ือสวนราชการ หรือช่ือบุคคลใน

กรณีที่ไมมีตําแหนง 

    ถึง ใหลงตาํแหนงของผูที่หนังสือนั้นมถึีง หรือช่ือสวนราชการ หรือช่ือ

บุคคลในกรณทีี่ไมมีตาํแหนง 
    เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองของหนงัสือฉบบันั้น ในกรณีทีไ่มมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
    อางถึง ใหใสช่ือหนังสือของสวนราชการที่มีมาถึงสํานกังานฯ                                
    ส่ิงที่สงมาดวย ใหใสรายละเอียดของที่จะสงไปกบัหนังสือสงออกภายนอก 
สํานักงานฯ  

    เวลา ระบบจะบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติขณะลงหนังสือสงออกภายนอกในระบบ                       

                 หมายเหตุ ใหบนัทึกการปฏิบตัิเก่ียวกับหนังสือฉบับนัน้  
        ๓. เมื่อลงรายการตามเมนูยอยในระบบฯ ครบถวนแลว คลิกปุม “บันทึกหนงัสือ” 
  ๔. ดําเนนิการแนบไฟลเอกสารโดยเลือกไปที่เมนู “เอกสารแนบ” คลกิคําวา “สราง” 
จะปรากฏคาํวา “สรางไฟลขอความ” และ “สรางไฟลภาพ” เลือกคลิกคําวา “สรางไฟลภาพ” จากนั้น  

จะปรากฏรูปภาพเครื่องสแกนเนอรดานลาง นาํหนังสือตนฉบับใสเครื่องสแกนเนอร กดที่รูปเครื่อง 
สแกนเนอร เครื่องก็จะทําการสแกนเอกสารโดยอตัโนมตัิ เมื่อสแกนเรียบรอยแลว กดคําวา “บันทึก”     
จะเสร็จขั้นตอนของการแนบหนังสือในระบบฯ  

- ๖๓ - 



ภาพประกอบขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือสงภายนอกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

กรณี กลุมงานบริหารทั่วไป (ทุกสํานัก) ลงทะเบียนเพ่ือขอใชเลขสวนกลาง  
 

   ภาพที่ ๑  คลิก              เพ่ือเขาสูหนาจอ Web Browser  และคลิกคําวา e-office 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
 ภาพที่ ๒   เขาสูระบบสาํนักงานอัตโนมตัิ ใหใสช่ือผูใชงานและรหัสผาน จากนั้น      
 
 ภาพที่ ๒   เขาสูระบบสาํนักงานอัตโนมตัิ ใหใสช่ือผูใชงานและรหัสผาน จากนั้น      
กด enter เพ่ือเขาเมนูหลักในการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- ๖๔ - 



 ภาพที่ ๓ ปรากฏเมนูการใชงาน ใหคลิกที ่คําวา “ทะเบยีนหนังสือสงภายนอก 

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ภาพที่ ๔  คลกิที่ คําวา “สรางหนังสือ” 

 

 
 

- ๖๕ - 



 ภาพที่ ๕  จะปรากฏแถบบารส่ีเหล่ียมสีน้ําเงินขึ้นเตือนวา การขอเลขสงภายนอก สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา จะเปนหนังสือที่เลขาธิการวุฒิสภา/รองเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบตัิราชการแทน หรือ

ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติราชการแทน ลงนาม เทานั้น จากนั้นคลิกไปที่คําวา  “OK” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๖  จะปรากฏแถบบารส่ีเหล่ียมขึ้น ใหคลิกคาํวา  “ใชเลข” 
 
 

 

 

 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 

ใชเลข 

- ๖๖ - 



 ภาพที่ ๗  จะปรากฏแถบบารส่ีเหล่ียมขึ้น ระบบจะรันเลขให และมีขอความวา         

เลขทะเบียนสวนกลางที่ไดรับคือ ๐๓๔๗๖ จากนั้น ใหคลิกคําวา  “OK” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ ๘  นําเลขที่ไดรับพมิพใสที่เลขที่หนังสือ สว ๐๐๐๓/๓๔๗๖ จากนัน้กรอก

รายละเอียดของหนังสือใหครบถวนตามเมนูยอยที่กําหนดไวในระบบ เมื่อเรียบรอยแลว คลิกคาํวา 

“บันทึกหนังสือ”  ระบบก็จะทําการบนัทึกขอมูล  
  
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกรายละเอียดของ

หนังสือ พรอมระบุช้ัน

ความเร็วและชั้น

ความลับ 

สําหรับระบุหนังสือเวียน 

- ๖๗ - 



 
ภาพที่ ๙  เมื่อกรอกรายละเอียดของหนังสือเรียบรอยแลว ตอจากนั้นจะถึงข้ันตอน 

ของการแนบเอกสารใหคลิกที่คําวา “เอกสารแนบ”  ใสเอกสารเขาเครื่องสแกนเนอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๑๐  เลือกคําวา “สราง” ซึ่งจะอยูดานลางขวามือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๖๘ - 



  
 ภาพที่ ๑๑  คลิกคําวา “สรางไฟลภาพ”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๑๒  กดที่รูปเครื่องสแกนเนอร  เครื่องจะดําเนนิการสแกนเอกสารโดย

อัตโนมตั ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๖๙ - 



 ภาพที่ ๑๓ หลังจากเครื่องสแกนเอกสารเรียบรอยแลว กดคาํวา “บันทึก”  เอกสารจะ
ถูกจัดเก็บไวในระบบโดยอตัโนมตัิ         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 

กดบันทึกหนังสือ 

- ๗๐ - 



 
เร่ืองที่ ๕ 

การใชภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 

  การเขียนหนังสือเปนทั้งศาสตรและศิลป 
  ในดานศาสตร คือ หลักการที่ชัดเจนตองเรียนรูใหแมนยํา 
  ในศิลป คือ การใชวิธีการเขียนที่นุมนวลทาํใหบรรลุจุดประสงคโดยเฉพาะการใชภาษา 

การใชภาษาใหดีนั้นเปนสามัญสํานึก โดยอาศัยประสบการณการอานมาประกอบคอื  
อานมาก เขียนมากก็จะทาํใหเขียนไดและเขียนดีข้ึนเรื่อย ๆ 

การใชภาษาในการเขียนควรคํานึงถึงการใชคําประโยค และยอหนา ดังน้ี 
๑. การใชคํา 
  คําทุกคาํในหนังสือราชการและหนังสือโตตอบ ลวนมีความหมายสําคญั ดังนั้นจึงควร

คํานึงถึงการใชคําบางประเภท ดังนี ้
  ๑.๑ การสะกดคํา  พจนานกุรมในคอมพวิเตอร (โปรดแกรมดิกชันนารี) ก็มีแตไม  

สามารถตรวจสอบไดทุกคํา เชน ช่ือเฉพาะหรือช่ือบุคคล การถอดคาํภาษาไทยตางประเทศจะตองใชให

ถูกตองตามที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนดไว 
 ๑.๒ การใชคาํเชื่อม เชน ที ่ซึ่ง อัน และ แต หรือ เพราะ ฉะนัน้ จึง ฯลฯ ควรเลือกใช     

ใหถูกตองและไมใชมากเกนิไป เพราะจะทาํใหประโยคยาว ซบัซอน เขาใจยาก คาํเขียนคําเดียวกนัไมควรใช  

ซ้ําๆ ในประโยคเดียวกัน 
  ๑.๓ การใชคาํใหเหมาะสม   
 ๑) คําสรรพนาม ควรใช ผม กระผม ดิฉัน ไมใช ขาพเจา ควรใชช่ือหนวยงาน       

ในกรณีที่มิใชเร่ืองเฉพาะบุคคลและไมควรใชคําวา “หนวยงานของทาน” เพราะบุคคลยอมมิใชเจาของ
หนวยงาน ควรใชช่ือหนวยงานเทานั้น 
 ๒) คําบุรพบท ไดแก กับ แก แต ตอ มกัใชผิด คือใชคําวา กับ แทน แก เชน           

สงเอกสารใหกับคณะกรรมาธิการ ควรใช ใหแก และใชคําวา แด สาํหรับผูที่สูงกวา เชน ถวายแด         

อุทิศแด เปนตน 
  ๓) เชน ไดแก อาทิ ในการยกตัวอยางมักใชกันสับสน ที่ถูกตองคือ 

  คําวา “เชน” ใชเมื่อส่ิงที่กลาวถึงจํานวนมาก ไมสามารถนับจาํนวนไดชัดเจน         

จึงยกข้ึนมาเปนตัวอยางพอสังเขป และไมตองมีคํา “เปนตน” ตอทาย และไมตองใสคํา “และ” กอนตัวอยาง
สุดทาย ดังประโยคตอไปนี ้
     สัตว ๔ เทามีหลายชนิด เชน ชาง มา ววั ควาย 
 

 

 

 

- ๗๑ - 



 

 คําวา “ไดแก” ใชเมื่อส่ิงที่กลาวถึงมีจํานวนชัดเจน (ไมจําเปนตองมีการเรียงลําดับไว)    

และหากนาํมาแสดงไมครบใหใสคําทายดวยเพื่อแสดงวายังมีประการอื่นๆ อีก ดังตัวอยาง 
 โรงเรียนที่เขารวมรายการแขงขันตอบปญหาประชาธปิไตย ๕ แหง ไดแก โรงเรียน   

สวนกุหลาบ, โรงเรียนเตรียมอุดม, โรงเรียนเทพศิรินทร เปนตน 

 คาํวา “อาทิ” โดยนัยแปลวา “ตน” ซึ่งมีความหมายคลายกับ “ไดแก” ......เปนตน 

ใชเมื่อส่ิงที่กลาวถึงมีจํานวนและการเรียงลําดบัชัดเจน และยกเฉพาะขอตนเพื่อกันสบัสน “อาทิ” ยกมา

เฉพาะทีส่ําคญัหรือลําดับตนๆ ไมตองใชไปยาลใหญ เพราะที่สําคญัมีเพียงเทานัน้ดังตัวอยางตอไปนี ้

 เบญจศีล มี ๕ ขอ อาทิ หามฆาสัตว ไมใชคํา “อาทิเชน” 
 ๔) จะ จัก ใคร 
   จะ ใชไดทั่วไป เปนภาษาราชการที่ใชได เชน จะเปนพระคุณย่ิง จักขอบคุณย่ิง 

   จัก บางคนนิยมใช  “จักขอบคุณย่ิง” ความหมายของคําคอนขางหนัก มี

ความหมายคลาย ตอง ซึ่ง ไมนุมนวล ไมสละสลวย 
   ใคร เสียงไมสูไพเราะ และมคีวามหมายวา อยาก หรือ ตองการ เชน             

“ใครขอเชิญทานไปเปนวิทยากร” ไมชัดเจนวาตองการเชิญ แลวจะเชญิจริงๆ หรือไม หากตัดคําวา         

ใครออกก็สื่อความหมายไดชัดเจน 
   ไป - มา มักใชสลับกัน ในการใชคํานี้ควรคํานึงถึงผูรับหนังสือเปนสําคัญ          

ควรใช “จึงขอเชิญทานไปเปนวิทยากร” เพราะผูรับหนังสือยอมคิดวาตนเดินทางไป หรือสํานักงาน...          

ขอสงผูแทนมารวมประชุม” เพราะผูรับหนังสือซึ่งเปนผูจัดประชุมยอมคิดวาจะมีผูมารวมประชุม 

๒. การใชประโยค  
  ประโยคในหนงัสือราชการและหนังสือโตตอบทั่วไป ควรมีลักษณะสําคัญ ดังนี ้
 ๒.๑ ประโยคสั้น ไมใชคําเช่ือมมาก ควรใชประโยคเดียวมากกวาประโยคความซอนหรือ

ประโยคความรวม ความยาวของแตละประโยคไมควรเกนิ ๑ บรรทัด ไมใชคาํฟุมเฟอย ซ้ําซากที่ทําให 

ประโยคยาวโดยใชเหต ุ
 ๒.๒ ประโยคบอกเลา แมเปนคําถามก็สามารถดัดแปลงได เชน ขอหารือวาสมควรปฏิบัติ

ประการใด ไมควรใชประโยคคําถามโดยตรงวาทําไดไหม 
 ๒.๓ ประโยคชัดเจน มีความหมายเดียว ไมคลุมเครือ อานแลวเขาใจทันทีโดยไมตองอาน

ทวนหรือตีความ 
 ๒.๔ ประโยคสละสลวย แมภาษาราชการจะเนนความชัดเจน ตรงไปตรงมา แตก็ควรมี    

ความสุภาพสละสลวย นาอาน และนาปฏิบัติ ผูอานไมรูสึกทางลบ ควรใชประโยคทีสุ่ภาพ เชน จึงขอความ
รวมมือมายังสํานัก....... โปรดจัดเจาหนาที.่.....   จะขอบคุณย่ิง 
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๓. การเขียนยอหนา 

  ความหมายและประเภทของยอหนา ยอหนา หมายถึงขอความตั้งแต ๑ บรรทัดขึ้นไป         

ที่มีใจความสมบูรณ 

  ลักษณะของยอหนาที่ดี 
  - มีใจความสาํคัญเพียงเรื่องเดียว 
  - มีการเชื่อมโยงกันเปนเหตเุปนผลกัน 
  - มีการเนนย้าํสาระสําคัญใหเดนชัด 

การพิมพยอหนาแรกของหนังสือราชการ 
  - ถาหนังสือนัน้มีการอางถึงหนังสือที่ติดตอกัน ใหพิมพดังนี ้
ตามหนังสือทีอ่างถึง//สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี....(ใหเคาะ ๒ ครั้ง) 

- ถาหนังสือนัน้ยังไมเคยตดิตอกันมากอน สวนมากจะขึน้ตน .. ดวย.. เนื่องดวย  
หรือ เนื่องจาก ใหพิมพดังนี้ 
     ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงวา ที่ประชุม.............. หรือ เนื่องจากไดมี

พระราชกฤษฎีกา....... (จะไมเวนวรรค)       
 - หนังสือที่ตองข้ึนตนดวย  ตามที ่ ใหพิมพดังนี้... 
     ตามที่ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ .. 

๔. หลักการยอหนาและเวนวรรค 
  ๔.๑ หลักการยอหนา ควรยอหนาในกรณีที่ส้ินสุดเนื้อความ ถายังไมส้ินสุดเนื้อความ         

แตยอหนายาวมาก ควรยอหนาเมื่อส้ินสดุประโยค ในหนังสือราชการยอหนาหนึ่งไมควรเกิน ๘ บรรทัด     

หรืออาจถึง ๑๒ บรรทัดก็ได 
  ๔.๒ หลักการเวนวรรค ตามระเบียบสารบรรณ กําหนดวรรคไว ๒ ชนดิ คือ วรรค ๑ 

ตัวอักษร และวรรค ๒ ตัวอกัษร แตในการพิมพดวยคอมพิวเตอร การวรรค ๑ เคาะจะเล็กเกินไป ฉะนัน้ 
วรรคเล็กอาจใช ๒ เคาะ สวนวรรคใหญอาจใช ๓ เคาะก็ได 
  วรรคเล็ก  ใชวรรคระหวางคํา ใชกอนและหลังคําบางคาํ 
  วรรคใหญ  ใชวรรคระหวางขอความที่ยังไมจบแตยาวมาก หรือประโยคที่จบสมบูรณแลว 

การใชวรรคตอนไมถูกตองก็อาจทําใหเขาใจความหมายคลาดเคลื่อนไปได 
การตัดคําเมือ่สิ้นสุดบรรทดั ตองพิจารณาตดัอยางรอบคอบ คาํทีต่ัดแลวความหมายเปลี่ยนก็ไมควรตดั    

เชน ยกตัวอยางมาก นักการ - ศึกษา ฯลฯ ในการตดัคาํตองใสยัติภังค -) เสมอ การพิมพหนังสือราชการ  

ไมจําเปนตองก้ันหลังใหตรงกัน การกั้นหลงัมักทําใหวรรคตอนผิดพลาดเสมอ 
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เร่ืองที่ ๖ 

การรางและการตรวจแกรางหนังสือ 

  การรางหนังสือ คือ การเรียบเรียงขอความขั้นตนตามเรือ่งที่จะแจงความประสงคไป        

ยังผูรับหรือผูตองทราบหนงัสือนั้น กอนที่ใชจัดทําเปนตนฉบับ 

  เหตุที่ตองรางหนังสือ เพ่ือใหมีการตรวจแกใหเหมาะสมถูกตองตามระเบียบแบบแผน     

กอน เวนแตหนังสือที่เปนงานประจําปกตอิาจไมตองเสนอรางตรวจแกก็ได 

  หลักการรางหนังสือ ผูรางจะตองรูและเขาใจใหแจมแจงแยกประเดน็ที่เปนเหตผุลและ 

ความมุงหมายที่จะทําหนังสือนั้น โดยตั้งหัวขอเรื่องที่จะรางวา 
  - อะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ทําไม อยางไร เปนขอๆ ไว 
  - ใหข้ึนตนเริ่มใจความที่เปนเหตุกอน ตอไปจึงเปนขอความที่เปนความประสงคและ

ขอตกลงถามีหลายขอใหแยกเปนขอๆ เพ่ือใหชัดเจนและเขาใจงาย 
  - ความใดอางถึงตัวบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คาํส่ัง หรือเร่ืองตัวอยาง พยายาม  

ระบุใหชัดเจน เพ่ือฝายผูรับหนังสือจะคนหามาตรวจสอบไดสะดวก 
  - การรางควรใชถอยคําส้ันแตเขาใจงาย พยายามใชคาํธรรมดาที่ไมมคีวามหมายไดหลายทาง 
  - สํานวนที่ไมเหมาะสมสําหรับใชเปนสํานวนหนังสือไมควรใช 
  - ระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันตและวรรคตอนใหถูกตอง 
  - ตองระลึกถึงผูที่จะรับหนงัสือวาเขาใจถกูตองตามความประสงคที่มีหนังสือไป 
  - ผูรางตองพิจารณาดวยวาหนังสือที่รางนั้นควรจะมีถึงใครบาง หรือควรจะทําสําเนาให    

ใครทราบบาง ประสานงานกับหนวยงานใดบนัทึกไวในรางดวย 
  - การอางถึงเร่ืองที่จะรางนี้ ตองพิจารณาวาผูรับหนังสือทราบมากอนหรือไม ถาทราบ      

มากอนแลว ความตอนใดที่เปนเหตุก็ยอลงไดหรืออางช่ือเร่ืองก็พอ 
  - การรางหนังสือใหใชถอยคาํสุภาพและสมกับฐานะของผูรับ 
  - ถารางหนังสือที่เปนการปฏิเสธคําขอ ควรแจงเหตุผลในการทีต่องปฏิเสธใหผูขอเขาใจ 

การรางหนังสือที่มีลักษณะเปนการสั่งการ 
  - ตองมีขอความอันเปนเหตแุละผลเชนเดยีวกัน 
  - การใชคาํตองใหรัดกุม อยาเปดชองใหตีความไดหลายนัย ซึ่งอาจทาํใหเกิดการเขาใจผดิ 
  - การใชถอยคาํที่ผูรับคําส่ังสามารถปฏิบตัิได 
  - กอนรางควรพิจารณาคนหาวามีบทกฎหมายใหอํานาจสั่งการไวแลวประการใด 
  - คําส่ังตองไมขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ถาขัดกับคําส่ังเกาตองยกเลิกคําส่ังเกา

เสียกอน 
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การรางหนังสือประชาสัมพันธ 
  - ตองรางตามแบบที่กําหนดไว 
  - ขอความตองสมเหตุสมผล เพ่ือใหผูอานนึกคดิคลอยตามเจตนาที่ตองการ 
  - อยาใหมีขอขัดแยงกันในฉบับนั้น หรือขัดแยงกับฉบบักอนเวนแตเปนการแถลงแก 
  - ใชถอยคําสุภาพ 

สิ่งที่ผูรางหนังสือควรปฏิบัติ 
  - ผูรางควรเขียนใหชัดเจน อานงาย เพ่ือความสะดวกในการตรวจแกรางกอนพิมพ 
  - เพ่ือการประหยัด ใชกระดาษที่พิมพแลวหนาหนึ่งและไมใชนาํอีกหนาหนึ่งมาเปน   

กระดาษรางหนังสือได 
  - เมื่อรางเสร็จใหเสนอตัวรางและเร่ืองประกอบที่สมบูรณข้ึนไปใหผูบงัคับบญัชาตรวจ     

รางและพิจารณาสั่งพิมพ 
  - เมื่อพิมพหนังสือฉบับนั้นและตรวจถูกตองแลวไมจาํเปนตองเก็บรักษากระดาษรางไว 

เวนแตเร่ืองสําคัญที่ผูบังคับบัญชาแกไขควรเก็บไวประกอบเรื่อง 

เทคนคิการตรวจรางหนังสือ 
  ผูตรวจรางหนงัสือ เปนผูกล่ันกรองงานโดยใชความรูความสามารถและวิจารณญาณ      

อยางลึกซึ้ง เปนผูรับผดิชอบอยางเต็มที่ในผลงานนัน้ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
  ๑) มีความรูในงานสารบรรณ รูระเบียบงานสารบรรณทุกข้ันตอนเปนอยางด ี
  ๒) มีความรูเร่ืองหนังสือราชการหรือหนังสือโตตอบ 
  ๓) มคีวามรูในเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับเรื่อง ผูตรวจตองสามารถวิเคราะหความถูกตอง

เหมาะสมของเนื้อหา การอางอิงขอมูลหรือขอกฎหมาย การเสนอความคิดเห็นหรือขอพิจารณา เปนตน 
  ๔) มีความรูความสามารถทางภาษา การสะกดคาํ การใชคํา ประโยค และการเรียบเรียง

ขอความใหถูกตอง ชัดเจนและเขาใจงาย รูจักใชวรรคเล็กวรรคใหญ การตัดคําระหวางบรรทัด ตลอดจน    

การยอหนาอยางเหมาะสม 
  ๕) มีความคิดวิจารณญาณและความคิดรเิร่ิมสรางสรรค สามารถพิจารณาความเหมาะสม   

ของเรื่อง และผลที่จะเกิดขึ้น มีความคดิสรางสรรคในการเสนอความคดิเห็น ไมยึดตดิวิธีเขียนแบบเดิมที่ 

เขียนตามกันมา 
  ๖) มีความรอบคอบและรับผิดชอบ ตองเปนชางสังเกตและรอบคอบทุกดาน 
  ๗) มีเหตุผลที่อธิบายได สามารถอธิบายแกผูพิมพได การอธิบายจะทําใหผูรางและผูพิมพ

พัฒนาความรูและปฏิบตัิงานไดรวดเร็วข้ึน 
  ๘) มีความเหน็อกเห็นใจ ไมควรแกรางทั้งหมดหรือขีดฆาทั้งหนา ไมควรขีดฆาทบัคําเดิม  

แตใชการวงรอบคําผิดแลวแกไขไวขางบนคํานั้น หรือโยงออกมาเขียนแกในที่วาง การแกไขควรเขียนชัดเจน 

ใหอานงาย 
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วิธีตรวจแกและเครื่องหมายในการตรวจแกหนังสือ มีวิธีดังน้ี 

  ๑) ตรวจรูปแบบ วาถูกตองตามมาตรฐานของระเบียบงานสารบรรณ หรือไม ดังนัน้    

ผูตรวจตองแมนยําในรูปแบบของหนังสือ 
  ๒) ตรวจเนื้อหา พิจารณาเนื้อหาสาระทั้งในหนังสือที่อางถึง หนังสือที่เขียนไป ตรวจ        

การตั้งช่ือเร่ือง การสรุปยอในยอหนาแรก การเสนอเนื้อหาในสวนเนื้อความ การลําดับความตลอดจน        

การลงทายที่แสดงความประสงคของหนังสือ รวมทั้งส่ิงที่สงมาดวย 
  ๓) ตรวจภาษา ขอบกพรองสวนใหญดานภาษา เชน สะกดผดิ วรรคตอนผิด ประโยค     

ยาวเกินไป เปนตน 
๔) เครื่องหมายในการตรวจแกรางมีระบบที่เปนสากล ใชไดในตรวจสอบการเขียน 

หรือการพิมพทั่วไป  ผูตรวจกับผูรางและผูพิมพตองรูจักเคร่ืองหมายที่ใชในการตรวจแกนี้ตรงกนั 
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                                                     เร่ืองที่ ๗ 

                               การเสนอหนังสือตอผูบังคับบัญชา 

  การเสนอหนังสือ คือ การนําหนังสือที่ดําเนินการชั้นเจาหนาที่เสร็จแลวเสนอตอ

ผูบังคบับญัชาเพื่อพิจารณา บันทึก ส่ังการ ทราบ และลงช่ือ 
  การเสนอหนังสือ ใหเสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามลําดับชั้นผูบังคับบัญชา 

โดยปกติการเสนอหนังสือตองใสแฟมหรือซองเรียงตามลําดบั โดยแยกตามลักษณะ 
ความสําคัญของเรื่อง แตใหจัดลําดับเรื่องที่ตองพิจารณากอนไวขางหนา เร่ืองที่ไดรับมากอนตองเสนอ  

เพ่ือใหไดรับการปฏิบัตใิหเสร็จกอน ในกรณีที่สวนราชการมีหนังสือราชการมาก ควรแยกเปนประเภท      

และแฟมหรือซอง หากสวนราชการใดมีหนังสือราชการนอยอาจใชแฟมเดียวก็ได 
  การจดัหนังสอืเสนอ ใหจดัใหสะดวกในการพิจารณา โดยมีเอกสารประกอบการพจิารณา     

ใหพรอมและตองจัดใหเปนระเบียบเพื่อใหพลิกดูไดทันที ผูรวบรวมเรื่องเสนอควรมีบันทึกยอไววาหนังสือ   

ในแฟมมีเร่ืองอะไรบาง เมื่อรับแฟมคืนจะไดตรวจสอบวาเร่ืองใดไดรับการพิจารณา ส่ังการ หรือลงช่ือ    

เร่ืองใดถูกนําออกจากแฟมไปเพื่อเอาไวพิจารณา 
  ในกรณีที่ผูบังคับบญัชานําเร่ืองออกจากแฟมไปพิจารณา จะตองเขียนบันทกึสอดไวใน   

แฟมแทนที่เร่ืองที่นําออกไปดวย 
  การเสนอหนังสือเร่ืองสําคัญซึ่งมีรายละเอียดจะตองพิจารณามาก ผูทาํเร่ืองอาจขอนําเร่ือง

เสนอดวยตนเองก็ได ทั้งนี ้เพ่ือเปดโอกาสใหผูบังคบับญัชาสอบถามเหตุผลบางประการประกอบการพิจารณา

เมื่อไดรับอนุมตัิแลวก็นาํเร่ืองไปเสนอดวยตนเอง 

  ลักษณะการจัดเรียงหนังสือเสนอ 
  ๑) ใหเรียงลําดับขึ้นมา โดยเมื่อมีการบันทึกข้ึนมาใหมใหเรียงซอนไวขางหนาเปนลําดบั 
  ๒) เมื่อเร่ืองไปถึงผูบังคบับญัชา ผูบังคบับัญชาจะเห็นบันทึกของผูบนัทึกหลังสุดกอน 
  ๓) เพ่ือความสะดวกแกผูบงัคับบญัชาในการพิจารณาความเห็นที่ผานขึ้นมาตามลําดบั      

จะให หมายเลข ๑, ๒, ๓ โดยเขียนตัวเลขอยูภายในวงกลม กํากับเรือ่งที่เสนอขึ้นมาตามลําดับก็ได 
  ๔) เร่ืองที่เสนอมีหลายแผน เพ่ือใหเกิดความเรียบรอยและปองกันการสูญหาย ใหเย็บ   

หรือยึดติดกนัใหเรียบรอยที่มุมบนดานซายมือ ถาเย็บใหเย็บดานซายขนานกบัสันหนังสือ 

  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาสั่งการในเรื่องที่เสนอแลว เร่ืองตองยอนกลับผานลงมาตาม 

ลําดับสายงาน เชนเดียวกัน ผูผานเรื่องตองลงช่ือยอและวันที่ เดือน พ.ศ. กํากับ ยกเวนเร่ืองที่เรงดวนจะ 

ตองดําเนินการปฏิบัติในทนัที ใหสงเร่ืองน้ันตรงไปยังผูปฏิบัติ และใหเปนหนาทีข่องหนวยปฏิบัติที่จะ   

ตองเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นไดทราบการสั่งการนั้นๆ ดวย 
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ราง..............โทร................................../....../...... 
พิมพ............โทร................................/......./...... 
ตรวจ............(ผอ.กลุมงานฯ)............./......./...... 
ตรวจ............(ผอ.สํานักฯ)................/......./...... 
ตรวจ............(รองเลขาฯ)................/......../....... 

เร่ืองที่ ๘ 

การทําสําเนา 

  สําเนา คือ เอกสารที่จัดทําข้ึนเหมือนกับตนฉบบัไมวาจะทําจากตนฉบบั สําเนาคูฉบบั     

หรือจากสําเนาอีกช้ันหนึ่ง 
  การทําสําเนาอาจทําไดหลายวิธี ดังนี ้
  ๑. วิธีคดัหรือลอกจากตนฉบับ คําตอคาํใหถูกตองกับตนฉบบัเดิม 
  ๒. วิธีถอดหรอืจัดทําพรอมตนฉบับ เชน พิมพตนฉบับพรอมสําเนาดวยการใชกระดาษ

คารบอน 
  ๓. วิธีถายจากตนฉบับ เชน การถายดวยเครื่องถายเอกสาร 
 ๔. วิธีอัดสําเนาดวยการทําใหหมึกที่กระดาษไขตนฉบับติดที่กระดาษสําเนา 

  สําเนาแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ 

  ๑.  “สําเนาคูฉบับ” เปนสาํเนาที่จดัทําพรอมกับตนฉบบัและเหมือนตนฉบับ ผูลง           

ลายมือช่ือในตนฉบบัจะลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอไว และใหผูราง ผูพิมพและผูตรวจ ลงลายมือช่ือ       

หรือลายมือช่ือยอไวที่ขางทายขอบลางของหนังสือ ถาเปนหนังสือภายนอกซึ่งปจจบุันพิมพดวยเครื่อง

คอมพิวเตอรการทําสําเนาวิธีนี้ คือ ใหตัดครุฑออกแลว จึงส่ังพิมพสําเนาเปน ๒ ฉบับ สําหรับสําเนา ๒        

ฉบับนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนดใหมีข้ันตอนของผูรับผิดชอบลงลายมือช่ือ ดังนี ้
 

                                               

 

 

 

 

  ๒. “สําเนา” เปนสาํเนาที่สวนราชการหรือเจาหนาที่จดัทําข้ึน สําเนานี้อาจทําข้ึนดวย          

การถาย คัด คดัสําเนาหรือดวยวิธีอ่ืนใด สําเนาชนดินี้โดยปกติตองมีการรับรอง 

  การรับรองสําเนา ใหมคีํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และใหเจาหนาที่ตั้งแตระดับ ๒     

หรือเทียบเทาข้ึนไป ซึ่งเปนเจาของเรื่องที่ทําสําเนานัน้ ลงลายมือช่ือรับรอง พรอมทั้งลงช่ือตัวบรรจง   

ตําแหนงและวนั เดือน ป ที่รับรอง และโดยปกติใหมีคาํวา “สําเนา” ไวที่ก่ึงกลางหนาเหนือบรรทัดแรก     

ของสําเนาหนงัสือดวย 

  หนังสือภายนอกของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหเจาของเรื่องจัดทําสําเนาคูฉบับ     

๒ ฉบับ สําเนาคูฉบับแผนที่ ๒ ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือไมตองลงนามก็ได  ทั้งน้ี  เพื่อสารบรรณกลาง  

จะไดลงเลขทะเบียนหนังสือสงและวันที่หนังสือสงออก ใหตรงกับตนฉบับและสารบรรณกลางเก็บไว   

เพื่อตรวจสอบหรือใชอางอิง 

 

- ๗๙ - 



 

เร่ืองที่ ๙  
การพิมพและการใชเครื่องหมายในการพิมพ 

  ผูพิมพควรมีความระมัดระวงัในการพิมพคือ พิมพไมตก มีความรูในตัวสะกดการันต       

ตัวยอ และมีความรูรอบตัวนอกเหนือจากการพิมพหนังสือ เชน เขาใจขอความในหนังสือนั้น จดัวรรคตอน     

ไดถูกตองเม่ือจําเปน รูหลักภาษา รูแบบหนังสือราชการ ช่ือสวนราชการ ช่ือและตาํแหนงในวงราชการ      

รูจักและอานลายมือผูรางที่เก่ียวของไดดี วางรูปหนังสือ สามารถจดัลาํดบัและแบงงานใหเหมาะสม และ   

รูจักรักษาเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณตางๆ ทีใ่ชพิมพ 
  ๑. การพิมพหนังสือราชการที่ตองใชกระดาษครุฑ ถามีขอความมากกวา ๑ หนา               

หนาตอไปใหใชกระดาษไมตองมีตราครุฑ แตใหมคีุณภาพเชนเดียวหรือใกลเคียงกับแผนแรก การพิมพ

กระดาษ ขนาด เอ ๔ บรรทัดแรกของกระดาษควรอยูหางจากขอบกระดาษดานบน ประมาณ ๓ เซนติเมตร 
  ๒. ใหก้ันระยะหางจากขอบกระดาษดานซายมือ ประมาณ ๓ เซนติเมตร เพ่ือความ

สะดวกในการเก็บเขาแฟมตวัอักษรสุดทายควรหางจากขอบกระดาษดานขวาไมนอยกวา ๒ เซนติเมตร 
  ๓. การเวนวรรคระหวางขอเร่ืองกับเรื่อง ใหเวน ๒ เคาะ หลังจากพิมพหัวขอแลว ให     

เคาะ ๒ ครั้ง พิมพขอความตอไป เชน 
      ขอ ๑ โครงการสัมมนาเจาหนาที่บันทกึขอมูล 
      ขอ ๒ โครงการสัมมนาเจาหนาที่ธุรการ 
  ๔. การพิมพไมยมก (ๆ) ไมตองเคาะกอนพิมพไมยมก แตเคาะ ๑ กอนพิมพขอความ 

ตอไป เชน เร่ืองตางๆ ทีไ่ดรับการพิจารณาแลว 
  ๕. กอนจะพิมพวงเล็บ (...) ใหเคาะ ๑ กอนเปดวงเล็บ และปดวงเล็บใหเคาะ ๑ เสมอ   

เชน เปนเงิน ๒๐๐ บาท (สองรอยบาทถวน) ตามใบเสร็จ... 
  ๖. การพิมพตวัหนังสือที่มีไปยาลนอย (ฯ) ไมตองเคาะกอนพิมพไปยาลนอย แตเคาะ ๑ 

หลังพิมพแลว เชน ฉันจะออกเดินทางจากกรงุเทพฯ  เวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา 
  ๗. การพิมพที่มีตัวเลขโดยทั่วไปใหเคาะหนา ๑ เคาะ และเคาะหลัง ๑ เคาะเสมอ เชน 
จํานวน ๑๐๐ บาท และการพิมพจํานวนเลขที่เกิน ๓ หลัก ใหพิมพจุลภาค (,) ระหวางหลักพันกับหลักรอย 

เชน นายแดงใหเงินฉัน จาํนวน ๒,๕๐๐ บาท และถาพิมพตัวเลขที่เก่ียวกับการเงินควรพิมพทศนิยม (.)    

และยัติภังค (-) ไวดวย ตามตัวอยางขางตน 
  ๘. เครื่องหมายคําพูด “......” กอนพิมพเครื่องหมายคําพูดเปดใหเคาะ ๑ เมื่อพิมพและ   

ปดเครื่องหมายคําพูด ใหเคาะ ๑ กอนพิมพขอความตอไป เชน อยากบอกวา “ฉันรักเธอ” เทาฟา 
  ๙. การใชไปยาลใหญ ฯลฯ เคาะหนากอนพิมพ ๑ เคาะ และเคาะหลังเมื่อพิมพแลว ๑ เคาะ

กอนพิมพขอความตอไป เชน ทุเรียน มังคุด ละมดุ ขนนุ ฯลฯ นอกจากนี้.................. 

๑๐. ไมตองเคาะเมื่อตองการพิมพเปอรเซ็นต เชน ๑๕% แตเคาะ ๑ กอนพิมพ 

ขอความตอไป เชน ประชาชนจํานวน ๔๕% ไมไปลงคะแนนเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 

- ๘๐ - 



๑๑. การเวนวรรค ตามระเบียบงานสารบรรณ กําหนดวรรคไว ๒ ชนิด คือ 
         * วรรค ๑ ตวัอักษร คอื วรรคเล็ก แตในการพิมพดวยคอมพิวเตอร การวรรค ๑ 

เคาะจะเล็กเกินไป อาจสังเกตไมเห็น ฉะนัน้ หากใช ๒ เคาะ จะดูวรรคชัดเจนกวา 

  * วรรค ๒ ตัวอักษร คือ วรรคใหญ อาจใช ๓ เคาะ 
๑๒. การพิมพหนังสือที่มีหลายหนา ตองพิมพเลขหนา โดยใหพิมพตัวเลขหนากระดาษ 

ไวระหวางเครื่องหมายยัติภงัค (-) ที่ก่ึงกลางดานบนของกระดาษ หางจากขอบกระดาษบนประมาณ ๕ 

เซนติเมตร 
๑๓. การพิมพหนังสือราชการไมจําเปนตองก้ันหลังใหตรงกัน การกั้นหลังทาํให 

วรรคตอนผดิพลาดได เพียงพิมพใหเหลือที่วางดานขวาของหนังสือประมาณ ๑ นิว้หรือ ๒ เซนติเมตร 
๑๔. การพิมพหนังสือที่มีจํานวนหลายหนา ใหพิมพคําตอเนื่องของขอความที่จะยกไป 

พิมพหนาใหมไวดานลางมุมขวาของหนานัน้ๆ แลวตามดวย...(จุด ๓ จุด) และควรจะตองมีขอความ

ของหนังสือเหลือไปพิมพในหนาสุดทายอยางนอย ๒ บรรทัด กอนพมิพคําลงทาย 

การพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือชื่อ ปฏิบัติดังน้ี 
๑. คํานําหนานาม วา นาย นาง นางสาว หนาช่ือเต็มใตลายมือช่ือ เชน 

ลายมือช่ือ .................................. 
ใตลายมือช่ือ     (นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช)  

                   ตําแหนง               เลขาธกิารวุฒิสภา  
ขอสังเกต  วรรคเล็กระหวางช่ือกับชื่อสกุล ใช ๒ เคาะ   

๒. เจาของลายมือช่ือมีบรรดาศักดิ์หรือฐานนัดรศักดิ์ ใหพิมพคําเต็มของบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์  
    ไวใตลายมือช่ือ เชน 
  ลายมือช่ือ .......................................... 
  ใตลายมือช่ือ (หมอมราชวงศ.......... .............)  

ขอสังเกต  คาํนําหนาช่ือ (ฐานันดรศักดิ)์ ที่มีมาแตกําเนิดจะเขียนตดิกับชื่อไมตองเวนวรรค เชน 

หมอมราชวงศคึกฤทธิ์  ปราโมช สวนคํานําหนาช่ือในลักษณะอื่นๆ เรียงลําดับกอน – หลังตามที่ได

รับคํานําหนาช่ือนั้นมา ตัวอยางเชน  
                    พลเรือตรี นายแพทย หมอมราชวงศไกรธวัช  ศรีธวัช 
 หมอมราชวงศ เขียนติดกบัชือ่ เพราะเปนคาํนําหนาช่ือซึ่งมีมาแตกําเนดิ 

 นายแพทย ไดมาหลังจากสําเร็จการศึกษา เขียนนําหนาคาํวา หมอมราชวงศ 
 พลเรือตรี เปนยศทางทหาร เขียวไวลําดบัแรก  

๓. ตําแหนงทางวิชาการ หมายความวา ตาํแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือผูชวย
ศาสตราจารย ซึ่งไดรับแตงตัง้ตามกฎหมายวาดวยสถาบนัอุดมศึกษา ไมวาเปนตําแหนงทางวิชาการ

ประจํา ตําแหนงทางวิชาการพิเศษ ตาํแหนงทางวิชาการเกียรติคุณหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในลักษณะ

เดียวกัน 
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 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ หมายความวา ผูไดรับแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงทางวิชาการและ

ยังคงดํารงตาํแหนงหรือมีสิทธิใชตาํแหนงนั้นตามกฎหมายหรือระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา  

 ใหผูดาํรงตําแหนงทางวิชาการมีสิทธิใชตาํแหนงทางวิชาการที่ไดรับเปนคํานําหนานามไดใน

การลงชื่อ หนังสือ เอกสาร งานสารบรรณหรือการเรียกขานใดๆ เสมอืนยศหรือคํานําหนานามอยางอ่ืน 

 ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมีสิทธิใชคาํนําหนานามอยางอ่ืนดวยใหเรียงตามลําดับ

กอนหลัง ดังนี ้
- ตาํแหนงทางวิชาการ 
- ยศ 
- บรรดาศักดิ ์ฐานันดรศักดิ ์หรือคํานาํหนานามสตรีที่ไดรับพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณและมีสิทธิใชคํานําหนานามนัน้ตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของทาง

ราชการ 

 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจะใชตาํแหนงทางวิชาการใตช่ือหรือตอทายชื่อก็ได  

 ในกรณีดาํรงตาํแหนงทางบริหารหรือตําแหนงอ่ืนดวย ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจะใชทั้ง

ตําแหนงทางวชิาการและตาํแหนงทางบรหิารหรือตําแหนงอ่ืนใตช่ือหรือตอทายชื่อพรอมกันก็ได 

 ในกรณีที่ผูใดใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานาํหนานาม ผูนัน้ไมสมควรใชคําวา “นาย” 
“นาง”  หรือ  “นางสาว”  เปนคํานําหนานามพรอมกบัตาํแหนงทางวิชาการ 

 ภายในบังคบัแหงกฎหมายหรือระเบียบวาดวยสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง การใชตําแหนง

ทางวิชาการเปนคํานําหนานามอาจใชอักษรยอ ดังนี ้
- ศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  หรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืนใน 

ลักษณะเดียวกัน ใชอักษรยอ  ศ. 
- รองศาตราจารย  รองศาตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  รศ.  
- ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ผศ. 

ตัวอยางเชน  - ศาสตราจารยเกียรติคุณตรึงใจ  บูรณสมภพ 
                    - ศาตราจารยสุรพล  นิตไิกรพจน 
                     - รองศาสตราจารยกอบกลุ  พันธเจรญิวรกุล 

      - ผูชวยศาสตราจารยวิทยา  ตันสุวรรณนนท 
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๔. เจาของลายมือช่ือเปนสตรีและมีสามทีี่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ซึ่งไดคาํนาํหนา  
    ช่ือวา ทานผูหญิง หรือคณุหญิง ใตลายมือช่ือ เชน 
 ลายมือช่ือ ...................................   ......................................... 
 ใตลายมือช่ือ   (คุณหญิง...... .................)         (ทานผูหญิง........ .................)  

กรณีของผูที่มีคํานาํหนาช่ือหลายประเภท จะไมนิยมใสคํานาํหนาครบทั้งหมด นิยมเขียนให

กระชับ โดยเลือกใชคํานาํหนาที่ใช คือ 

๔.๑ ใชคํานําหนาช่ือระดบัสูงสุด      
๔.๒ ใหคํานาํหนาช่ือเทาที่ตองการระบุ หรืออาจจะขึ้นอยูกับโอกาสหรือหนาที่ที่ปฏิบตั ิในขณะนั้น 

ตัวอยางเชน สตรีที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันทุติยจลุจอมเกลา ตติยจุลจอมเกลา 

และจตุตถจุลจอมเกลา ใชคํานําหนาที่ช่ือวา ทานผูหญิง หรือคุณหญิง ถาเปนหมอมราชวงศ หรือ

หมอมหลวง ใหใชทานผูหญงิแทนฐานันดรเดิม เชน  
เดิม หมอมหลวงเพ็ญศรี วัชโรทัย  
ปจจุบนั ทานผูหญิงเพ็ญศร ีวัชโรทัย 
หากฐานันดรศักดิ์ เปนหมอมเจา 
ใหใชวาทานผูหญิง หมอมเจา  ดังนี ้
ทานผูหญิง หมอมเจาเพ็ญศรี  วัชโรทัย 

๕. เจาของลายมือช่ือมียศที่ตองใชประกอบชื่อ ใหพิมพคําเต็มของยศไวหนาลายมือช่ือและพิมพช่ือ 
    เต็มไวใตลายมือช่ือ เชน 
 ลายมือช่ือ พลเอก ..............  ............... 
 ใตลายมือช่ือ         (.......... ...................) 
 ตาํแหนง ประธานคณะกรรมาธิการ.................วุฒิสภา  

๖. การลงชื่อแทน ใหใชคําวา ปฏิบตัิหนาที่แทน รักษาราชการแทน ทาํหนาทีแ่ทน ปฏิบัติราชการแทน 
    รักษาราชการแทนในตาํแหนง ทําการแทน แลวแตกรณี เชน 

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

      ประธานวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาทีแ่ทน         รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบตัิหนาทีแ่ทน 

                 ประธานรัฐสภา                                        ประธานวุฒิสภา 

 (นาย......... ................)     (นางสาว........ ...................) 
    รองเลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบัติราชการแทน     รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทน 
               เลขาธิการวุฒิสภา                                    เลขาธิการวุฒิสภา 
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การลงชื่อดังกลาว มี ๒ กรณี คือ 

 ๑. เลขาธิการวุฒิสภามีคําส่ังมอบหมายการบริหารราชการ (การใหปฏิบัติราชการและสั่งการ

แทนเลขาธิการวุฒิสภา) 
 ๒. เลขาธิการวุฒิสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได และมีคาํส่ังใหรักษาราชการแทน 
(ใหรองเลขาธิการวุฒิสภา ๑ คน รักษาราชการแทน) 

กรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนด ใหใชคําวา แทน แลวใหลงตาํแหนงของเจาของหนังสือตอทาย  
(ใชเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนตองติดตอราชการภายในหนวยงาน) 

 

(นางหรรษา  จันทรสมบูรณ) 
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทั่วไป 

แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 
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เร่ืองที่ ๑๐ 

คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย ในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซอง 
 

ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย 
คําท่ีใช 

ในการจาหนาซอง 
๑. พระราชวงศ 
    ๑.๑ พระบาทสมเด็จ 
          พระเจาอยูหัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ๑.๒ สมเด็จ 
         พระบรมราชินีนาถ 

 

 
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาท

ปกเกลาปกกระหมอม  
ขาพระพุทธเจา 
(ออกชื่อเจาของหนังสือ) 

ขอพระราชทานพระบรม- 

ราชวโรกาสกราบบังคมทูล

พระกรุณาทราบฝาละออง

ธุลีพระบาท 
 

 

 

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาท

ปกเกลาปกกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (ออกชื่อ

เจาของหนังสือ) ขอ

พระราชทานพระราชวโรกาส

กราบบังคมทูล ทราบ       

ฝาละอองธุลีพระบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 
ใตฝาละอองธุลี   

พระบาท 
 
 

ขาพระพุทธเจา 
 

 

 

   

  
 

ใตฝาละอองธุลี          

พระบาท 
 
 

ขาพระพุทธเจา 

 

 

 

 
ควรมิควรและแตจะ

ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอม

ขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจา  
(ลงชื่อ) (หรือจะเอาคํา

วาขอเดชะมาไวทายชื่อ

เจาของหนังสือก็ได) 
 

 

 

ควรมิควรแลวแต     

จะทรงพระกรุณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอม 

ขอเดชะ 

ขาพระพุทธเจา 
(ลงชื่อ) (หรือจะเอา 

คําวา ขอเดชะมาไวทาย

ชื่อเจาของหนังสือก็ได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ขอพระราชทาน    

 ทูลเกลา-  
 ทูลกระหมอม  
 ถวายขอเดชะ 
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(ออกพระนาม) 

(ออกพระนาม) 

 
 

ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย 
คําท่ีใช 

ในการจาหนาซอง 
    ๑.๓ สมเด็จพระบรม 
          ราชินี  
 

          สมเด็จ     
          พระบรมราชชนนี  
 

          สมเด็จพระยุพราช  
          (สยาม- 
          มกุฎราชกุมาร)  
 

          สมเด็จพระบรม 
          ราชกุมารี 
   

   ๑.๔ สมเด็จเจาฟา 
 

 

 
 

 
   ๑.๕ พระบรมวงศ  
         ชั้นพระองคเจา 
 

 
 

 

   ๑.๖ พระเจาวรวงศเธอ  
         (ท่ีมิไดทรงกรม)  
         พระอนุวงศ   
         ชั้นพระวรวงศเธอ  
         (ท่ีทรงกรม)  
 

 

 
   

 

 

 
ขอพระราชทานกราบ  

บังคมทูล........................ 
.................................... 
ทราบฝาละอองพระบาท 
 

 

 
 

 
ขอพระราชทานกราบทูล.... 
..................................... 

ทราบฝาพระบาท 
 
 

 
ขอประทานกราบทูล 
..................................... 
ทราบฝาพระบาท 
 

 
 

กราบทูล ........................ 

ทราบฝาพระบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ใตฝาละอองพระบาท 
 

 

ขาพระพุทธเจา 
 

 

 

ใตฝาพระบาท 

 
ขาพระพุทธเจา 
 
 

ใตฝาพระบาท 
 

 

ขาพระพุทธเจา 
 

 

ฝาพระบาท 
(ชาย)  
เกลากระหมอม 
(หญิง)  
เกลากระหมอมฉัน 

 

 

 
ควรมิควรแลวแตจะ

ทรงพระกรุณา  

โปรดเกลา      

โปรดกระหมอม 

ขาพระพุทธเจา  
......................... 
 

 
 

ควรมิควรและแต 

จะโปรดเกลา   

โปรดกระหมอม 
ขาพระพุทธเจา 
.......................... 
 

ควรมิควรแลวแต 

จะโปรดเกลาโปรด

กระหมอม 
ขาพระพุทธเจา 
.......................... 

 

ควรมิควรแลวแตจะ

โปรด 

 

 
 

 

 

 
ขอพระราชทาน         

กราบบังคมทูล 

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

 

 

 

 

ขอพระราชทาน 
กราบทูล  

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

 

ขอพระราชทาน

กราบทูล  
...................... 

 

 

กราบทูล 
...........................   

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ 

ลงชื่อ 

(ออกพระนาม) 

ลงชื่อ 

(ระบุพระนาม) 

(ระบุพระนาม) 

(ระบุพระนาม) 

(ระบุพระนาม) 

(ออกพระนาม) 
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ผูรับหนังสือ 
คําขึ้นตน 

สรรพนาม คําลงทาย 
คําท่ีใช 

ในการจาหนาซอง 

    ๑.๗ พระอนุวงศชั้น 
           พระวรวงศเธอ 
           (ท่ีมิไดทรงกรม) 
 

    ๑.๘ พระอนุวงศชั้น 
          หมอมเจา 
 

 
๒. พระภิกษุ 
    ๒.๑ สมเด็จ 
          พระสังฆราชเจา 
 

 

    ๒.๒ สมเด็จ 
          พระสังฆราช 
 

 

 

 
    ๒.๓ สมเด็จพระราชา 
            คณะ 
          รองสมเด็จ 
          พระราชาคณะ 
 
    ๒.๔ พระราชาคณะ 
 

 
    ๒.๕ พระภิกษุสงฆ 
          ท่ัวไป 

 

 

    

 

ทูล .............................. 

ทราบฝาพระบาท 
 

 

ทูล .............................  
 
 

 
 

ขอประทานกราบทูล 
..................................... 

 

 

กราบทูล......................... 
 

 

 

 
 

นมัสการ.......................... 

 

 
 

 
นมัสการ......................... 
 
 

นมัสการ......................... 

ฝาพระบาท 
(ชาย) กระหมอม

(หญิง) หมอมฉัน 
 

ฝาพระบาท 
(ชาย) กระหมอม

(หญิง) หมอมฉัน 
  
 

ใตฝาพระบาท 

ขาพระพุทธเจา 
           

ฝาพระบาท 

(ชาย) เกลา

กระหมอม 
(หญิง) เกลา

กระหมอมฉัน 

 

พระคุณเจา 
กระผม - ดิฉัน 
 

 

พระคุณทาน 
กระผม – ดิฉัน 
 

ทาน                     
ผม - ดิฉัน 

ควรมิควรแลวแต    

จะโปรด 
 

 
แลวแตจะโปรด 
 
 

 
 

ควรมิควรแลวแต    

จะโปรดเกลา      

โปรดกระหมอม 
 
ควรมิควรแลวแต    

จะโปรด 
 

 

 

 
ขอนมัสการดวยความ

เคารพอยางยิ่ง 
 

 
 

ขอนมัสการดวยความ

เคารพอยางสูง 
 

 

ขอนมัสการดวยความ

เคารพ 

 

ทูล ....................... 

 

 

ทูล........................  
 

 

 
 

ขอประทานกราบทูล

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

 

 

กราบทูล         
............................   

 

 

 

 

นมัสการ................ 
 

 

 
 

นมัสการ................ 
 

 
นมัสการ................ 

 

(ออกพระนาม) (ระบุพระนาม) 

(ออกพระนาม) 
(ระบุพระนาม) 

(ระบุพระนาม) 

- ๘๗ - 

(ออกพระนาม) (ระบุพระนาม) 



 

ผูรับหนังสือ 
คําขึ้นตน 

สรรพนาม คําลงทาย 
คําท่ีใช 

ในการจาหนาซอง 
๓. บุคคลธรรมดา 
    *๓.๑ ประธานองคมนตรี 
              นายกรัฐมนตรี 
            ประธานรัฐสภา 
            ประธานสภาผูแทนราษฎร 
            ประธานวุฒิสภา 
            ประธานศาลฎีกา 
            ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
              ประธานศาลปกครองสูงสุด 

            ประธานกรรมการเลือกตั้ง 
            ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน-

แหงชาติ 
            ประธานกรรมการปองกันและ-

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
            ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
              ประธานผูตรวจการแผนดิน 

            ผูตรวจการแผนดิน 
            รัฐบุรุษ 
              ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
            ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
            ประธานคณะมนตรีความมั่นคง

แหงชาติ 

 

    ๓.๒ บุคคลธรรมดา นอกจาก ๓.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราบเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจา – กระผม 

ผม – ดิฉัน  
ทาน 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

ขาพเจา- กระผม 

ผม- ดิฉัน - ทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ

อยางยิ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราบเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เรียน 

 

หมายเหตุ (๑) ผูที่เชิญกระแสพระบรมราชโองการไปยังผูใด ไมตองใชคําลงทายในหนังสือนัน้ 
  (๒) คําที่ใชในการหนังสือถึงพระราชวงศ และพระภิกษุ ตาม ๑ และ ๒ ใหใชคําราชาศัพท           
                           หรือ ถอยคําสุภาพ ซึ่งเปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือตามที่ทาง 
                           ราชการกําหนด 
  (๓) ในกรณีทีม่ีหนังสือถึงผูรับระบุตาํแหนง ใหใชคาํข้ึนตน สรรพนาม คําลงทายใน 
                           หนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซอง ตามตาํแหนง 
 
* แกไขเพิ่มเตมิโดยหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๑๓๐๕/ว ๕๒๙๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
 

- ๘๘ - 



 

 

 

การพิมพคําขึน้ตนและการจาหนาซอง 

 การพิมพคําข้ึนตนและการจาหนาซอง จดุประสงคของหนังสือก็เพ่ือใหถึงผูรับที่ถูกตองตาม

ตําแหนง 
 การพิมพคําข้ึนตนในหนังสือและการจาหนาซอง จะตองเหมือนกัน 

 ในกรณีที่ตาํแหนงที่หนังสือมีถึงนั้นมีคนเดียว ใหพิมพเฉพาะตาํแหนง เชน 
  กราบเรียน  นายกรัฐมนตรี หรือ กราบเรียน   ประธานรัฐสภา 

 ในกรณีที่ตาํแหนงที่หนังสือมีถึงนั้นมีหลายคน การพิมพคําข้ึนตนในหนังสือราชการ ใหพิมพ  

ช่ือของผูรับไวดวย  ทั้งนี ้ ก็เพ่ือใหหนังสือนั้นถึงผูรับทีถู่กตอง และสะดวกแกการจัดสง เชน 
  เรียน   รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 
  เรียน  รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน) 

เรียน  ศาสตราจารยจํานง ทองประเสริฐ 

สวนการจาหนาซองจะพิมพตําแหนงและช่ือไวบรรทัดเดียวกัน หรือคนละบรรทัด ก็ได เชน 
  เรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
  เรียน รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน) 
 

ขอสังเกต  กรณีตําแหนงนัน้มีหลายคน ใหวงเล็บชื่อของผูที่ตองการมหีนังสือถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๘๙ - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขประจําสวนราชการเจาของเรื่อง 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

ลําดับ สํานัก ที่หนังสือ/เลขประจําของสวนราชการ 

๑ สํานักงานประธานวฒุิสภา สว ๐๐๐๑ 
๒ สํานักประชาสมัพันธ สว ๐๐๐๒ 
๓ สํานักบริหารงานกลาง สว ๐๐๐๓ 
๔ สํานักการคลังและงบประมาณ สว ๐๐๐๔ 
๕ สํานักการตางประเทศ สว ๐๐๐๕ 
๖ สํานักวิชาการ สว ๐๐๐๖ 
๗ สํานักการประชุม สว ๐๐๐๗ 
๘ สํานักกํากับและตรวจสอบ สว ๐๐๐๘ 
๙ สํานักกรรมาธกิาร ๑ สว ๐๐๐๙ 
๑๐ สํานักกรรมาธกิาร ๒ สว ๐๐๑๐ 
๑๑ กลุมตรวจสอบภายใน สว ๐๐๑๑ 
๑๒ สํานักกฎหมาย สว ๐๐๑๒ 
๑๓ สํานักภาษาตางประเทศ สว ๐๐๑๓ 
๑๔ กลุมชวยอํานวยการนักบริหาร สว ๐๐๑๔ 
๑๕ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สว ๐๐๑๕ 
๑๖ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สว ๐๐๑๖ 
๑๗ สํานักรายงานการประชุมและชวเลข สว ๐๐๑๗ 
๑๘ สํานักการพิมพ สว ๐๐๑๘ 
๑๙ สํานักกรรมาธกิาร ๓ สว ๐๐๑๙ 
๒๐ สํานักนโยบายและแผน สว ๐๐๒๐ 

 

หมายเหตุ  การกําหนดเลขประจําสวนราชการเจาของเรื่อง สังกัดสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  
  - การแบงสวนราชการและอํานาจหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เลขาธิการวุฒสิภา เห็นชอบแลว เมื่อวันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
  -  การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เลขาธิการวุฒสิภา เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
  -  การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เลขาธิการวุฒสิภา เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
  - การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เลขาธิการวุฒสิภา เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

- ๙๑ - 



ดวนที่สุด 

- ๙๒ - 

 
 

 

 
ที่  สว  ๐๐../                                                                                 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                                                                                       ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 

                                กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เร่ือง  ........................................................... 

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

อางถึง  หนังสือ...(ช่ือหนวยงาน ช้ันความลับ ช้ันความเร็ว ที่ ../.... ลงวันที่ ... มิถุนายน ๒๕๕๓)  

ส่ิงที่สงมาดวย  ..................................................................  

 ตามหนังสือทีอ่างถึง.......................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
..................................................................................  

 จึงเรียนมาเพื่อ.......................................................... 
  

  
          ขอแสดงความนบัถือ 
  

 

                                                        (นาง............................) 
                                                              เลขาธิการวุฒิสภา 
 
สํานักบริหารงานกลาง 
โทร. ๐ ๒๒๔๔ .... 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ .... 
www.senate.go.th  
 

ลับ 

 

Enter ๑ เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ เพ่ิม ๖ 

Enter ๒ เพ่ิม ๖ 

Enter ๒ 

แบบการรางและพิมพ หนังสือภายนอก สวนราชการระดับกรม  
ที่มีการกําหนดชั้นความลับ และช้ันความเร็ว  
ซึ่งออกในนามสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๒ ซ.ม. 

๓ ซ.ม. 

Enter ๑ เพ่ิม ๖ 



- ๙๓ - 

 

 

 

ที่ สว ๐๐๐๓/๒๕๐๕                                สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

               ๔๙๙ อาคารสุขประพฤต ิ
               เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐ 

        ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เร่ือง  ขอสงประวัติบุคคล (รปภ. ๑) 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ  

อางถึง  ระเบยีบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. บัญชีรายชื่อขาราชการที่ขอใหตรวจสอบประวัต ิ   จํานวน    ๑  ชุด 
  ๒. ประวัตบิคุคล (รปภ. ๑) ของขาราชการ/พนักงานราชการ จํานวน    ๒  ชุด 

                   ดวยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดจัดทําประวัติบุคคล (รปภ. ๑) ของขาราชการ      

ที่ไดรับการบรรจุใหมและพนักงานราชการที่ไดจัดจางใหม รวม ๒ ชุด มาเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษา  

ทั้งนี้  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่งมาดวย 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการ 
 

 
  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

            (นายสมศักดิ์  มนญุปจุ) 
                      รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการแทน 

               เลขาธิการวุฒิสภา 
      
สํานักบริหารงานกลาง 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๓ - ๔   
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๔ 
www.senate.go.th 
 

 

ลับ 

ลับ 

ตัวอยางหนังสือภายนอก สวนราชการระดบักรม ที่มีการกําหนด 
ช้ันความลับ และช้ันความเรว็ ผูมีอํานาจลงนาม 
เปนผูที่ไดรับคําส่ังมอบหมายการบริหารราชการ 



ลับ 
                

               

 
                                            เรียน  นายสยาม  รักชาติไทย 

            
              

ลับ 
            
        

 
                                       เรียน  ผูอํานวยการสํานกัขาวกรองแหงชาต ิ

            
              

 
ตัวอยางซองชั้นในและชั้นนอก 

 

ตัวอยางซองดานหนา (ซองใน) 

 จาหนาซองโดยระบุช่ือ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

จาหนาซองโดยระบุตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๙๔ - 

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๓/..... 
 

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๓/..... 



 
 
                         
 
 
 
 
 
 
                                                                       

ลับ 

 

                สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
                ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 
                ที่ สว ๐๐๐๓/.. 

                  
                                   เรียน  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ

            
              

 
              
 
                                   

            
              

 

ตัวอยางซองดานหลัง (ซองใน) 

 

   

 

 

 

  

 

   

  

 

 

ตัวอยางซองดานหนา (ชั้นนอก) 

  

         

 

 

 

 

 

  

ตัวอยางซองดานหลัง (ชั้นนอก) 
 

 

  

 

  

 
 

 

ลายมือช่ือผูปดผนึก 

แถบกาวชนดิใส 

(ลงลายมือช่ือผูปดผนึกกอนปดแถบกาวชนิดใส) 

(นายทะเบียนฯ/ผูชวยนายทะเบียนฯ) 

- ๙๕ - 



 

ที่  สว  ๐๐../ ....                                                                           สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                                                                                       ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 

                                        กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เร่ือง  ............................................................. 

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

อางถึง  หนังสือ...(ช่ือหนวยงาน ช้ันความเร็ว ที่ ../.... ลงวันที่ ... มิถุนายน ๒๕๕๓)  

ส่ิงที่สงมาดวย  ...................................................................  

  ตามหนังสือทีอ่างถึง.................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
ความละเอียดแจงแลว นั้น 

  สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา.......................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.............................................................................  

  จึงเรียนมาเพื่อ........................................................ 
  

  
          ขอแสดงความนบัถือ 
  

 

                                                        (นาง............................) 
                                                              เลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักบริหารงานกลาง 
โทร. ๐ ๒๒๔๔ .... 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ .... 
www.senate.go.th  
 
 

 

 

 

Enter ๑ เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ เพ่ิม ๖ 

Enter ๒ เพ่ิม ๖ 

Enter ๒ 

แบบการรางและพิมพ หนังสือภายนอก สวนราชการระดับกรม 

๒ ซ.ม. 

๓ ซ.ม. 

- ๙๖ - 

Enter ๑ เพ่ิม ๖ 



 
 

ที่ สว ๐๐๐๓/๗๔๖                              สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
        ๔๙๙ อาคารสขุประพฤติ    
                                                                                  เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐ 

     ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

เร่ือง  ขอเชิญเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

เรียน  เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิ  

อางถึง  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/๒๗๕๖   
          ลงวันที่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 

 ตามหนังสือทีอ่างถึง สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดมีหนังสือ    

เรียนเชิญ นางนรรัตน  พิมเสน ตําแหนงรองเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเปน   

ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางดานวิชาการ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานเปนอยางสูง เพ่ือ

แตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสายงานการเงินและบญัชี พัสดุ ตรวจสอบภายใน และวิทยากร 

เพ่ือเล่ือนและแตงตั้งขาราชการใหดาํรงตาํแหนงระดบั ๙ ชช. โดยจะมีการแจงเปนหนังสือเชิญประชุม   

เปนครั้งคราว ความละเอียดแจงแลว นั้น 

 สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา พิจารณาแลวอนุญาตใหนางนรรัตน  พิมเสน ไปชวย

ปฏิบัติงานดังกลาว จนกวาจะเสร็จงาน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  (นางสุวิมล  ภมูิสิงหราช) 
                                                                เลขาธิการวุฒิสภา 
 
สํานักบริหารงานกลาง 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒  
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒ 
www.senate.go.th 
 

ตัวอยางหนังสือภายนอก สวนราชการระดบักรม เลขาธิการวุฒิสภาลงนาม 

- ๙๗ - 



 

 

ที่ สว ๐๐๐๓/ว ๙๔๙                   สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
        ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 

     ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

เร่ือง  ข้ันตอนการสํารองที่นั่งและการเช็คอินของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
        สําหรับการเดินทางภายในประเทศ 

เรียน  สมาชิกวุฒิสภา 

ส่ิงที่สงมาดวย  สําเนาหนังสือบริษัทการบนิไทย จาํกัด (มหาชน) ที่ กบ.๐๓-๓/AW/รฐ ๐๑๐๖/๒๕๕๓ 

                   ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

 ดวยบริษัทการบินไทย จาํกัด (มหาชน) มีหนังสือที่ กบ.๐๓-๓/AW/รฐ ๐๑๐๖/๒๕๕๓ 

ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ขอใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจงสมาชิกวุฒิสภาทราบ ข้ันตอน   

การสํารองที่นั่งและการเช็คอินที่สนามบิน สําหรับการเดนิทางภายในประเทศของสมาชิกวุฒิสภา     

โดยใชบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา) เปนใบเบิกทางในการสํารองที่นั่ง รายละเอียด

ตามสิ่งที่สงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  (นางสุวิมล  ภมูิสิงหราช) 
                                                                เลขาธิการวุฒิสภา 
 
สํานักบริหารงานกลาง 
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๒๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๙๗ 
www.senate.go.th 

 

 
ตัวอยางหนังสือภายนอก หรือหนังสือเวียน สวนราชการระดับกรม เลขาธิการวฒุิสภาลงนาม 

มีถึงผูรับตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ขอความเหมือนกัน ใหเพิ่มตัวอักษร ว หนาเลขทะเบียนสงภายนอก 

- ๙๘ - 



www.senate.go.th/inforcenter 

 

 
ที่ สว ๐๐๐๓/๗๔๖                                      สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
                ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ  
                 เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐ 

                ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓ 

เร่ือง  สงสําเนาขอมูลที่เก่ียวของกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
        วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 

เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิเพื่อพิจารณาคํารองเลขรับที่ ๓๓๑/๒๕๕๒  
        สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิ  

อางถึง  หนังสือคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิเพื่อพิจารณาคํารองเลขรับที่ ๓๓๑/๒๕๕๒  
          สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ ดวนที่สุด ที ่สม ๐๐๐๖/๒๑๑  
          ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  

ส่ิงที่สงมาดวย  แผนซดีี – รอม บรรจุขอมูลรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง 
                  พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ....   จํานวน  ๑ แผน  

ตามหนังสือทีอ่างถึง  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ ขอใหสํานักงาน         
เลขาธิการวุฒสิภาจัดสงเอกสารการประชมุในกระบวนการตราพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา 

ประเด็นทางกฎหมายของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาํรองเลขรับที่ ๓๓๑/๒๕๕๒ 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิความละเอียดแจงแลว นั้น 

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา พิจารณาแลวเห็นวาการขอขอมูลดังกลาวเพื่อประโยชน                   
ในการปฏบิัตหินาที่ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงขอสงสําเนาขอมูลที่อยูใน

ความครอบครองของสํานักงานฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

        (นายสมศักดิ์  มนญุปจุ) 
     รองเลขาธิการวุฒสิภา ปฏิบัติราชการแทน 
สํานกับริหารงานกลาง                                       เลขาธิการวฒุิสภา 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙ 

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐ 
ตัวอยางหนังสือภายนอก สวนราชการระดบักรม ผูมีอํานาจลงนาม 

เปนผูที่ไดรับคําส่ังมอบหมายการบริหารราชการ 

- ๙๙ - 



www.senate.go.th 

 
ที่ สว ๐๐๐๓/๘๔                                  สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
            ๔๙๙ อาคารสุขประพฤต ิ 
             เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐ 

                                                                          ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๓ 

เร่ือง  ผูทําหนาที่แทนและรักษาราชการแทนประธานรัฐสภา 

เรียน  เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 

อางถึง  หนังสือสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที ่สผ ๐๐๐๓/๑๐๘ ลงวันที ่๗ มกราคม ๒๕๕๓ 

ตามหนังสือทีอ่างถึงสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดแจงใหทราบวาประธาน 
รัฐสภา (นายชัย ชิดชอบ) เดินทางไปราชการตางประเทศ ระหวางวนัที่ ๙ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ 

ดังนั้น ในชวงเวลาดังกลาวรองประธานรัฐสภา (นายประสพสุข บุญเดช) จึงเปนผูทําหนาทีแ่ทนและ

รักษาราชการแทนประธานรฐัสภา ความละเอียดแจงแลวนั้น 

  ในการนี ้ สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา ขอแจงใหทราบวา ประธานวุฒสิภา (นายประสพสุข 

บุญเดช) ในฐานะรองประธานรัฐสภา มีกําหนดเดินทางไปเยือนและศึกษาระบบงานดานรัฐสภา ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและสหรัฐเม็กซิโก ระหวางวันที่ ๗ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ และมีกําหนดเดินทางไปประชุม

ประจําปรัฐสภาภาคพื้นเอเชยีและแปซิฟก ครั้งที่ ๑๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๓ 

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 
ขอแสดงความนับถอื 
 

 

         (นางนรรัตน  พิมเสน) 
     รองเลขาธิการวุฒสิภา รักษาราชการแทน 
                                                                   เลขาธิการวฒุิสภา 
สํานกับริหารงานกลาง 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒ 

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒ 
 

 

 
ตัวอยางหนังสือภายนอก สวนราชการระดบักรม กรณี เลขาธิการวุฒิสภาไมอยู หรือไมสามารถ

ปฏิบัติราชการได มีคําส่ังใหรองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทน 

- ๑๐๐ - 



 

 

ที่ สว (กข.สว.) ๐๐๐๓/๑๑๓๑          คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                                                                  ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ กทม. ๑๐๘๐๐ 

                 ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๒  

เร่ือง  ตอบขอบคุณ 

เรียน  เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

อางถึง  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๑/๗๑๕ ลงวันที ่๙ มนีาคม ๒๕๕๒ 

ตามหนังสือทีอ่างถึง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดใหความอนุเคราะห 
เผยแพรประชาสัมพันธศูนยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา เพ่ือใหประชาชน  

ไดรูจักศูนยขอมูลขาวสารของราชการฯ อยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน ในรูปแบบตัวอักษรไฟวิ่งบนอาคาร

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแตวนัที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป ความละเอียด     

แจงแลว นัน้ 

  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ทราบแลว              

และขอขอบคณุ มา ณ โอกาสนี ้

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  
 

                                                                           
                                                                             ขอแสดงความนับถอื 
 

 

       (นายมนตรี  รูปสุวรรณ) 
                                         ทีป่รึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหารจดัการ 
                               ประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 
 
ฝายเลขานกุารฯ 
สํานกับริหารงานกลาง 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๗ 
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐ 
www.senate.go.th/inforcenter 
 

ตัวอยางหนังสือภายนอก สวนราชการระดบักรม  
เลขาธิการวุฒสิภามอบอาํนาจการบริหารราชการ 
ในรูปของคณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการฯ  

หรือเลขานุการฯ ลงนาม 

- ๑๐๑ - 



 

 

ที่ สว (กมธ.๓) ๐๐๑๙/ว ๑๒๗๘                คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา 
           สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

                                                                 ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 

                  ๓  กันยายน  ๒๕๕๓ 

เร่ือง  การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา 

เรียน  กรรมาธิการวิสามัญฯ และท่ีปรึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ 

ส่ิงที่สงมาดวย  ระเบียบวาระการประชุม 

ดวยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ไดมกํีาหนดใหนดัประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ ในวันพธุที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุม

คณะกรรมาธกิารหมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๗ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญทานเขารวมประชุมตามกาํหนดวันและเวลา 
ดังกลาวขางตน โดยมีระเบยีบวาระการประชุมแนบมาพรอมนี้ 

 

                                                                           
                                                                              ขอแสดงความนับถอื 
 

 

       (นายสุพจน  โพธิ์ทองคํา) 
                        เลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญักิจการวฒุิสภา 

 
สํานกักรรมาธกิาร ๓ 
กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวฒุิสภา 

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙ - ๔๑ 

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๕ - ๗ 

www.senate.go.th 
 

 

 

 
ตัวอยางหนังสือภายนอก  

ในรูปของคณะกรรมาธิการฯ ประธานคณะกรรมาธิการฯ  
หรือเลขานุการฯ ลงนาม 

- ๑๐๒ - 



  

 

 
ที่ สว ๐๐๐๓/               สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
              ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ  
               เขตบางซือ่ กทม. ๑๐๘๐๐ 

               สิงหาคม  ๒๕๕๒ 

เร่ือง  กําหนดวันสงสําเนาขอมูลขาวสารของราชการ 

เรียน  นายอรนิ  เจียจนัทรพงษ  

อางถึง  แบบคําขอใชบริการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ของทาน 

          ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒              

ตามที่ทานไดย่ืนแบบคําขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา            
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเปนขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดการใชงบประมาณรายจายประจาํป  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในสวนที่เก่ียวของกับการเบกิจายคาใชจายในการเดนิทางไปประชุมนานาชาต ิการเดินทาง             

ไปเยือนตางประเทศ และการรับรองแขกตางประเทศ ทีไ่ดรับการจดัสรร จํานวน ๓๐,๐๙๖,๐๐๐ บาท            

ความละเอียดแจงแลว นั้น  

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาพิจารณาแลว ขอมูลตามที่ขอเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผย 
ไดแตอยูระหวางการรวบรวมเอกสารขอมูลที่เก่ียวของกับหลายสวนงาน ในการนี ้สํานักงานฯ จะจดัสง

ขอมูลใหไดภายในวันจนัทรที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒                  

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 
 

                                                                                                                                                                           ขอแสดงความนับถอื 
 

 
        (นางนภิาพร  ศรีสุวรรณ) 

ผูอํานวยการสํานกับริหารงานกลาง ปฏิบตัริาชการแทน 
                      เลขาธิการวฒุิสภา 

สํานกับริหารงานกลาง 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙ 

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐ 

www.senate.go.th/inforcenter 
 

ตัวอยางหนังสือภายนอก สวนราชการระดบักรม 
 เลขาธิการวุฒสิภามอบอาํนาจการบริหารราชการ ใหรองเลขาธิการวุฒิสภา 

และรองเลขาฯ มอบอาํนาจตอใหผูอํานวยการสํานักลงนาม 
 ในกรณีเปนเรื่องที่ไมสําคญัมาก 

- ๑๐๓ - 



 

 
ที่ สว ๐๐๐๓.๐๓/๓๗๙                 สํานักบริหารงานกลาง 

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
        ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 

               ๒  มถุินายน  ๒๕๕๓ 

เร่ือง  อนุญาตใหเขาดําเนินการดับกระแสไฟฟา 

เรียน  ผูอํานวยการฝายบริการระบบไฟฟา  การไฟฟานครหลวง 

อางถึง  หนังสือกรมการไฟฟานครหลวง ที่ มท ๕๒๔๒/๒๔.๐๕๘/๕๓ ลงวนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

ตามหนงัสือทีอ่างถึง กรมไฟฟานครหลวง ขออนญุาตเขาดําเนนิการเพือ่ดบักระแสไฟฟา 
ตามสัญญาจางควบคุมบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ และบํารุงรักษาระบบไฟฟา ภายในสํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา อาคารรัฐสภา ๒ ในวนัเสารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ 

นาฬิกา นัน้ 

ในการนี ้ สํานกังานเลขาธิการวุฒสิภา ไดตรวจสอบแลว ในวันดังกลาวไมมีภารกิจ    
ในการขอใชสถานที่ เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการ จึงอนุญาตใหการไฟฟานครหลวง 

เขาดาํเนนิการดับกระแสไฟฟาเพ่ือดาํเนนิการตรวจสอบระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณไฟฟา 

ภายในอาคารรฐัสภา ๒ ตามวันและเวลาดังกลาว 

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
ขอแสดงความนับถอื 

 

 

        (นางนภิาพร  ศรีสุวรรณ) 
          ผูอํานวยการสาํนักบริหารงานกลาง 

 
กลุมงานอาคารสถานที ่
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๕๒ 

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๓๐ 
www.senate.go.th 
 

 

ตัวอยางหนังสือภายนอก สวนราชการระดบักอง 
 ผูอํานวยการสํานักลงนาม 

- ๑๐๔ - 



 
  

ที่  สว ๐๐../....                                                                                        วฒุสิภา 
                                                                                        ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 

                              กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เร่ือง  .............................................................  

กราบเรียน  นายกรัฐมนตรี  

อางถึง  หนังสือ...(ช่ือหนวยงาน ช้ันความเร็ว ที่ ../.... ลงวันที่ ... มิถุนายน ๒๕๕๓)  

ส่ิงที่สงมาดวย  .....................................  

 ตามหนังสือทีอ่างถึง................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
ความละเอียดแจงแลว นั้น 

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

 จึงกราบเรียนมาเพื่อ.......................................... 

  

  
              ขอแสดงความนับถืออยางย่ิง 
  

 

                                                               (นาย...........................) 
                                                                      ประธานวฒุสิภา 
  
สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
สํานัก………………….. 
โทร. ๐ ๒๒๔๔  .... 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ .... 

www.senate.go.th 
 

 

Enter ๑เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ เพ่ิม ๖ 

Enter ๒ เพ่ิม ๖ 

Enter ๒ 

๒ ซ.ม. ๓ ซ.ม. 

แบบการรางและพิมพ หนังสือภายนอก  
สวนราชการระดับกระทรวง เปนผูออกหนังสือ    

- ๑๐๕ - 



 

ที่ สว ๐๐๐๓/๓๑๓๐                                              วฒุสิภา 
           ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 

               ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เร่ือง  ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

กราบเรียน  นายกรัฐมนตรี 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. บญัชีแสดงจํานวนชั้นตราซึ่งขอพระราชทานใหแกสมาชิกวุฒิสภา 
                       ช้ันสายสะพาย จาํนวน ๒ ชุด 
  ๒. บัญชีรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
                       ช้ันสายสะพาย จาํนวน ๒ ชุด 
  ๓. บญัชีแสดงคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงเสนอขอพระราชทาน 
                       เครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันสายสะพาย จํานวน ๒ ชุด 

  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ นี้ วุฒิสภา

ไดพิจารณาเหน็วามีสมาชิกวฒุิสภาผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามหลักเกณฑของระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี 

วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ

อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ-

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบบัที่ ๓๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ สมควร

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันสายสะพาย ตามเกณฑปกติ จํานวนทั้งส้ิน ๗๒ ราย    

จํานวน ๓ บัญชี ตามสิ่งที่สงมาดวย 

  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนนิการตอไป จะเปนพระคุณย่ิง 

 

 
          ขอแสดงความนบัถืออยางย่ิง 

  

  

                                                             (นายประสพสุข  บญุเดช) 
                                                                  ประธานวฒุิสภา 
สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
สํานักบริหารงานกลาง 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๗ 
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๘ 

www.senate.go.th 

ตัวอยางหนังสือภายนอก สวนราชการระดบักระทรวง  
ออกในนามวฒุิสภา ประธานวุฒิสภาลงนาม 

- ๑๐๖ - 



 

 
ที่ สว ๐๐๐๑/๒๗๘๘                                            วฒุิสภา 
           ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 

                ๘  มถุินายน  ๒๕๕๓ 

เร่ือง  การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกวุฒิสภา 

เรียน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

ดวยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทรที ่๒๖ เมษายน  
๒๕๕๓ ไดมีสมาชิกวุฒิสภาขอหารือตอที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวของกับกระทรวงพาณิชย สรุปไดดังนี ้

พลตาํรวจโท ยุทธนา ไทยภกัดี สมาชิกวฒุิสภา ขอหารอืเร่ืองการจัดเก็บภาษีลําไย 
อบแหง ซึ่งจากการตรวจสอบการทาํลําไยอบแหงที่จังหวัดเชียงใหมพบวา ผลผลติลาํไยในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อาจมีปญหา เนื่องจากที่ผานมาประเทศไทยจัดสงลําไยอบแหงไปยังประเทศจีนเปนจาํนวนมาก 

ประกอบกับประเทศจีนไมมีขอตกลงการยกเวนภาษีในเขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN 

Free Trade Area : AFTA) และมีกรณีที่กรมศุลกากรของประเทศจีนตรวจพบวาผูสงสินคาไดนําลําไย

อบแหง เกรดเอเอ บรรจุกลองเกรดเอ หรือเกรดบี เพ่ือเล่ียงการเสียภาษีในอัตราสูงกวาทางรัฐบาล ของ

ประเทศจีนจึงเพ่ิมอัตราการเก็บภาษีมากขึน้อีก จึงคาดวาจะทําใหราคาลําไยอบแหงและลําไยสดราคา

ลดต่าํลงอีก กอนใหเกิดปญหาตอเกษตรกรชาวสวนลําไยทั้งระบบ จึงขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกันแกไขปญหาการจัดเก็บภาษีลําไยอบแหง

ของไทย เพ่ือที่จะไมเสียภาษีที่มากขึ้นในการนําเขาประเทศจีน  ทั้งนี้  ไดสงเร่ืองใหกระทรวงเกษตรและ

สหกรณเพ่ือพิจารณาดําเนนิการในสวนที่เก่ียวของดวยแลว 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป และหากผลการพิจารณา 

เปนประการใดกรุณาแจงใหทราบดวย จะขอบคุณย่ิง 
 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                                                                   (นายประสพสุข  บุญเดช) 
                                                             ประธานวุฒิสภา 
สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
สํานักงานประธานวฒุิสภา 

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๙๘ 
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๒๘ 

ตัวอยางหนังสือภายนอก สวนราชการระดบักรม 
ออกในนามวฒุิสภา ประธานวุฒิสภาลงนาม 

- ๑๐๗ - 

www.senate.go.th 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา  สํานัก...........................  โทร. ๐ ๒๘๓๑ .... 

ที ่   สว ๐๐../....       วันที่            กันยายน  ๒๕๕๓ 

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

เรียน  ประธานคณะกรรมาธิการ................................................. 

 ดวย.......................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
............................................................................. 

 จึงเรียนมาเพื่อ.................................................................................. 
 

 

                                                              (นาง............  ................) 
                                เลขาธิการวฒุิสภา 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

แบบหนังสือภายใน ที่มีช้ันความเร็ว  

สวนราชการระดับกรม เลขาธิการวฒุิสภาลงนาม 

ดวนที่สุด  

ออกเลขที่หนังสือท่ีสารบรรณกลาง 

- ๑๐๘ - 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา  สํานักการประชุม  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๒ 

ที ่   สว ๐๐๐๗/๔๐๘๓           วันที่     ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  รางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

            ซึ่งสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว 

เรียน  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญตังิบประมาณรายจายประจําป 
         งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ดวยสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญตัิงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว  และไดเสนอตอวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๒ มาตรา ๑๖๘ 

 ในการนี ้ จึงขอสงรางพระราชบัญญัตดิังกลาวตามทีแ่นบมาพรอมนี้เพ่ือให

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาและรายงานความเห็นตอประธานวุฒิสภา ตามขอบังคับการประชุม

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๕๕ 

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

 

                                                              (นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช) 
                              เลขาธิการวุฒิสภา 

   

 

 

 

 

 

 

 

ดวนที่สุด  

- ๑๐๙ - 

ตัวอยางหนังสือภายใน ที่มีช้ันความเร็ว 
สวนราชการระดับกรม เลขาธิการวฒุิสภาลงนาม 

 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   คณะกรรมาธิการ...................  สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา   โทร. ๐ ๒๘๓๑ ....  

ที ่  ที่ สว (กมธ ..) ๐๐๐๙/....                วันที ่  ..  กันยายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  .................................................................................... 
กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

  ดวย

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

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

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

  ในการนี ้....................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

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

  จึงกราบเรียนมา........................................................................................   
  

  

        (นาย.............  ................) 
              ประธานคณะกรรมาธิการฯ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบหนังสือภายในของคณะกรรมาธิการ               

ประธานคณะกรรมาธิการฯ หรือเลขานุการฯ ลงนาม 
สํานักกรรมาธกิาร ๑ ที่ สว (กมธ ๑) ๐๐๐๙/...... 
สํานักกรรมาธกิาร ๒ ที่ สว (กมธ ๒) ๐๐๑๐/...... 
สํานักกรรมาธกิาร ๓ ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/..... 

 

- ๑๑๐ - 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ คณะกรรมาธิการการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๗ 

ที ่   สว (กมธ ๒) ๐๐๑๐/๑๗๕๕            วันที ่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ตั้งกรรมาธิการสามัญประจําวฒุสิภาแทนตาํแหนงที่วาง 
กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

  ตามที่ที่ประชมุวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วนัศุกรที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

ไดมีมติตั้งหมอมราชวงศปรียนันทนา  รังสิต สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคอื่น เปนกรรมาธิการ          

การตางประเทศ วุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ 

วรรคหนึ่ง ประกอบกับขอบงัคับการประชมุวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๗๗ ความละเอียดทราบแลว นั้น 

  เนื่องจากหมอมราชวงศปรียนันทนา  รังสิต ไดลาออกจากคณะกรรมาธิการการตางประเทศ 

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพ่ือไปปฏิบัติหนาที่ในตาํแหนงประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา 

คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม วุฒิสภา ทําใหบุคคลดังกลาวพนจากตาํแหนงกรรมาธิการตาม

ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๙๙ (๓) ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนนิงานของคณะกรรมาธกิาร

การตางประเทศ ในการกระทํากิจการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ

วุฒิสภาหรือวฒุิสภามอบหมายเปนไปเพื่อความละเอียดรอบคอบ เกิดประสิทธภิาพ และประสิทธผิลสูงสุด 

ประกอบกับเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๐๐ คณะกรรมาธิการฯ 

จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตั้ง นายบุญชัย โชควัฒนา สมาชิกวุฒิสภา สรรหา

ภาคเอกชน เปนกรรมาธิการการตางประเทศแทนตาํแหนงที่วาง 

  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณานาํเสนอตอที่ประชุมวุฒิสภา เพ่ือขอใหวุฒิสภา    

ตั้งกรรมาธิการแทนตําแหนงที่วางตอไป 
  

  

        (นางพิกุลแกว  ไกรฤกษ) 
   ประธานคณะกรรมาธิการการตางประเทศ 

 

 
 

 

 

ตัวอยางหนังสือภายในของคณะกรรมาธิการ             

ประธานคณะกรรมาธิการฯ หรือเลขานุการฯ ลงนาม 
สํานักกรรมาธกิาร ๑ ที่ สว (กมธ ๑) ๐๐๐๙/...... 
สํานักกรรมาธกิาร ๒ ที่ สว (กมธ ๒) ๐๐๑๐/...... 
สํานักกรรมาธกิาร ๓ ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/..... 

 

- ๑๑๑ - 



 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สํานัก.......................  กลุมงาน...................  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ... 

ที ่   สว ๐๐๐๓.๐๓ / ....                             วันที ่    ..  กันยายน  ๒๕๕๓ 

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

เรียน  ผูอํานวยการสํานัก.................................. 

   ตามหนังสือสํานัก.......................... ดวนที่สุด ที ่สว ๐๐....../ว ..... ลงวันที่ ..........

แจงวา................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... นั้น 

  สํานัก.......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรด......................................................... 

 

 

 (นาง............  ..................) 
                                                           ผูอํานวยการกลุมงาน..................... 

    แทน ผูอํานวยการสํานัก........................ 

 

 

  

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผูอํานวยการสํานักไปราชการ และไมมีบนัทกึมอบหมายการบริหารราชการใหกับผูใด 

 

 

 

แบบหนังสือภายในที่มีความจําเปนตองตดิตอราชการ และผูอํานวยการสํานักไมอยู 

กรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนด ใหผูอํานวยการกลุมงานลงนามในหนังสือ  
ใหใชคําวา แทน แลวใหลงตาํแหนงของเจาของหนังสือตอทายดังกลาว  

- ๑๑๒ - 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักบริหารงานกลาง  กลุมงานบริหารทั่วไป  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙ 

ที่    สว ๐๐๐๓.๐๓/                                  วันที่          พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอสงขาราชการสํานักบริหารงานกลางรวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย    

           พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ 

   ตามหนังสือสํานักประชาสัมพันธ ดวนที่สุด ที่ สว ๐๐๐๒.๐๒/ว ๒๙๒ ลงวันที่ ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจงวา ในวันอาทติยที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เปนวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ    

พระปกเกลาเจาอยูหัว ประธานวฒุิสภาจะนําพวงมาลาในนาม “วุฒิสภา” และเลขาธิการวุฒิสภา จะนํา

พวงมาลาในนาม “สํานกังานเลขาธิการวุฒสิภา” ถวายราชสักการะพระบรมราชานสุาวรียพระบาทสมเดจ็
พระปกเกลาเจาอยูหัว   ณ พระบรมราชานสุาวรีย หนาอาคารรัฐสภา ๒ เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา นั้น 

  สํานักบริหารงานกลาง ขอสงขาราชการเขารวมพิธี ดังรายชื่อตอไปนี ้
  ๑. นางสาวพิชญา  บญุนาม ผูอํานวยการกลุมงานทะเบียนประวัติและสถิต ิ

๒. นางสุชาดา จันทรชวน  บุคลากร ๖  
  ๓. นางสาวอญัชลี ศรีนุน  เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล ๖ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการตอไป 

 

 

 (นางหรรษา  จันทรสมบูรณ) 
                                                           ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทั่วไป 

    แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 

 

 

  

  

 

 

ตัวอยางหนังสือภายในที่มีความจําเปนตองติดตอราชการ และผูอํานวยการสํานัก

ไมอยู กรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนด ใหผูอํานวยการกลุมงานลงนามในหนังสือ  
ใหใชคําวา แทน แลวใหลงตาํแหนงของเจาของหนังสือตอทายดังกลาว  

- ๑๑๓ - 



 

                                        บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักบรหิารงานกลาง  กลุมงานบริหารทั่วไป  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙ 

ที ่                                                       วันที่           กรกฎาคม  ๒๕๕๓           

เรื่อง  รายงานผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙.๒ ระดับความสําเร็จการลดรอบระยะเวลาและขัน้ตอน 

            ในการปฏบิัติราชการ (ตวัชี้วัดระดับองคกร) ไตรมาสที ่๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) 

เรียน  ผูอํานวยการกลุมงานบริหารงานบุคคล 

  ตามที่กลุมงานบริหารงานบุคคล แจงกลุมงานบริหารทั่วไป ใหรายงานผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัดที่ ๙.๒ ระดบัความสําเร็จการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบตัิราชการ (ตัวชี้วัด

ระดับองคกร) กระบวนงานขอมูลขาวสาร การใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกผูรองขอ ที่มีคําขอ

เปนหนังสือ กรณีที่ขอขอมูลเก่ียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว นั้น 

ในการนี้  กลุมงานบริหารทัว่ไป ไดดาํเนนิการรวบรวมผลการใหบริการขอมูลขาวสารของ 
ราชการ แกผูรองขอที่มีคําขอเปนหนังสือ ตามตัวชี้วัดดังกลาวขางตน เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียด

ตามแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการตอไป 
  

 

 
              (นางหรรษา  จันทรสมบูรณ) 
                      ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอยาง บันทกึหนังสือติดตอราชการภายในระหวางหนวยงาน 
ที่ต่ํากวาระดบักอง โดยผูลงนามในหนังสือมีตําแหนงเทากัน 

- ๑๑๔ - 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
                       ฝายเลขานุการฯ  โทร. ๐ ๒๘๓๑ .... 
ที่   สว (..........) ๐๐../ว .....                     วันที ่   ..... กันยายน  ๒๕๕๓ 

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

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

ดวย................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................

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

  จึงเรียนมาเพื่อ.................................................................................. 

 

  (นาง...........................) 

                                                                    ผูอํานวยการ.............................. 

                                                                           กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบหนังสือภายในที่ออกในนามคณะกรรมการ 
ใชกระดาษบนัทึกขอความ  เลขานุการฯหรอืผูชวยเลขานุการฯ ลงนาม 

ออกเลขที่หนังสือของสํานักเจาของเรื่อง 

- ๑๑๕ - 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
                       ฝายเลขานุการฯ  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๗ 
ที ่  สว (กข.สว.) ๐๐๐๓/ว ๓                    วันที ่   ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                           

เรียน  กรรมการขอมูลขาวสาร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ดวยประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา กําหนด    

ใหมีการประชมุคณะกรรมการฯ ครั้งที ่๒/๒๕๕๓ วนัอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา      

ณ หองประชุม ๑๕๐๒ ช้ัน ๑๕ อาคารสุขประพฤติ นัน้ ระเบียบวาระการประชุมแนบมาพรอมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะไดแจงใหคณะกรรมการทุกทานทราบ

ตอไป  

 

  (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ) 

                                                                    ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 

                                                                           กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือภายในที่ออกในนามคณะกรรมการ 
ใชกระดาษบนัทึกขอความ  เลขานุการฯหรอืผูชวยเลขานุการฯ ลงนาม 

ออกเลขที่หนังสือของสํานักเจาของเรื่อง 

- ๑๑๖ - 



 

 

ที่  สว ๐๐../........  

ถึง ..............................(สวนราชการ หนวยงาน บริษัท หางราน บุคคล) 

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

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

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

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

 
                                             (ช่ือสวนราชการที่สงหนังสือ) 
                                                                        (ตราสวนราชการ) 
                                                                      (ลงช่ือยอกํากับตรา) 
                                                                          (วัน เดือน ป) 
 
 
 
 
 
สวนราชการเจาของเรื่อง 
(โทร. หรือที่ตั้ง) 
เว็บไซต ............ 

 

 
 
 
 
 

แบบหนังสือประทับตรา 

- ๑๑๗ - 

Enter ๑ เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ เพ่ิม ๖ 

Enter ๓ 



 

                         

 

ที่ สว ๐๐๐๓/ว  ๓๘๐๔                       

ถึง  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

 สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ขอสงแผนพบัรายการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา จํานวน ๒๐ แผน เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธในหนวยงานและประชาชน ไดรับทราบ

ชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของ  

สวนราชการ ตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 

    
                                                                       สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
                                                              ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๒ 

 

 

 

 
สํานักบริหารงานกลาง  
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙ 
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐ 

www.senate.go.th/inforcenter 
 

 

  

 

 

 

 

ลายมือชื่อยอกํากับตรา 

ตัวอยางหนังสือประทับตรา เลขาธิการวุฒสิภา เห็นชอบใหผูอํานวยการแตละสํานักเปนผูรับผิดชอบ   

ลงช่ือยอกํากับตรา ตามหนังสือ สํานักบริหารงานกลาง ลงวันที่ ๒๗ ตลุาคม ๒๕๔๖  
(จะใชเฉพาะกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ) 

- ๑๑๘- 



 

 

 

 
ที่ สว ๐๐๐๓/๔๒๐๑                       

ถึง  นางสาววนัเพ็ญ  ชูเมือง 

 ตามทีไ่ดมีประกาศสาํนักงานเลขาธิการวฒุิสภา เร่ือง ผลการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล

เขารับราชการเปนขาราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหนงระดบั ๔ (วุฒิการศึกษาปริญญาโท) ลงวันที่ ๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๑ และทานเปนผูสอบคัดเลอืกไดในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ๔ ลําดบัที่ ๖ นั้น 

 ในการนี ้ขอใหทานมารายงานตวั ณ สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา สํานกับริหารงานกลาง 

อาคารสุขประพฤต ิช้ัน ๑ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  ในวนัและเวลาราชการ ตั้งแตบดันี้

จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ หากทานไมมารายงานตัวตามกําหนดวันและเวลาดังกลาว จะถือวาทาน 

สละสิทธิ์ โดยไมประสงคจะรับราชการตามที่สอบคัดเลอืกได และจะตองนําหลักฐานมารายงานตวั ดังนี ้
 ๑. ปริญญาบตัร และระเบียนแสดงผลการศึกษาตัวจริง พรอมสําเนาอยางละ ๑ ฉบับ 
 ๒. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๓. สําเนาบตัรประชาชน จาํนวน ๑ ฉบบั (พรอมตัวจริง) 
 ๔. หนังสือรับรองความประพฤติ (จากสวนราชการหรือบริษัท) 
 ๕. ใบรับรองแพทย (ออกใหไมเกิน ๖ เดือน) จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๖. อ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถามี) 

 

   

                                                                         สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

                                                               ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 
สํานักบริหารงานกลาง  
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๗ 
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๘ 
www.senate.go.th 
 
 

 

ลายมือชื่อยอกํากับตรา 

ตัวอยางหนังสือประทับตรา เลขาธิการวุฒสิภา เห็นชอบใหผูอํานวยการแตละสํานักเปนผูรับผิดชอบ   

ลงช่ือยอกํากับตรา ตามหนังสือ สํานักบริหารงานกลาง ลงวันที่ ๒๗ ตลุาคม ๒๕๔๖  
(จะใชเฉพาะกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ) 

- ๑๑๙ - 



 
 

 

 

 

 คําส่ังวุฒิสภา  
 ที่ ........../....  

เร่ือง ........................................ 

     

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

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

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

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

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

ทั้งนี้  ตั้งแต...................................................    

              ส่ัง  ณ  วันที่..................................พ.ศ. ....  
  

 
                                                             (นาย..............................) 
             ประธานวฒุิสภา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enter ๒ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

แบบหนังสือส่ังการ (คําส่ังวฒุิสภา) 

- ๑๒๐ - 



 

 
 
 

คําส่ังวุฒิสภา 

ที่       /๒๕๕๒ 

เร่ือง  แตงตั้งขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง 
 
 

ตามทีไ่ดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให นายนคิม ไวยรัชพานิช  
เปนรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ลงวันที่ ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๑ ตามความในมาตรา ๑๒๔ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ (๑๑) มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ วรรคสอง  
แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงแตงตั้งให นายฉตัรชัย เอ่ียมสกุล           

วุฒิการศึกษาธุรกิจมหาบัณฑิต จาก Golden Gate University เลขประจําตัวประชาชน ๓-๒๔๐๘-

๐๐๐๔๓-๗๔-๒ เกิดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๕ เปนขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง ตําแหนงเลขานุการ

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง โดยไดรับอัตราเงินเดือน ๔๒,๒๐๐ บาท และเงินประจาํตาํแหนง 

๔,๙๐๐ บาท  

ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  เปนตนไป  
 

ส่ัง  ณ  วนัที่      กุมภาพนัธ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 

       (นายประสพสุข  บุญเดช) 
                      ประธานวุฒิสภา  
 

 

 

 

 

 ตัวอยางหนังสือส่ังการ (คําส่ังวุฒิสภา) ประธานวุฒิสภาลงนาม 

- ๑๒๑ - 



 

 

 

 
 

 คําส่ังสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
 ที่  ............./.....  

เร่ือง  ......................................... 

     

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

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

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

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

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

  ทั้งนี้  ตั้งแต...................................................   

   ส่ัง  ณ  วนัที่..................................พ.ศ. ....  
  

 

                                                            (นาง..............................) 
          เลขาธกิารวุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enter  ๒ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

แบบหนังสือส่ังการ (คําส่ังสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา) 

- ๑๒๒ - 



 

 

 

 
คําส่ังสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ที่        /๒๕๕๓ 

เร่ือง  เล่ือนและแตงตั้งขาราชการรัฐสภาสามัญ 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการ 
ฝายรัฐสภา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา ที่ ๕๐/๒๕๒๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๒๖ ที่ ๙๑/๒๕๔๗ (ว ๒๑) ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๗ และท่ี ๙๖/๒๕๔๘ (ว ๑๑) ลงวันที่ ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงใหเล่ือนและแตงตั้งขาราชการซึ่งผานการประเมินสมรรถภาพในตําแหนงระดับควบ  

สายงานที่เร่ิมตนจากระดบั ๓ จาํนวน ๒๔ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายคาํส่ังนี ้ 

ทั้งนี้   ลําดบัที ่ ๑-๘ ตั้งแตวนัที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป 

 ลําดบัที ่ ๙  ตั้งแตวนัที่  ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป 

 ลําดบัที ่ ๑๐-๑๖  ตั้งแตวนัที่  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป 
 ลําดบัที ่ ๑๗   ตั้งแตวนัที่  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป 

 ลําดบัที ่ ๑๘-๒๒ ตั้งแตวนัที่  ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป 

 ลําดบัที ่ ๒๓  ตั้งแตวนัที่  ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป 

 ลําดบัที ่ ๒๔  ตั้งแตวนัที่  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วนัที่       มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

 (นางสุวิมล  ภมูิสิงหราช) 
        เลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือส่ังการ (คําส่ังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) เลขาธิการวุฒิสภาลงนาม 

- ๑๒๓ - 



 

 

 
 

 คําส่ังประธานคณะกรรมการ...............................  
 ที่ ........../....  

เร่ือง  ......................................... 

     

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

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

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

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

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

ทั้งนี้  ตั้งแต...................................................   

   ส่ัง  ณ  วนัที่..................................พ.ศ. ....  
  

 

                                                            (นาย..............................) 
                                                          ตาํแหนง ................................ 
                                                             ประธานคณะกรรมการ..................................... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enter  ๒ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

- ๑๒๔ - 

แบบหนังสือส่ังการ (คําส่ังประธานคณะกรรมการ.....) ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม 



 

 

 
 

 คําส่ังประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 ที่ ๑/๒๕๕๐  
เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

     

เพ่ือใหการปฏิบัติราชการดานขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาตาม 
พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเกดิประโยชนสูงสุดแกทางราชการ จึงให ยกเลิกคําส่ังประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการ สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ที ่๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบสาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภาวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๘ (๗) จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะอนกุรรมการพิจารณากลั่นกรองขอมูลขาวสารของ

ราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามที่ กข.สว. มอบหมาย จาํนวน ๒ คณะ ดังนี้  
  ๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาขอมูลขาวสารดานนติิบญัญัต ิประกอบดวย 
 ๑.๑ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒    ประธานอนุกรรมการ 
 ๑.๒ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑   อนุกรรมการ 
 ๑.๓ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓   อนุกรรมการ 
 ๑.๔ ผูอํานวยการสํานักการประชุม   อนุกรรมการ 
 ๑.๕ ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ  อนุกรรมการ 
 ๑.๖ ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชมุและชวเลข อนุกรรมการ 
 ๑.๗ ผูอํานวยการกลุมงานบริการเอกสารอางอิง อนุกรรมการและเลขานุการฯ 
  ในการประชุมกรรมาธิการ สํานักกรรมาธิการ ๒ 
   

 

 

 
๒. คณะอน ุ... 

 

 

- ๑๒๕ - 



  
- ๒ -  

 
 ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาขอมูลขาวสารทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ประกอบดวย 

  ๒.๑ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง  ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.๒ ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ อนุกรรมการ 
  ๒.๓ ผูอํานวยการสํานักวิชาการ   อนุกรรมการ 
  ๒.๔ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย   อนุกรรมการ 
  ๒.๕ ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย ๒ สํานักกฎหมาย อนุกรรมการและ    
                                 เลขานุการฯ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป   

   ส่ัง  ณ  วนัที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  
  

 

                                                            (นายมนตรี  รูปสุวรรณ) 
                                         ทีป่รึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 

                                                         ประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
                                                          สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๒๖ - 

ตัวอยางหนังสือส่ังการ (คําส่ังประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ    

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา) ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม 



 

 

 
 

 คําส่ังคณะกรรมาธิการ...............................  
 ที่  ........./....  

เร่ือง  ......................................... 

     

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

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

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

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

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

ทั้งนี้  ตั้งแต...................................................   

                 ส่ัง  ณ  วนัที่..................................พ.ศ. ....  
  

 

                                                            (นาย..............................) 
                                                           ประธานคณะกรรมาธิการ..................................... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enter  ๒ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

Enter ๑ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

- ๑๒๗ - 

แบบหนังสือส่ังการ (คําส่ังคณะกรรมาธิการ.....) ประธานคณะกรรมาธิการฯ ลงนาม 



 

 

 
 

 คําส่ังคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
 ที่  ๒ /๒๕๕๓  

เร่ือง  แตงตั้งที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์ประจาํคณะกรรมาธกิารการคมนาคม วุฒิสภา 

     

ดวยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒสิภา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓           
วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมไดมีมติแตงตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิป์ระจําคณะกรรมาธิการ

การคมนาคม วุฒิสภา เพ่ือปฏิบัติหนาที่ในการใหคาํแนะนํา ใหคาํปรกึษา และแสดงความคิดเหน็

เก่ียวกับงานดานการคมนาคม และอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของ 

ในการนี ้ เพ่ือใหการทํางานของคณะกรรมาธิการฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก 
ย่ิงข้ึน คณะกรรมาธิการฯ จึงมีมติแตงตั้งทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ประจาํคณะกรรมาธิการฯ ดังนี ้
  ๑. นายอัยยณฐั  ถินอภัย 
  ๒. นายไพรัช  วรปาณ ิ
  ๓. พลเอก สุรัตน  วรรักษ 
  ๔. นายเล็ก  เลิศมงคล 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนไป 

   ส่ัง  ณ  วนัที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

 

                                                            (นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ) 
                                                     ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 

  

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๒๘ - 

ตัวอยางหนังสือส่ังการ (คําส่ังคณะกรรมาธกิารการคมนาคม วุฒิสภา)  
ประธานคณะกรรมาธิการฯ ลงนาม 



 

 

    

  

ระเบียบวุฒิสภา 

วาดวย......................................... 
                                  ฉบับที่ ....  (ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา ๑ ฉบับ) 

พ.ศ. .... 
 

  (ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบ และอางถึง

กฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ.......................................................พ.ศ. .....” 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแต.......................................................เปนตนไป 
..........................................................................................................................................

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

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

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

  ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามระเบียบ (ถามีการแบงเปนหมวดใหนําขอผูรักษาการตามระเบียบ

ไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑) ....................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.................................................................. 
 
              ประกาศ  ณ  วนัที ่............................พ.ศ. .... 

 

 

                                (ลงช่ือ...................................) (พิมพช่ือเต็ม) 
                                                                   ....................................   (ตําแหนง) 
 

 

 

 

 

 

แบบหนังสือส่ังการ (ระเบียบวุฒิสภา)  

- ๑๒๙ - 



 

 

 

 
ระเบียบวุฒิสภา 

วาดวยหลักเกณฑการตั้งอนกุรรมาธิการซึง่มิใชกรรมาธิการในคณะ                             

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวุฒิสภาวาดวยหลักเกณฑการตั้งอนกุรรมาธิการ    

ซึ่งมิใชกรรมาธิการในคณะ  
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๗ ของขอบงัคับการประชมุวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว ดังนี ้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวุฒิสภาวาดวยหลักเกณฑการตั้งอนกุรรมาธิการ     

ซึ่งมิใชกรรมาธิการในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชขอบังคับตั้งแตวนัที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป 

 ขอ ๓ ในระเบยีบนี ้
 “อนุกรรมาธิการซึ่งมิใชกรรมาธิการในคณะ” หมายความวา บุคคลซึง่มิไดเปนสมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนอนุกรรมาธิการ และใหหมายความรวมถึง
ขาราชการรัฐสภาสามัญซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนอนุกรรมาธิการดวย 
 “คณะอนุกรรมาธกิาร” หมายความวา คณะอนุกรรมาธิการซึ่งตั้งข้ึนโดยคณะกรรมาธิการ
สามัญวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามญัที่วุฒิสภาตั้งข้ึน 

 ขอ ๔ อนุกรรมาธิการซึ่งมิใชกรรมาธิการในคณะ ตองมีคุณสมบัติทัว่ไปและไมมี

ลักษณะตองหาม ดังนี้  
  (๑) มีสัญชาตไิทย 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
 (๓) เปนผูที่เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
 (๔) ไมเปนผูประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี
 (๕) ไมเปนผูติดยาเสพตดิใหโทษ 

 (๖) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 (๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังใหพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไว

กอน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตางๆ หรือกฎหมายอื่น 
 (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 

- ๑๓๐ - 



 

 
 (๙) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจาํคุก เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดทีไ่ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๑๐) ไมอยูในระหวางตองหามมิใหดาํรงตําแหนงทางการเมืองตามรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๒๖๓ 
 (๑๑) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติถอดถอนออกจากตาํแหนงตามรัฐธรรมนญู        

มาตรา ๒๗๔ 
 (๑๒) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 ความใน (๒) มิใหใชบังคบักับการตั้งอนกุรรมาธิการตามขอบังคับการประชุมวุฒสิภา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๓ 

 ขอ ๕....... 

 ขอ ๖....... 
ขอ ๗....... 
 

             ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 

                                                             (นายประสพสุข  บญุเดช) 
                                              ประธานวฒุิสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบหนังสือส่ังการ (ระเบียบวุฒิสภา) ประธานวุฒิสภาลงนาม 

- ๑๓๑ - 



 

 

 

    

ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วาดวย......................................... 
                                  ฉบับที่ ....  (ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา ๑ ฉบับ) 

พ.ศ. .... 
       

  (ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบ และอางถึง

กฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ.......................................................พ.ศ. .....” 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแต.......................................................เปนตนไป 
..........................................................................................................................................

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

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

......................................................................................................................................... 
  ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามระเบียบ (ถามีการแบงเปนหมวดใหนําขอผูรักษาการตามระเบียบไป

กําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑) ..................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.................................................................. 
 
              ประกาศ  ณ  วนัที ่............................พ.ศ. .... 

 

 

                                 (ลงช่ือ...................................) (พิมพช่ือเต็ม) 
                                                                    ....................................   (ตําแหนง) 
 

 

 

 

 

 

แบบหนังสือส่ังการ (ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)  

- ๑๓๒ - 



 

  

 

 

ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบบัที่ ๒)                      

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาวาดวยขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา เลขาธิการวุฒสิภา จึงวางระเบียบไวดังนี ้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาวาดวยขอมูลขาวสารของ

ราชการ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๗ ของระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาวาดวยขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

   ขอ ๗ ใหมี “คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการ  สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา” เรียกโดยยอวา “กข.สว.” ประกอบดวย ขาราชการรัฐสภาสามัญสังกัดสํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา ตั้งแตระดับ ๑๐ ข้ึนไป ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายเปนประธานกรรมการ และ

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ไดแก ผูอํานวยการสาํนักวิชาการ ผูอํานวยการสาํนักการประชุม 

ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ ผูอํานวยการสํานกักรรมาธิการ ๑ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ 

ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูอํานวยการสํานัก

รายงานการประชุมและชวเลข ผูอํานวยการสํานกักรรมาธกิาร ๓ และใหผูอํานวยการสํานกับริหารงานกลาง

เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

 
     (นางสุวิมล  ภมูิสิงหราช) 
          เลขาธิการวุฒิสภา 
 

 ตัวอยางหนังสือส่ังการ (ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา)  
เลขาธิการวุฒสิภาลงนาม 

- ๑๓๓ - 



 

 

 

 

ขอบังคับ (ชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ) 

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

(ฉบับที่ ...........ถามีเร่ืองเดียวกันเกินกวา ๑)  

พ.ศ. .... 

 

  (ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับ และอางถึง

กฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ 

  ขอ ๑ ขอบังคบันี้เรียกวา “ระเบียบ ......................................พ.ศ. ....” 

  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหบังคบัตัง้แต.........................................................เปนตนไป 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

  ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามขอบังคับ (ถามีการแบงเปนหมวด ใหนําขอผูรักษาการ

ไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑) 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
                               ประกาศ ณ วันที่.........................................พ.ศ. .... 
 
                                                             (ลงช่ือ) 
                                                                                (พิมพช่ือเต็ม) 
                                                                                  (ตาํแหนง) 

 

 
 

แบบหนังสือส่ังการ (ขอบังคับ)  

- ๑๓๔ - 



 

 

ขอบังคับ 
วาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๔ มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๓๐๔ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ และขอ ๑๐๙ ของขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ วุฒิสภาจึงตราขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ข้ึนไวดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ขอบังคบันี้เรียกวา “ขอบังคับวาดวยประมวลจรยิธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและ

กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

  ขอ ๒ ขอบังคับนีใ้หใชบังคบัตัง้แตวันถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ ๓ ใหยกเลิกประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ขอ ๔ ในขอบงัคับนี้ คําวา 
  “ขอบังคบั” หมายถึง ขอบังคบัวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒสิภา และ
กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกวุฒิสภา 

  “กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งวุฒิสภาตั้งข้ึน    

และหมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งข้ึนดวย 
  “การประชุม” หมายถึง การประชุมวุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง      
การประชุมอื่นใดซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 

  ขอ ๕ ใหประธานวฒุิสภารักษาการตามขอบังคับนี ้

หมวด ๑ 
จริยธรรม 

 
สวนที่ ๑ 

  อุดมคติของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  
 

  ขอ ๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองจงรักภักดตีอชาต ิศาสนาและพระมหากษัตรยิทั้ง

สนับสนนุการปกครองระบอบประชาธปิไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 

- ๑๓๕ - 



 
  ขอ ๗ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดใีนการปฏบิัตติามและรักษาไว

ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

  ขอ ๘ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาตแิละ

ประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชนของประเทศชาติและประชาชน

เปนสิ่งสูงสุดเหนือกวาประโยชนสวนตน 

  ขอ ๙ สมาชิกจักตองวางตัวเปนกลางในทางการเมือง 
 

สวนที่ ๒ 
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 

 
  

  ขอ ๑๐ สมาชกิและกรรมาธกิารจักตองปฏิบัติหนาที่และแสดงความคดิเห็นโดยสุจริต 

เที่ยงธรรม มีความเปนอิสระ มีจิตสาํนึกที่ดี มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบและเสียสละ เพ่ือ

ประโยชนของสวนรวมและประเทศชาต ิมีสํานึกในบทบาทหนาที่ ดํารงไวซึ่งความสามัคคใีนหมูคณะ 

เพ่ือรักษาไวซึง่ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของวุฒิสภา 

  ขอ ๑๑ ..... 

  ขอ ๑๒.... 
      ........ 
      ......... 
      ........ 
  ขอ ๔๑ สมาชิกและกรรมาธกิารจักตองปฏิบัตตินใหเปนไปตามขอบงัคับนี้และเคารพ    

ตอมติวฒุิสภา 
            
                  ประกาศ ณ วนัที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 
                                                    (นายประสพสุข  บุญเดช) 
                    ประธานวฒุิสภา 
 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือส่ังการ (ขอบังคับ) ประธานวุฒิสภาลงนาม 

- ๑๓๖ - 



 

 

 

 

                                                    ประกาศวุฒิสภา  

เร่ือง............................................. 

     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                             (............................................) (พิมพช่ือเต็ม) 
                                                                ...........................................  (ตาํแหนง) 

  

 

 

 

 

  

 

   

แบบหนังสือประชาสัมพันธ (ประกาศวฒุสิภา)  

- ๑๓๗ - 



  

  

 
ประกาศวฒุิสภา 

เร่ือง  แตงตั้งขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง 

    
ตามทีไ่ดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให นายนคิม ไวยรัชพานิช  

เปนรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ลงวันที่ ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๑ ตามความในมาตรา ๑๒๔ ของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ (๑๑) มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงแตงตั้งให นายฉัตรชัย  เอ่ียมสกุล        

เปนขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง ตําแหนงเลขานุการรองประธานวฒุิสภา คนที่หนึ่ง ตั้งแตวันที ่๒ 

มีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป  
 

      ประกาศ  ณ  วันที่       กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 

 (นายประสพสุข  บุญเดช) 
                     ประธานวุฒิสภา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางหนังสือประชาสัมพันธ (ประกาศวุฒิสภา) ประธานวฒุิสภาลงนาม 

- ๑๓๘ - 



 
 

 

 
ประกาศสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เร่ือง............................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                     (..............................................) (พิมพช่ือเต็ม) 
                                                               ..............................................  (ตาํแหนง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบหนังสือประชาสัมพันธ (ประกาศสาํนกังานเลขาธิการวุฒิสภา)  

- ๑๓๙ - 



 
 
 
  

ประกาศสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เร่ือง รายชื่อผูมีคุณสมบัติและอยูในเกณฑที่จะไดรับการประเมินสมรรถภาพ 
ในตาํแหนงระดับควบ ตาํแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตาํแหนงประเภททั่วไป)  
และตาํแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เพ่ือเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  

พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา ที่ ๕๐/๒๕๒๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๒๖ เร่ือง ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขาราชการรัฐสภาสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับ

ที่สูงข้ึน และท่ี ๗๕/๒๕๔๙ (ว ๑๕) ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เร่ือง การประเมินสมรรถภาพขาราชการ

รัฐสภาสามัญ เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงสําหรับผูปฏิบตัิงานที่มปีระสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)    

จึงประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติและอยูในเกณฑที่จะไดรับการประเมินสมรรถภาพในตาํแหนงระดับควบ 

ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตาํแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงาน

ทั่วไป เพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับทีสู่งข้ึนในชวงเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน 

๒๕๕๓ จํานวน ๒๙๙ ราย ตามรายชื่อแนบทายประกาศนี้ 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่     พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  
 

      (นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช) 
            เลขาธกิารวุฒิสภา                                                               

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ตัวอยางหนังสือประชาสัมพันธ (ประกาศสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา)  
เลขาธิการวุฒสิภาลงนาม 

- ๑๔๐ - 



 

       

 

 

                                    แถลงการณ (ชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ) 
เร่ือง ............................................ 

                ฉบับที่ .......... (ถามี) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                              (สวนราชการที่ออกแถลงการณ)       

                                                                          (วัน เดือน ป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบหนังสือประชาสัมพันธ (แถลงการณ)  

- ๑๔๑ - 



                               ขาว (ชื่อสวนราชการที่ออกขาว) 

เร่ือง ........................................ 
ฉบับที่ ...... (ถามี) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
                                              (สวนราชการที่ออกขาว)       

                                                                       (วัน  เดือน  ป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

แบบหนังสือประชาสัมพันธ (ขาว)  

- ๑๔๒ - 



 

  
 เลขที่ .........                                                                สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
                                                                                                 ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐  
 
 (ขอความ) หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคลหรือหนวยงานที่จะ

ใหการรับรองพรอมทั้งลงตําแหนงและสังกัด หรือท่ีตั้ง แลวตอขอความรับรอง) ............................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

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

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

 

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

                                                                                 (นาง.....................................) 

    (ตาํแหนง) 

 

(สวนนี้ใชสําหรับเรื่องสําคัญ) 

 

 

 

 

 

 
 

.....................................(ลายมือชื่อของผูไดรับการรับรอง) 

        (พิมพช่ือเต็ม) 

 

 

 

  

รูปถาย 
(ถามี) 

(ประทับตราชื่อสวนราชการ) 

แบบหนังสือที่เจาหนาที่ทาํข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  
(หนังสือรับรอง) 

- ๑๔๓ - 



 

   

เลขที่ ............/๒๕๕๓                                          สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                                  ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 

  หนังสือฉบับนีใ้หไวเพ่ือรับรองวา นาย/นาง/นางสาว............................................. 

ดํารงตาํแหนงสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด/การสรรหาภาค................................................................... 

ตั้งแต...........................จนถึงปจจุบนั โดยไดรับเงินประจําตาํแหนงอัตราเดือนละ....................บาท  

และเงินเพิ่มเดือนละ.................................บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน........................................บาท 

(ตัวหนังสือ) 
 
               ใหไว   ณ   วันที่     เดือน.............. พ.ศ. .... 

 

         

                  (นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช) 
             เลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือที่เจาหนาที่ทาํข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ (หนังสือรับรองใหสมาชิกวุฒิสภา) 
เลขาธิการวุฒสิภาลงนาม 

- ๑๔๔ - 



 

 
เลขที่ ............/๒๕๕๓                                          สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                                  ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 

  หนังสือฉบับนีใ้หไวเพ่ือรับรองวา นาย/นาง/นางสาว..................................... เปน

ขาราชการ รัฐสภาสามญั ตําแหนง.....................................อัตราเงินเดือน............................บาท  

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว...............................บาท และเงินคาตอบแทนพิเศษ.. ...............บาท 

สังกัดกลุมงาน................................สํานัก.............................................. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

เร่ิมรับราชการตั้งแตวนัที่...............................................จนถึงปจจบุัน 
 
            ใหไว   ณ   วันที ่       มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
         

              (นางนภิาพร  ศรีสุวรรณ) 
                 ผูอํานวยการสํานกับริหารงานกลาง ปฏิบตัิราชการแทน 
         เลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

ตัวอยางหนังสือที่เจาหนาที่ทาํข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ (หนังสือรับรองของขาราชการรัฐสภา  
สามัญระดบั ๑ - ๘ ) เลขาธิการวุฒิสภามอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลางลงนาม 

- ๑๔๕ - 



 
     รายงานการประชุม........  

ครั้งที่  ../.... 
เมื่อ............................. 
ณ .......................... 
เวลา................. 

 

 
ผูมาประชุม                                            

  
ผูไมมาประชุม  (ถามี)       

 
ผูเขารวมประชุม  (ถามี) 

 
เร่ิมประชุมเวลา       

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

เลิกประชุมเวลา                            

  

                       ......................................  (ลงช่ือ) 

                                                                   (....................................) (พิมพช่ือเต็ม) 
                                                                    .....................................  (ตําแหนง) 
                                                                         ผูจดรายงานการประชุม 
 

  

 
 

  

 

แบบหนังสือที่เจาหนาที่ทาํข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  
(รายงานการประชุม) 

- ๑๔๖ - 



บันทึกการประชุม 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ 
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

ณ หองประชุมหมายเลข ๑๕๐๒ ช้ัน ๑๕ อาคารสุขประพฤต ิ
------------- 

กรรมการผูมาประชุม 
 ๑. นายมนตร ี รูปสุวรรณ     ประธานกรรมการ 
     ทีป่รึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหารจดัการ 

 ๒. นางมัลลิกา  ลับไพร ี      รองประธานกรรมการ 

     ทีป่รึกษาดานกฎหมาย 
๓. นางจิราภา  ทรัพยสาร     กรรมการ 

    ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ 

๔. นายสุชาติ  พ้ืนทองคํา      กรรมการ 

     ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย ๒ 
     เขาประชุมแทนผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 

๕. นายณัฐกร  อวมบาํรุง      กรรมการ 

    วิทยากร ๘ ว. 
    เขาประชุมแทนผูอํานวยการสํานักวิชาการ 

 ๖. นายอุดร  พันธุมิตร      กรรมการ 

    วิทยากร ๔ 
    เขาประชุมแทนผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 

 ๗. นางนภิาพร ศรีสุวรรณ     กรรมการและเลขานุการ 

    ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 
๘. นางสาววลยัภรณ  พงษวพัินธุ     ผูชวยเลขานุการ     
    เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป ๗ สํานักบริหารงานกลาง 

๙. นายอรัญ  มีแกว      ผูชวยเลขานุการ 

    นิติกร ๕ สํานักบริหารงานกลาง  
กรรมการผูไมมาประชุม 

๑. นายไพโรจน  โพธไิสย                                                   กรรมการ (ติดราชการ) 

    ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 

๒. นางสาวศิริพงษ  อาศนะเสน     กรรมการ (ติดราชการ) 
     ผูอํานวยการสํานักการประชุม 
          ๓. นางสาวสุภางคจิตต ไตรเพทพิสัย    กรรมการ (ติดราชการ) 

              ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ 

- ๑๔๗ - 



 
๔. นายฉัตรไชย  รอดประเสริฐ                                   กรรมการ (ติดราชการ) 

     ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑ 
 ๕. นางพนมพร  จันทรกระจาง     กรรมการ (ติดราชการ) 
     ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

๖. นายนัฑ  ผาสุข                                                     กรรมการ (ติดราชการ) 

    ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
๗. นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีดิ ์    กรรมการ (ติดราชการ) 

     ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ๘. นายพงศกิตติ ์ อรุณภักดีสกุล     กรรมการ (ติดราชการ) 

     ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๙. นางหรรษา  จนัทรสมบรูณ     ผูชวยเลขานุการ  

     ผูอํานวยการกลุมงานบรหิารทั่วไป             (ตดิราชการ) 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวจิตติเทวี  ตติยรตัน    ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ 
๒. นางสาวภัณฑลิา  ธรรมรักษ    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๕  

                                                                        สํานักประชาสัมพันธ 
๓. นายอุเทน  สืบจันทา    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๔  

                                                                        สํานักประชาสัมพันธ  

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

     เมื่อกรรมการมาประชุมครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและ

ดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระ โดยสรุปสาระสําคญัไดดังนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

   ไมม ี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม 

                       ที่ประชุมพิจารณาบันทึกการประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันศุกรที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒  ขอแกไขขอความ   

หนาที่ ๕ ยอหนาที่ ๔ บรรทัดที่ ๔  ขอความ “เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย” แกเปน   
“เพ่ือประโยชนในการพิจารณารางกฎหมายของสภาและเปนการศึกษาถึงเจตนารมณของรางกฎหมาย

นั้นๆ” และมีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ 
 
 
 
 

- ๑๔๘ - 



 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

  พิจารณาเรื่อง นางสาวอรุณี ชํานาญยา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพะเยา ไดมี

หนังสือ ที่ พิเศษ ๐๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ แจงความประสงคขอสําเนาบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว (วีดีโอ) การประชุมวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบนัในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งหมดตลอด 

การประชุม เพ่ือนําไปประกอบการตอสูคดตีอศาลยุตธิรรม กรณีที่ถูกนางสาวรสนา โตสิตระกูล สมาชิก

วุฒิสภาฟองคดีอาญา  
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เลขาธิการวุฒสิภามบีันทึกส่ังการทายบันทกึเสนอของสํานัก

ประชาสัมพันธที่บันทึกเสนอวา กลุมงานโสตทัศนปูกรณเจาของขอมูลไมสามารถจัดทําสําเนาบนัทกึภาพ

เคลื่อนไหวในการประชุมวุฒิสภา ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งหมดใหกับนางสาวอรุณี ชํานาญยา ได เนือ่งจาก

ภาพเคลื่อนไหวในการประชุมวุฒิสภาดังกลาว เปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล ประกอบกับผูขอไมไดระบุ

ใหชัดเจนวา ตองการขอสําเนาการประชมุวุฒิสภาในวนัและเวลาใด เปนเรื่องที่เก่ียวของกับผูขออยางไร 

เลขาธิการวุฒิสภาจึงส่ังการวา “ดวยคุณอรุณี ชํานาญยา จะนําภาพไปแกตางในคดีหมิ่นประมาท      

คุณรสนา โตสิตระกูล ฉะนั้นเห็นวาไมใชเร่ืองลับ เพราะการประชุมเปดเผย หากไมแนใจใหเสนอ

คณะกรรมการขอมูลขาวสาร” สํานักประชาสัมพันธจึงตองสงเร่ืองใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา พิจารณา  

  ตอจากนัน้ ประธานไดใหกรรมการแสดงความคดิเหน็ ซึง่กรรมการสวนมากมคีวามเห็น

วาตามบันทึกเสนอความเหน็ของสํานักประชาสัมพันธ ที่วาบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการประชุมวุฒิสภา

ดังกลาว มภีาพสมาชิกวุฒิสภาทาํใหเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ซึ่งในประเด็นนี ้คณะกรรมการขอมูล

ขาวสารเห็นวาภาพเคลื่อนไหวในการประชุมวุฒิสภาไมใชขอมูลขาวสารสวนบุคคล “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” 
จะเปนขอมูลเก่ียวกับประวัติ ที่อยู และฐานะการเงินของบุคคลเปนตน ดังนัน้ จึงตองนํามาพิจารณาวา

ขอมูลภาพเคลื่อนไหวนัน้ จะเปนขอมูลตามรายชื่อขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา แนบทายคําส่ังสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๐ หรือไม โดยพิจารณาจากความในลําดบัที่ ๒ รายงานการประชุม หรือบันทกึการประชุมที่ยัง

ไมไดรับรองความถูกตองไดกําหนดใหเทปบันทึกเสียง แถบบนัทึกเสียงและภาพ (วีดีโอ) ซดีีรอม 

รวมทั้งเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการประชุมของสภาท่ียังมไิดรับรองความถูกตองตามขอบังคบั

การประชุมของสภา ถือวาไมสามารถเปดเผยได เวนแตในการประชุมของสภาที่ไดดาํเนินการถายทอด

การประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนตามขอบังคับการประชุมของสภา  ซึ่งคณะกรรมการฯ 

ใหความเห็นวาหากการประชุมวุฒิสภาครั้งใด ไดมีการถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน

แลวถือวาการประชุมวุฒิสภาดังกลาวเปนการประชุมโดยเปดเผย 

 

 

 

- ๑๔๙ - 



 

  มติที่ประชุมกรรมการ  ใหจัดทําสําเนาบันทึกภาพเคลื่อนไหว (วดีีโอ) การประชุม

วุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหกับนางสาวอรุณี ชํานาญยา สมาชิกสภา-          

ผูแทนราษฎรจังหวัดพะเยา ตามที่ย่ืนคาํขอ โดยใหฝายเลขานกุารฯ ประสานไปยังสํานักรายงานการประชุม

และชวเลข เพ่ือขอทราบจํานวนครั้งที่มีการประชุมวฒุิสภาท่ีเปดเผยได แลวแจงใหสํานักประชาสัมพันธ

ดําเนนิการคาํนวณจํานวนแผน (ซดีี) ที่ใชบันทึกภาพ พรอมทั้งแจงใหนางสาวอรุณี ชํานาญยา ทราบ 

สวนครั้งใดที่เปนการประชุมลับจะไมเปดเผยขอมูลนั้น ซึง่เปนไปตามรายชื่อขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย

ของสํานักงานฯ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่น ๆ 

  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ปจจุบันการดาํเนนิงานดานการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ราชการ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่ใหความสําคญัตอประชาชนในการรับรูหรือเขาถึงขอมูลขาวสาร

ของราชการ ประกอบกับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ไดกําหนดใหเปนตัวชี้วัด

ของสํานักงานฯ ดวย จึงจําเปนตองมีกลุมงานขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เพ่ือใหมีหนาที่ความรับผิดชอบการบริหารจัดการ ใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

จึงไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ไปศึกษาวากลุมงานจะตองมีอัตรากําลังจํานวนเทาใด แลวเสนอให 

ที่ประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือพิจารณาตอไป 

   ตอจากนั้นประธานไดกลาวขอบคุณกรรมการทุกทาน และกลาวปดประชุม 

   

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา 
 

 
         (นายอรัญ  มีแกว) 
         ผูชวยเลขานุการ 

          ผูจดบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือที่เจาหนาที่ทาํข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  
(รายงานการประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา) 

- ๑๕๐ - 



บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา 

๑. การเขียนคําขึ้นตน 

 ช่ือหรือตําแหนงที่บันทึกถึง โดยใชคําข้ึนตนตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ ของ

ระเบียบงานสารบรรณ 

 ในกรณีที่มีคําส่ังใหเร่ืองใดผานผูบังคบับญัชาใดนัน้ การบันทึกเสนอผูบังคบับญัชา   

จะเขียน ดังนี ้
  กราบเรียน  ประธานวุฒิสภา ผาน รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง 

 การเขียน ผาน รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง จะไมใสวงเล็บ (....) เพราะความหมาย

ของวงเล็บ (นขลิขิต) ราชบัณฑิตยสถานไดมีหลักเกณฑการใชวงเล็บไววา ใชกับขอความที่ขยายหรือ

อธิบายจากขอความอื่น และขอความในระหวางวงเล็บนัน้ จะอานหรือเวนเสียก็ได ไมทําใหเนื้อความ

นอกจากนั้นเสยีไป 

  เรียน  เลขาธกิารวุฒิสภา ผาน ผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง (CIO) 

๒. การเขียนขอความยอหนาสุดทาย 

 การเขียนขอความยอหนาสุดทายของหนังสือที่บันทึกเสนอผูบังคับบญัชา มีลักษณะ

คลายคลึงกับการเขียนในจดหมายราชการ มีลักษณะ ดังนี้ 

  จึงเรียน (กราบเรียน) มาเพื่อทราบ (โปรดทราบ,กรุณาทราบ) 

  จึงเรียน (กราบเรียน) มาเพื่อโปรด (กรุณา,ขอไดโปรดกรุณา) พิจารณา

อนุญาตให...... 

  จึงเรียน (กราบเรียน) มาเพื่อโปรด (กรุณา,ขอไดโปรด,ขอไดโปรดกรุณา) 

พิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 
  ๑. .................................................................... 
  ๒. ..................................................................... 

  จึงเรียน (กราบเรียน) มาเพื่อโปรด (กรุณา,ขอไดโปรด,ขอไดโปรดกรุณา) 

พิจารณาสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ หรืออยางอื่นตามที่เห็นสมควร 

  ๑. ..................................................................... 
 หรือ 
  ๒. ...................................................................... 

  จึงเรียน (กราบเรียน) มาเพื่อกรุณา พิจารณาอนุมัติตามขอ ....................

เพื่อ...................ตอไป 

 

 

- ๑๕๑ - 



  

๓. รูปแบบการบันทึก 

 การบันทึกเสนอผูบังคบับญัชา มิไดกําหนดไวเปนแบบที่แนนอน ซึ่งวทิยากร สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดใหความรูไววา การบนัทึกเสนอผูบังคบับัญชา ผูใตบังคับบญัชาระดบัตน  

จะเปนผูลงช่ือในบนัทึกถึงผูบังคับบัญชาระดับสูงไมได กลาวคือ ผูที่จะลงชื่อถึงผูบังคับบญัชาระดบัสงู 

จะตองเปนผูบงัคับบญัชาระดับผูอํานวยการสํานัก หรือรองเลขาธิการวุฒิสภา หรือเลขานุการเลขาธิการ

วุฒิสภา ลงช่ือในบนัทึกเสนอผูบังคบับญัชา ถึง เลขาธกิารวุฒิสภา 

 ในกรณีที่เลขาธิการวุฒิสภา มีคําส่ังมอบหมายการบริหารราชการ ใหแกรองเลขาธิการ

วุฒิสภา คาํข้ึนตนที่ใชในการบันทึกก็ตองใชตําแหนง เลขาธิการวุฒิสภา เพราะรองเลขาธิการวุฒิสภา   

มีอํานาจในการอนุญาต อนมุัติ เชนเดียวกับเลขาธิการวุฒิสภา โดยลงชื่อในตาํแหนงรองเลขาธิการ

วุฒิสภาปฏิบตัริาชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา (ใชไดทั้งหนังสือภายนอก (ครุฑ) หนังสือภายใน 

(บันทึก) และหนังสือบันทึกเสนอ) 

๔. รูปแบบอักษร 

 สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ใชแบบอักษร EucrosiaUPC ขนาดตัวอักษร ๑๖            

ทั้งนี้  เพ่ือความคมชัดในการจัดสงโทรสาร การถายเอกสารและการจดัเก็บเอกสารโดยวิธีสแกน 

๕. รูปแบบการพิมพแผนที่ ๒  

ในการพิมพหนังสือบันทึกขอความ เมื่อจบแผนที่ ๑ แลว การพิมพตอแผนที่ ๒  
ใหใชกระดาษธรรมดาไมตองมีหัวกระดาษบันทึกขอความ การพิมพตอแผนที่ ๒ ใหพิมพคําที่       
จะพิมพตอแผนที่ ๒ พออานไดความไวดานขวาลางของกระดาษแผนที่ ๑ แลว เคาะ ๑ ครั้ง              

พิมพจุด ๓ จดุ เชน การพิจารณา ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๕๒ - 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงาน................ สํานัก.................. โทร. ๐ ๒๘๓๑ .... 

ที่                                                วันที ่      ...  .................  .... 

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

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

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

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

จึงกราบเรียนมา.................................. 
 

 

                                                             (นาง........................) 
                             เลขาธกิารวุฒิสภา 
 

 

  

 

 

 

 
       ................................  รองเลขาธิการฯ 
       ................................  ผอ. สํานักฯ 

       ................................  ผอ. กลุมงานฯ 
เจาของเรื่อง ................................... 

              ตําแหนง     ................................... 
 

 

 

Enter ๒ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

- ๑๕๓ - 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ      สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  สํานักบริหารงานกลาง    โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙ 

ที่                                                        วันที่     ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  เสนอรายชื่อกรรมการกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา 
กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

ตามที่ประธานวุฒิสภาไดพิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือแตงตั้งใหเปน 
กรรมการกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา ที่ครบวาระการดาํรงตําแหนงกรรมการกองทุนฯ  

จํานวน ๓ คน คือ นางรสสุคนธ ภูริเดช  นายดิเรก ถึงฝง และนายสมชาติ พรรณพัฒน นั้น 

  สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ไดทําหนังสือกราบเรียนประธานรัฐสภาเสนอรายชื่อ

กรรมการกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา ในสวนของวุฒิสภา เสร็จเรียบรอยแลว 

  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาลงนามในหนังสือกราบเรียนประธานรัฐสภา     

ตามที่แนบมาพรอมนี้ 

 

 
      (นางสุวิมล  ภมูิสิงหราช) 
           เลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

 

 
       สมศักดิ์ มนุญปจุ   รองเลขาธิการฯ 
       นิภาพร  ศรีสุวรรณ   ผอ. สํานักฯ 

       หรรษา จันทรสมบูรณ  ผอ. กลุมงานฯ 
เจาของเรื่อง  น.ส. อารีรัตน ศรีลานิล 

              ตําแหนง       เจาพนักงานธุรการ ๓ 
 
 

  

 

 

ตัวอยางหนังสือบันทึก ใชกระดาษบนัทึกขอความ เลขาธกิารวุฒิสภาลงนาม  

- ๑๕๔ - 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานัก.................... กลุมงาน ......................  โทร. ๐ ๒๘๓๑ .... 

ที่                                                วันที ่      ...  .................  .... 

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

เรียน  เลขาธกิารวุฒิสภา 

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

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

จึงเรียนมา.................................. 
 

 

                                                             (นาง........................) 
                   ผูอํานวยการสํานัก.................. 
 

 
  (.............................) 
                          เลขาธกิารวุฒิสภา 
 

  

 

 

 

ขอดี ๑. ประหยัดกระดาษ 
 ๒. ผูบันทึกจะตองวิเคราะหหนังสือ และใชแนวความคิดแทนผูอํานวยการสํานักได โดยตองใช

กฎ ระเบียบ หรือแสวงหาขอมูลตางๆ มาอางอิง และแสดงความคดิเห็นหรือขอเสนอแนะ ขอสรุป ขอดี 

ขอเสียความเปนไปที่เปนเหตผุลกัน ทั้งนี้เพ่ือใหผูบังคบับญัชาที่มีอํานาจสั่งการจะไดพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 

ไดโดยถูกตอง และรวดเร็ว 

   

Enter ๒ ครั้ง เพ่ิม ๖ 

รองเลขาธิการ........................   ......./.............../............ 
ผอ.สํานัก.............................    ......../............./............ 
ผอ.กลุมงาน..........................     ......./............./............ 
จนท.บันทึก...........................     ......./............./............ 
จนท.พิมพ ............................     ......./............./............ 

แบบหนังสือบนัทึกเสนอผูบงัคับบญัชา  

- ๑๕๕ - 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักบริหารงานกลาง  กลุมงานบริหารทั่วไป   โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙ 

ที่                                                     วันที่    ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  การแตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 
เรียน  เลขาธกิารวุฒิสภา 

  ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๗๕๓๘         

ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจงเร่ืองการแตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)      

ของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงบประมาณ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดมอบหมายให นายเสรี หงษหยก 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และสํานกังบประมาณได

มอบหมายให นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เปนผูประสานงานคณะรัฐมนตรี

และรัฐสภา ซึง่คณะรัฐมนตรีทราบแลว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตาม

หนังสือทีแ่นบ 

  ในการนี ้ สํานกับริหารงานกลางจะไดแจงผูประสานงานคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา 

(ปคร.) ของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา {รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางวรารัตน อติแพทย)} ทราบ
ตอไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
  

  

      (นางนภิาพร  ศรีสุวรรณ) 
      ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 

 

                                                              (นายสมศักดิ์  มนญุปจุ) 
             รองเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 

 

 

 

 

 

 

- ๑๕๖ - 

ผอ.กลุมงาน       หรรษา                         ๑๕/ก.ค./๕๓ 

จนท.บันทึก                          
จนท.พิมพ                               

ตัวอยางหนังสือบันทึกเสนอผูบังคบับญัชา  

อารีรัตน    โทร. ๙๔๖๙ ๑๕/ก.ค./๕๓ 

ทราบ 
 

(นางสุวิมล  ภมูิสิงหราช) 
เลขาธิการวุฒสิภา 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักบริหารงานกลาง กลุมงานบริหารทั่วไป  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๗ 

ที่                              วันที ่   ..... ................ ........ 

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

เรียน  เลขาธกิารวุฒิสภา 

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                  

    ......................... 
                                                                (...................................) 
                                                                     จนท. (บันทกึข้ันตน) 
 

                                  ........................... 
                                                                 (...................................) 
                                                                    ผูอํานวยการกลุมงาน..... 
 

                                  ............................. 
                                                                   (...................................) 
                                                                    ผูอํานวยการสํานัก.......... 
 

                                   ............................. 
                                                                   (...................................) 
                                                                       รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 (............................) 
                         เลขาธิการวุฒิสภา 
 
 การบันทึกตอเนื่อง จะใชกับเรื่องบันทึกที่ผูบังคับบัญชาไมมีความเห็นใดๆ เพ่ิมเติม 

จะลงชื่อและวัน เดือน ป กํากับเทานัน้ (เสนอบันทึกไปตามสายการบังคับบญัชา จนถึงผูบังคับบัญชาสูงสุด) 

 

แบบหนังสือบนัทึกเสนอตามสายการบังคบับญัชา จนถงึผูบังคับบัญชาสูงสุด 

- ๑๕๗ - 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักกฎหมาย  กลุมงานกฎหมาย ๒   โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 

ที่                              วันที ่   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถ ุ(คดอีาญา)  

เรียน  เลขาธกิารวุฒิสภา ผานรองเลขาธิการวุฒิสภาและผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 

 ตามที่เลขาธิการวุฒิสภาไดมอบหมายใหสํานกักฎหมายดําเนินการพิจารณาเสนอความเหน็ 

กรณีที่ศาลอาญาไดมีหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถ ุ(คดีอาญา) คดีหมายเลขดํา ที ่๒๔๑/๒๕๔๘ 

ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระหวาง พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการ พิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ 

สํานกังานอัยการสูงสุด โจทก กับ นายปญญา ตนัติยวรงค จาํเลย ถึงประธานวุฒสิภา เพ่ือขอใหสงตนฉบบั

สมุดลงรับหนงัสือของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระหวางวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๔๔ (ใหสง “ตันฉบับ” เทานั้น) กอนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  ทั้งนี้ เพ่ือประกอบ 

การพิจารณาตอไป นั้น 

                     สํานักกฎหมาย ไดพิจารณาแลว ขอรายงานความเหน็ ดังนี ้
 ๑. ขอเทจ็จริง 
   ๑.๑ สําหรับในเรื่องนี้ศาลอาญา ไดเคยมหีมายเรียกพยานเอกสาร เพ่ือขอใหสง      

เอกสารตนฉบบัสมุดทะเบียนรับหนังสือของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดังกลาวมาแลวครั้งหนึ่งตาม

หมายเรียกพยานเอกสารหรอืพยานวัตถ ุ(คดีอาญา) คดหีมายเลขดํา ที่ ๒๔๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ 

สิงหาคม ๒๕๔๘ 
  ๑.๒ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา         

ไดพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเอกสารตนฉบบัดังกลาว  สรุปไดดังนี ้
    เอกสารตนฉบับสมดุทะเบยีนรับหนังสือของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา     

ที่ศาลอาญามีหมายเรียกใหสงไปประกอบการพิจารณาคดีนั้น เปนเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ

ทะเบียนรับเอกสารที่ระบุช่ือผูสงและช่ือเร่ืองและกําหนดช้ันความลับไว อันมีลักษณะที่เปนขอมูลขาวสาร

ของราชการซึ่งหากเปดเผยออกไปแลว อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาหรือ

ผูสงเอกสารรายอื่นทีไ่มมีสวนเกี่ยวของกับคดนีีไ้ด และเปนขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครอง

มิใหเปดเผย ตามมาตรา ๑๕ (๔) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

จึงไมตองสงตนฉบบัสมุดทะเบียนรับดังกลาว แตใหจดัสงสําเนาเอกสารดังกลาวแกศาลอาญาโดยใช

หมึกดําปายในสวนที่ไมเก่ียวของและไมสามารถเปดได ซึ่งไดปฏิบัตติามมาตรา ๑๑ วรรคหา ประกอบ

มาตรา ๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

 

 

- ๑๕๘ - 



 

- ๒ - 
 

  ๑.๓ เลขาธิการวุฒิสภาไดนําความเห็นของคณะกรรมการฯ กราบเรียนประธาน

วุฒิสภา เพ่ือโปรดพิจารณา และประธานวฒุิสภาไดพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นดังกลาว สํานกังาน

เลขาธิการวุฒสิภาจึงไดดําเนินการสงสําเนาเอกสารดังกลาวใหศาลอาญา 
  ๑.๔ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ไดมีหนังสือที่ สว ๐๐๐๓/๔๑๐๖ ลงวันที่ ๒๙ 

กันยายน ๒๕๔๘ เร่ือง หมายเรยีกพยานเอกสาร ถึงอธบิดผีูพิพากษาศาลอาญา ไดแจงวาไดจดัสงสําเนา

เอกสารดังกลาว แตมิไดช้ีแจงเหตุผลที่ไมสามารถสงเอกสารตนฉบับดังกลาวได 

 ๒. ขอพิจารณา 
 สํานักกฎหมายมีความเห็นวา กรณีในเรื่องดังกลาวนีค้ณะกรรมการฯ ซึ่งมีอํานาจ

หนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับเอกสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา วาเอกสารใดสามารถ

เปดเผยไดหรือไม ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ ไดเคยพิจารณาใหความเห็นไวแลววา 

เอกสารตนฉบบัตามที่ศาลไดขอมาดังกลาวเปนเอกสารของราชการที่ไมสามารถเปดเผยได ตามมาตรา 

๑๕ (๔) และ (๖) และประธานวฒุิสภาไดพิจารณาเห็นชอบแลว ดังนั้น ควรปฏิบตัใิหเปนไปตาม

ความเห็นดังกลาว ทั้งนี้ โดยชี้แจงตอศาลอาญาใหไดทราบถึงเหตุผลทีท่างสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา

ไมสามารถเปดเผยขอมูลดังกลาวได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบดวยจักไดแจงสํานักบริหารงานกลาง 

ดําเนนิการตอไป 
 
                     (นายสุชาต ิ พ้ืนทองคํา) 
                                                      ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ๒ 
 

      
                                                            (นายนัฑ  ผาสุข) 
                                                      ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
 
    

                                                         (นางนรรัตน  พิมเสน) 
                                                                                     รองเลขาธิการวุฒิสภา 

                  เห็นชอบ 
 
                 (นางสุวิมล  ภมูิสิงหราช) 
                    เลขาธิการวฒุิสภา 
                    ๒๘ พ.ย. ๒๕๔๘ 

ตัวอยางหนังสือบันทึกเสนอตามสายการบงัคับบญัชา  
จนถึงผูบังคบับัญชาสูงสุด 

- ๑๕๙ - 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานัก........................ กลุมงาน......................  โทร. ๐ ๒๘๓๑ .... 

ที่                              วันที ่    .......  ................  ........ 

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

เรียน  เลขาธกิารวุฒิสภา 

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                       ............................. 
                                                                       (...................................) 
                                                                              จนท. (บันทึกข้ันตน) 

                                       ............................ 
                                                                       (...................................) 
                                                                         ผูอํานวยการกลุมงาน..... 

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

                              ทราบ                               (.................................) 

                                                                       ผูอํานวยการสํานัก.......... 
 
 (............................) 
            รองเลขาธิการวุฒสิภา ปฏิบตัิราชการแทน      
                         เลขาธิการวุฒิสภา 
  
การบันทึกตอเนื่อง จะใชกับเรื่องบันทึกที่ผูบังคับบัญชาไมมีความเห็นใดๆ เพ่ิมเติม จะลงชื่อและวัน 

เดือน ป กํากับเทานั้น (เสนอบันทึกไปตามสายการบังคบับัญชา จนถึงผูบังคับบัญชาสงูสุดที่มีอํานาจ

วินิจฉัยสั่งการ) 
 
 

 
แบบหนังสือบนัทึกเสนอตามสายการบังคบับญัชา จนถงึผูบังคับบัญชาสูงสุด  

กรณีเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายการปฏิบัติราชการ 

- ๑๖๐ - 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักการคลังและงบประมาณ กลุมงานการเงิน  โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๙๗ 

ที่                              วันที ่   ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายในการเดนิทางไปราชการภายในประเทศฯ  

เรียน  รองเลขาธิการวุฒิสภา 

 ตามที่เลขาธิการวุฒิสภาไดอนุมัติใหประธานวุฒิสภาและคณะเดนิทาง เดินทางไป

ราชการ ในวนัที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ จังหวัดพิจติร นั้น  สํานกังานประธานวุฒิสภา มีความ

ประสงคขอเบิกคาใชจายในการเดินทาง คอื 
 คารับรอง  จํานวนเงนิ ๖,๙๙๘.- บาท 

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๗/๓๓๕๘๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 คาเบี้ยเลี้ยง      “ ๒,๐๑๐.-  บาท 

 คาพาหนะ      “                    ๗,๖๒๐.-  บาท 
    รวมทั้งส้ิน           ๑๖,๖๒๘.-  บาท  
 กลุมงานการเงินไดตรวจหลกัฐานคาใชจายในการเดนิทางฯ จาํนวน ๑๖,๖๒๘.- บาท 

ใบสําคัญคูจาย ๑๐ ฉบับ ซึ่งสามารถเบิกจายไดตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
   ๑. อนุมตัคิาใชจายในการเดินทาง จํานวน ๑๖,๖๒๘.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหก

รอยยี่สิบแปดบาทถวน) โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๓ งบรายจายอื่นเปนคาใชจาย

ดําเนนิงาน รายการคาใชจายในการเดนิทางไปราชการภายในประเทศฯ 
 ๒. ลงนามอนมุัติใหจายเงินไดในใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
  
     (นายสุริยา  ชมสวัสดิ์) 
         นักวิชาการเงินและบัญช ี๕ 
      

                 อนุมัติ                    (นางวนิษา  สวมประคํา) 

              ลงนามแลว                               ผูอํานวยการกลุมงานการเงิน 

                                     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 

 

     

(นางนรรัตน พิมเสน)                    

รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบตัิราชการแทน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

- ๑๖๑ - 

(นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ) 
ผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานัก....................  กลุมงาน....................  โทร. ๐ ๒๘๓๑ .... 

ที่                              วันที ่   ......  ................  ........ 

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

เรียน  ผูอํานวยการสํานัก 

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในบันทึกถึงเลขาธิการวุฒิสภา ที่แนบ 

 

                                           ........................... 
                                                                          (...................................) 
                                                                             จนท. (บันทึกข้ันตน) 
 

                                          ............................ 
                                                                           (...................................) 
                                                                            ผูอํานวยการกลุมงาน..... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบหนังสือบนัทึกเสนอตามสายการบังคบับญัชาเพื่อลงนามในหนังสือภายใน 

- ๑๖๒ - 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานัก............................  กลุมงาน............................ โทร. ๐ ๒๘๓๑ .... 

ที่                               วันที ่      .....    ................  ........ 

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

เรียน  เลขาธกิารวุฒิสภา 

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/โปรดพิจารณาสั่งการ 
                                         

 

                                                ............................. 
                                                                    (...................................) 
                                                                      ผูอํานวยการสํานัก.......... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

แบบหนังสือบนัทึกที่เจาหนาที่เสนอใหผูอํานวยการสํานักลงนาม 

- ๑๖๓ - 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ     สํานักบริหารงานกลาง  กลุมงานบริหารทั่วไป  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙ 

ที่                                                        วันที่          กรกฎาคม  ๒๕๕๓               

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ไตรมาสที่ ๓ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มถุินายน ๒๕๕๓) 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักบรหิารงานกลาง ผาน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทั่วไป  

  เพ่ือโปรดลงนาม ในหนังสือถึงหนวยงานภายในสํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา เพ่ือขอ          

ความรวมมือใหทุกหนวยงานรายงานผลการปฏิบัตงิานตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ         

พ.ศ. ๒๕๔๐ และรวบรวมสถิติการใหบริการขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ ๓        

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) สงใหกลุมงานบริหารทั่วไป                

เพ่ือจัดทํารายงานและสถติิการใหบริการขอมูลขาวสาร รายงานใหประธานกรรมการขอมูลขาวสารของ 
ราชการฯ และเลขาธิการวุฒสิภา ทราบ รวมทั้งการรายงานตามตัวชี้วัด ตามหนังสือที่แนบ 

   

    (นางสาวอารีรัตน  ศรีลานิล) 
                         เจาพนักงานธุรการ ๓ 

 
                                                                 (นางหรรษา  จนัทรสมบูรณ) 
                                   ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือบันทึกเสนอตามสายการบงัคับบญัชาเพือ่ลงนามในหนังสือภายใน 

- ๑๖๔ - 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ    สํานักบริหารงานกลาง กลุมงานบริหารทั่วไป  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙ 

ที่   สว ๐๐๐๓.๐๓/ว                                วันที ่         มิถุนายน  ๒๕๕๓              

เรื่อง  รายงานผลการปฏบิตัิตามพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   

 ไตรมาสที ่๓ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มถุินายน ๒๕๕๓) 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักฯ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๙ ชช.  

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๒๘ ธนัวาคม ๒๕๔๗ ไดกําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ แกประชาชนดวย     

ความรวดเร็ว เมื่อประชาชนขอขอมูลขาวสาร ดังนี ้ 
  ๑. กรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ และขอมูลขาวสารนั้น 

หนวยงานของรัฐมีขอมูลขาวสารพรอมที่จัดหาใหได จะตองดาํเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือภายใน

วันที่รับคําขอ 
  ๒. กรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน        

๑๕ วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน ๑๕ วนั รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะดาํเนินการ แลวเสร็จ

ใหผูขอขอมูลทราบดวย 
๓. ในกรณีหนวยงานของรัฐจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ จะตองแจงคําส่ังมิให 

เปดเผยขอมูลขาวสารพรอมเหตุผลใหผูขอขอมูลทราบภายใน ๑๕ วนั นบัจากวนัทีไ่ดรับคําขอ 

  ในการนี ้ สํานกับริหารงานกลางในฐานะผูรับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัตติาม

พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙.๒   

ระดับความสําเร็จการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     

ตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จําเปนตองขอความรวมมือใหแตละ

สํานักฯ รายงานผลการปฏิบตัติามพระราชบัญญัตฯิ และสถิติการใหบริการขอมูลขาวสารของสํานักไตรมาส    

ที่ ๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มถุินายน ๒๕๕๓) เพ่ือจะไดรวบรวมสถิติและสรุปผล    

การใหบริการตามพระราชบญัญตัฯิ รายงานใหประธานกรรมการขอมลูขาวสารของราชการฯ เลขาธิการวฒุิสภา

ทราบ และรายงานผานระบบฯ  ทั้งนี้  สามารถ Download แบบกรอกรายงานผลฯ ไดทางระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส โดยบันทึกขอมูลลงในแผนดิสเก็ต สงใหกลุมงานบริหารทั่วไป ภายในวันพุธที่ ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการดังกลาวดวย  
 

                                                                (นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ)                     
                                                           ผูอํานวยการสํานักบรหิารงานกลาง     

ตัวอยางหนังสือภายในที่เจาหนาที่

เสนอใหผูอํานวยการสํานักลงนาม 

- ๑๖๕ - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือบันทึกส่ังการของผูบังคับบัญชา 

- ๑๖๖ - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือบันทึกส่ังการของผูบังคับบัญชา 

- ๑๖๗ - 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ    

ที่                              วันที ่      ....    ................  ........ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือบันทึกส่ังการของผูบังคับบัญชา 

- ๑๖๘- 



 

        เขียนที่.................................. 

                                                                 วนัที่............เดือน...................... พ.ศ. ....  

เร่ือง  แตงตั้งผูปฏิบตัิงานใหสมาชิกวุฒิสภา 

เรียน  เลขาธกิารวุฒิสภา 

 ขาพเจา............................................สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด/สรรหา.................... 
......................................หมายเลข............ขอเสนอชื่อผูมีคุณสมบตัิตามที่ระบไุวในประกาศวฒุิสภา 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการตั้งผูปฏิบตัิงานใหสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๓๗ คือ      

(ยศ/นาย/นาง/นางสาว)  ......................................................................................ซึ่งสําเร็จ

การศึกษาระดบั (สูงสุดทีไ่ดรับ) 
 ปริญญาโทขึ้นไป 
 ปริญญาตรี และเคยปฏิบัตงิานหรือประสานงานกับสมาชิกวุฒิสภามาแลว   
ไมนอยกวา ๒ ป 

  ประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง (ปวส.) และเคยปฏบิัติงานหรือประสานงานกับ 

      สมาชิกวุฒิสภามาแลวไมนอยกวา ๔ ป 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เคยปฏิบัติงานหรือประสานงานกับสมาชิกวุฒิสภา 

      มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย เคยปฏิบัติงานหรือประสานงานกับสมาชิกวุฒิสภามาแลว  

                           ไมนอยกวา ๗ ป 

  ในการนี้  ขอใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แตงตั้งเปนผูปฏิบัติงานของขาพเจา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .....  ตั้งแตวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                                                         (............................................) 
                                                  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด............................. 

 

 

        

 

แบบหนังสือที่เจาหนาที่ทาํข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  
(แบบฟอรมการแตงตั้งผูปฏิบัติงานใหสมาชิกวุฒิสภา) 

- ๑๖๙ - 



                                                                          เขียนที…่.................................... 

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

เร่ือง  การเสนอชื่อผูติดตามสมาชิกวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักบรหิารงานกลาง 

  ขาพเจา.................................................................................................... 
สมาชิกวุฒิสภา           จากการสรรหา ภาค.................................... 

                                                  จังหวัด...................................................... 

ขอเสนอรายชื่อผูตดิตามสมาชิกวุฒิสภา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๓  ดังนี ้
             

 ขอยืนยันผูติดตามสมาชิกวุฒิสภา คนเดิม  (แนบรูปถาย ๑ น้ิว จาํนวน ๑ รูป  
พรอมบัตรเกา) 

   คนที่ ๑   ยศ/นาย/นาง/นางสาว.................................................... 

คนที่ ๒   ยศ/นาย/นาง/นางสาว.................................................... 

คนที่ ๓   ยศ/นาย/นาง/นางสาว................................................... 

คนที่ ๔   ยศ/นาย/นาง/นางสาว..................................................... 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนนิการตอไป 
 

                      ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                                (...................................................) 
                                                     สมาชิกวุฒิสภา 

                                                              เลขประจําตัวสมาชิก................ 

กลุมงานบริหารทั่วไป  สํานักบริหารงานกลาง 
สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
โทร.  ๐ -๒๒๔๔- ๑๕๕๑ 
โทรสาร ๐- ๒๒๔๔ -๑๕๔๓ 
 

 

แบบหนังสือที่เจาหนาที่ทาํข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  
(แบบฟอรมการเสนอชื่อผูตดิตามสมาชิกวุฒิสภา) 

- ๑๗๐ - 



 
       สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
           ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 

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

เร่ือง  ขอบัตรอนุญาตนาํรถยนตเขาในบรเิวณรัฐสภา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักบรหิารงานกลาง 

  ขาพเจา..............................................ตําแหนง.............................................

กลุมงาน...............................สํานัก.................................หมายเลขโทรศัพท............................

มีความประสงคขอบัตรอนุญาตนํารถยนตผานเขาในบริเวณรัฐสภา ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ดังนี้ 

  ยืนยันหมายเลขทะเบียนคันเดิม (ไมตองแนบสําเนาทะเบียนรถยนต) 
      ๑. ย่ีหอรถ.........................หมายเลขทะเบียน...................ช่ือผูขับ............................ 

                   ช่ือเจาของ/ผูถือกรรมสิทธิ์..................................................  
      ๒. ย่ีหอรถ.........................หมายเลขทะเบียน...................ช่ือผูขับ............................ 

                   ช่ือเจาของ/ผูถือกรรมสิทธิ์..................................................  
        ยืนยันหมายเลขทะเบียนคันใหม และแนบสาํเนาทะเบียนรถยนตมาพรอมนี้ 
 ๑. ย่ีหอรถ.........................หมายเลขทะเบียน...................ช่ือผูขับ............................ 

                   ช่ือเจาของ/ผูถือกรรมสิทธิ์..................................................  
      ๒. ย่ีหอรถ.........................หมายเลขทะเบียน...................ช่ือผูขับ............................ 

                   ช่ือเจาของ/ผูถือกรรมสิทธิ์.................................................. 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
          (...........................................) 
                                                                ตาํแหนง......................................  

คํารับรองผูบังคับบญัชา 

 ขาพเจาขอรับรองวา......................................เปนขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 
สํานัก............................................มีความจําเปนตองนํายานพาหนะผาน เขา-ออก บริเวณรัฐสภาจริง 

 

                                                                 (...........................................) 
                                                                ตาํแหนง...................................... 

 

เลขประจํา 
ตําแหนง 

 

แบบหนังสือที่เจาหนาที่ทาํข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  
(แบบฟอรมขออนุญาตนาํรถยนตเขาในบริเวณรัฐสภา) 

- ๑๗๑ - 



  
                            บันทึกขอความ 
สวนราชการ คณะกรรมการ............................  ฝายเลขานุการฯ  โทร. .............. 

ที่   สว (......) ........../ว ......                   วันที ่  .....  .................  ......... 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม.................................................................                                                      

เรียน  กรรมการ.................................................................................  

  ดวยประธานกรรมการ.................................................................ไดกําหนดใหมี

การประชุม...........................ครั้งที่ ...../....  วัน............เดือน................ ป...... เวลา ..............น.

หองประชุม ...................... ช้ัน ......... อาคาร........................ โดยมีวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้  

  จึงเรียนมาเพือ่...................................................................................................... 

 

 (นาง..............................) 

 ผูอํานวยการสํานัก........................ 

                                                                           กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบหนังสือภายในที่ออกในนามคณะกรรมการ 
ใชกระดาษบนัทึกขอความ เลขานุการฯ ลงนาม 

- ๑๗๒ - 



 
 

                            บันทึกขอความ 
สวนราชการ  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ฝายเลขานุการฯ  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙ 

ที่   สว (กข.สว.) ๐๐๐๓/ว ๑๘                      วันที่   ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๒ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                    

เรียน  กรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา  

   ดวยประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ขอเชิญ

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หอง

ประชุม ๑๕๐๒ ช้ัน ๑๕ อาคารสุขประพฤติ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้  

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกนั 

  

 (นางนภิาพร  ศรีสุวรรณ) 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 

                                                                           กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนังสือภายในเชิญประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา เรียนกรรมการขอมูลขาวสารฯ โดยเลขานุการฯ ลงนาม 

- ๑๗๓ - 



 

 
ระเบียบวาระการประชุม........ 

ครั้งที่ ../.... 
วันที่ .. เดือน..........ป... 

เวลา ...........น. 
ณ .......................... 

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

 ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ถามี)  

 ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม (ถาม)ี 

 ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
     ๓.๑ .......................................................... 
    ๓.๒ .......................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
   ๔.๑ .......................................................... 
   ๔.๒ .......................................................... 
   ๔.๓ .......................................................... 

 ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืนๆ (ถาม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบของระเบยีบวาระการประชุม 

- ๑๗๔ - 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ 
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

ณ หองประชุม ๑๕๐๒ ช้ัน ๑๕ อาคารสขุประพฤต ิ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 

---------------- 
  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ถามี)  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองบันทึกการประชุม  
                       บันทึกการประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  
                       วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 ๓.๑ ตัวชี้วัดที ่๙.๒ ระดบัความสําเร็จในการลดขั้นตอนในการปฏิบตัิราชการของ 
                             สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา ลําดบัที่ ๙.๓ กระบวนงานการใหบริการขอมูลขาวสาร 
                             แกผูรองขอที่มีคาํขอเปนหนังสือ กรณีที่ขอขอมูลเก่ียวกับการพิจารณาราง 
                             พระราชบัญญตั ิที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
 ๓.๒ รายงานผลการดาํเนินงานดานขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการ 
                             วฒุสิภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
                             (๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่เสนอใหที่ประชมุพจิารณา 
         - เลขาธิการวุฒิสภาขอใหนําเร่ืองประธานคณะกรรมาธิการการศกึษา ตรวจสอบเรื่อง 
                          การทุจริตและเสริมสรางธรรมาภบิาล วุฒสิภา (นางสาวรสนา โตสิตระกลู) จะขอให 
                            สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาจดัทําระบบฐานขอมลูการเขาประชมุและการลงมติของ 
                            สมาชิกวุฒิสภาทุกคนและการเผยแพรตอสาธารณะแบบเรียลไทมทางเว็บไซตวุฒิสภา 
                            หลังจากมีการลงมตใินการประชุมแตละครั้ง                       

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)  
            

 

            

 

ตัวอยางการจดัลําดับระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการฯ 

- ๑๗๕ - 



ขั้นตอนการประชุม 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ 
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

ณ หองประชุม ๑๕๐๒ ช้ัน ๑๕ อาคารสขุประพฤต ิ
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 

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

ประธาน :  เมื่อกรรมการมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุม และดาํเนนิการ 
     ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

   ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ (ไมมี) 

ประธาน :  ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ 
   วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

ประธาน :  ขอเชิญเลขานุการ 

เลขานุการ :  ....................................................................................................... 
   มติที่ประชุม...................................................................................... 

ประธาน :  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอใหที่ประชุมทราบ 
   ๓.๑ รับทราบ เร่ือง ตัวชี้วัดในลําดับที ่๙.๓ กระบวนงานการใหบริการขอมูล 
                                     ขาวสารแกผูรองขอ ที่มีคําขอเปนหนังสือ กรณีที่ขอขอมูลเก่ียวกับ 
                                     การพิจารณารางพระราชบัญญตัิ ทีป่ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว   
         ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการรักษามาตรฐานระยะเวลาฯ ไดคดัเลือกเปน 
                                     หนึ่งในกระบวนงานที่นํามาลดรอบระยะเวลา  

ประธาน :  ขอเชิญเลขานุการ 

เลขานุการ :  เนื่องจากมติทีป่ระชุมคณะกรรมการรักษามาตรฐานระยะเวลา และการลดรอบ 
                              ระยะเวลาและขั้นตอนการปฏบิัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อ 
                              วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ไดคัดเลือกกระบวนงานการใหบริการขอมูลขาวสาร 
                              ของราชการแกผูรองขอ ที่มีคําขอเปนหนังสือ กรณีที่ขอขอมูลเก่ียวกับการพิจารณา 
                              รางพระราชบัญญตัิ เฉพาะรางพระราชบัญญตัิที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                    
                              แลว  ซึ่ง เปนตัวชี้วัดในมิติที่ ๓ มติิดานประสิทธภิาพของการปฏิบัติราชการ  
                              ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเลขาธิการวุฒิสภาไดเห็นชอบใหนํากระบวนงาน 
                              ดังกลาวขางตน มาดาํเนินการลดรอบระยะเวลาฯ 
 

- ๑๗๖ - 



 
 
    ในการนี้ฝายเลขานุการฯ ไดมีหนังสือแจงหนวยงานใหทราบเรื่องการลดรอบ 
                              ระยะเวลาฯ ในการใหบริการขอมูลขาวสารแกผูรองขอ ซึ่งจะตองบริการให 
   แลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน (นบัวันหยุดราชการและวันหยดุนักขัตฤกษดวย)  
                         รวมทั้งใหรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักบริหารงานกลาง ภายใน ๗ วัน  
   นับจากวันสิ้นสุดของแตละไตรมาส เพ่ือทีจ่ะไดรายงานตอ ก.พ.ร. ตอไป 
                           จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ 

กรรมการ :  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธาน :  ๓.๒ รับทราบ เร่ือง รายงานผลการดาํเนินงานดานขอมูลขาวสารของราชการ  
              สํานักงานเลขาธิการวฒุิภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

ประธาน :  ขอเชิญเลขานุการ 

เลขานุการ :  ฝายเลขานุการฯ ไดจดัทํารายงานผลการดําเนินงานดานขอมูลขาวสารของราชการ  
                              สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยแบง 
                              ออกเปน ๔ สวน ดังนี ้
   สวนที่ ๑  รูปภาพและรายชื่อคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
                                           สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
   สวนที่ ๒  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

      สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   สวนที่ ๓  ภารกิจและกิจกรรมของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
      สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   สวนที่ ๔  ผลการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ สํานกังาน 
      เลขาธิการวุฒิสภา 
   และไดรายงานผลการดําเนนิงาน ดังกลาวใหเลขาธิการวุฒิสภาทราบแลว  

    พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจาํป ๒๕๕๒ ตอ ก.พ.ร. และเผยแพร 
   ทางเว็บไซต www.senate.go.th/inforcenter 
          จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ 

กรรมการ :  ที่ประชุมรับทราบ.............................................................................. 

 

 

 

 

- ๑๗๗ - 



 

ประธาน :  ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
   - เร่ือง เลขาธกิารวุฒิสภาขอใหนําเร่ืองทีป่ระธานคณะกรรมการการศึกษา  
                                 ตรวจสอบ เร่ืองการทุจริตและเสริมสรางธรรมาธิบาล วุฒิสภา  
                                 (นางสาวรสนา  โตสติระกูล) ไดขอใหสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาจัดทํา 
                                 ระบบฐานขอมูลการเขาประชุมและการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาทุกคน  
                                 รวมทั้งเผยแพรตอสาธารณะแบบเรียลไทมทางเว็บไซตวฒุิสภา หลังจาก 
                                 มีการลงมติในการประชุมในแตละครั้ง ประกอบกับผูอํานวยการสํานัก 
                                 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะที่มีหนาที่เผยแพรขอมูล 
                                 ขาวสารของราชการตอประชาชน ก็ไดมีหนงัสือมาเชนเดยีวกัน จึงขอให 
                                 ที่ประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดพิจารณา หากผล 
                                 การพจิารณาเปนประการใดจะไดรายงานใหทานเลขาธกิารวุฒสิภาทราบตอไป 

ประธาน :  ขอเชิญกรรมการ แสดงความคิดเห็น 

กรรมการ :  ....................................................................................................... 
   ....................................................................................................... 

กรรมการ :  ....................................................................................................... 
     มตทิี่ประชุม................................................................................... 

ประธาน :  ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

กรรมการ :  ....................................................................................................... 
   มติที่ประชุม................................................................................... 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวอยางการจดัทําข้ันตอนการประชุมใหประธานในที่ประชุมฯ 

- ๑๗๘ - 



 

กําหนดเลขรหัสหนังสือสวนราชการ (สํานัก) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  “ทะเบียนหนังสือสง (ของสํานัก)” 

 
  ๑. สํานักงานประธานวุฒิสภา         สว ๐๐๐๑.๐๑/.... 
  ๒. สํานักประชาสัมพันธ     สว ๐๐๐๒.๐๒/.... 
  ๓. สํานักบริหารงานกลาง     สว ๐๐๐๓.๐๓/.... 
  ๔. สํานักการคลังและงบประมาณ    สว ๐๐๐๔.๐๔/.... 
  ๕. สํานักการตางประเทศ     สว ๐๐๐๕.๐๕/…. 
  ๖. สํานักวิชาการ      สว ๐๐๐๖.๐๖/…. 
  ๗. สํานักการประชุม      สว ๐๐๐๗.๐๗/…. 
  ๘. สํานักกํากับและตรวจสอบ     สว ๐๐๐๘.๐๘/…. 
  ๙. สํานักกรรมาธิการ ๑     สว ๐๐๐๙.๐๙/…. 
๑๐. สํานักกรรมาธิการ ๒     สว ๐๐๑๐.๑๐/…. 
๑๑. กลุมตรวจสอบภายใน     สว ๐๐๑๑.๑๑/…. 
๑๒. สํานักกฎหมาย      สว ๐๐๑๒.๑๒/…. 
๑๓. สํานักภาษาตางประเทศ     สว ๐๐๑๓.๑๓/…. 
๑๔. กลุมชวยอํานวยการนักบริหาร    สว ๐๐๑๔.๑๔/…. 
๑๕. สํานักพฒันาทรัพยากรบุคคล    สว ๐๐๑๕.๑๕/.... 
๑๖. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สว ๐๐๑๖.๑๖/.... 
๑๗. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   สว ๐๐๑๗.๑๗/.... 
๑๘. สํานักการพิมพ      สว ๐๐๑๘.๑๘/.... 
๑๙. สํานักกรรมาธิการ ๓     สว ๐๐๑๙.๑๙/.... 
๒๐. สํานักนโยบายและแผน     สว ๐๐๒๐.๒๐/.... 

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

 
*     ใชกับหนงัสือที่ผูอํานวยการสํานักลงนาม  

      - หนังสือแจงเวียนภายใน (ใชกระดาษบันทึกขอความ)  
      - หนังสือโตตอบระหวางหนวยงานภายใน (ใชกระดาษบันทึกขอความ)                            
      - หนังสือโตตอบภายนอกของสํานักตางๆ (ใชกระดาษตราครุฑ)        
 
 

 

- ๑๗๙ - 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักบริหารงานกลาง  กลุมงานบริหารทั่วไป    โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๐ 

ที่    สว ๐๐๐๓.๐๓/ว ๑๙                         วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  แจงเปล่ียนที่อยูสํานักงานสถติิแหงชาต ิ

เรียน  เลขาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษาฯ รองเลขาฯ ผูอํานวยการสํานักฯ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๙ ชช. 

  ดวยสํานักงานสถิติแหงชาตแิจงวา ไดยายที่ทําการจากเดิมไปทีศู่นยราชการเฉลิม -

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐  ตั้งแตวนัที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ เปนตนไป  และขอแจง   

ที่อยูใหม เพ่ือใชในการติดตอประสานงาน ดังนี ้ 
  สํานักงานสถิตแิหงชาต ิ
  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
  อาคาร B ช้ัน ๒ ถนนแจงวฒันะ เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  
  โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๔ 
รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือสํานักงานสถิติแหงชาต ิที่ ทก ๐๕๐๑/ว ๒๙๗๘ ลงวันที่ ๓๐ ธนัวาคม 

๒๕๕๒ ตามที่แนบ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงขาราชการในสังกัดทราบ  

  

 

      (นางนภิาพร  ศรีสุวรรณ) 
     ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๘๐ - 

ตัวอยางหนังสือภายใน (เวียน) ใชกระดาษบันทึกขอความ ตดิตอราชการภายใน  
โดยออกเลขสงสํานักและแจงเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักบริหารงานกลาง  กลุมงานบริหารทั่วไป    โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๐ 

ที่    สว ๐๐๐๓.๐๓/๔๐๔                         วันที่   ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอสงขาราชการสํานักบริหารงานกลางรวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ   
           พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ  

  ตามหนังสือสํานักประชาสัมพนัธ ลงวนัที ่๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจงวา นายนิคม ไวยรัชพานิช 

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง จะนาํสมาชิกวุฒิสภา (ที่เปนเวรผลัดเผาฯ) และขาราชการสาํนักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา ไปวางพวงมาลาในนาม “วุฒิสภา” เพ่ือถวายราชสกัการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-
มหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย 

ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เวลา ๐๗.๕๐ นาฬิกา นั้น  

  สํานักบริหารงานกลาง ขอสงนางสายใจ ลาวรรณ เจาพนักงานธุรการ ๖ กลุมงาน

บริหารงานบุคคล เขารวมพิธีฯ ดังกลาว 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการตอไป   
  

 
      (นางนภิาพร  ศรีสุวรรณ) 

     ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

- ๑๘๑ - 

ตัวอยางหนังสือภายใน ใชกระดาษบนัทึกขอความ ตดิตอราชการภายใน  
โดยออกเลขสงสํานักและสงถึงสํานักที่ตดิตอราชการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 



  

  บรรณานุกรม  
 

 

สํานักนายกรัฐมนตรี . ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖. กรุงเทพฯ :  
  สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๓ 
 . ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖.  
 พิมพครั้งที่ ๒ แกไขปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : ศิลปะสนองการพิมพ, ๒๕๓๙ 

 .“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”.  
 ๒๕๔๘.  
      . ระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔. 
 กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพนีติเวชช, ๒๕๔๔. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






