
จัดทำและรวบรวมโดย  
นางสาวสุพิชฌาย์  กลิ่นหอม  นิติกรชำนาญการ 

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การเขียนหนังสือราชการเบื้องต้น
(เอกสารประกอบการบรรยาย)



เครื่องหมายราชการแห่งสำนักนายกรัฐมนตรี
        “เป็นรูปกลม ลายกลางเป็นรูปรัฐธรรมนูญมีรัศมี ๗ ดวง (รัชกาลที่ ๗)   
ประดิษฐานอยู่บนพาน ๒ ช้ัน เหนอืต่ัง มรีปูราชสห์ีกับคชสห์ียนืในทา่เผน่  
หัันหน้าเข้าหากันอยู่ ๒ ข้าง”

องค์ประกอบและความหมาย 
           ๑)  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พระบาท-
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ ทรงพระราชทาน คือรัฐธรรมนูญที่มีตราครุฑด้านบน
และรัศมี ๗ ดวง 
           ๒)  ราชสีห์  เป็นตราประจำตำแหน่งอัครเสนาบดีสมุหนายกที่บังคับบัญชาปกครอง
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
           ๓)  คชสีห์  เป็นตราประจำตำแหน่งอัครเสนาบดีสมุหกลาโหมที่บังคับบัญชาปกครอง
ข้าราชการฝ่ายทหาร 

           ดังนั้น  เครื่องหมายราชการแห่งสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเป็นสัญลักษณ์ของตำแหน่ง
อัครเสนาบดี ๒ ตำแหน่ง  อันหมายถึง  นายกรัฐมนตรี



โครงสร้างสำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอิสระ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักงบประมาณ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค

กรมประชาสัมพันธ์

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย



โครงสร้างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
- ที่ปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ 
- ที่ปรึกษาด้านกระจายอำนาจ

- รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
- ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลาง

กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

สำนักตรวจราชการ

สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและตดิตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค

สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์บริการประชาชน

สำนักงานข้อมูลข่าวสาร 
ของทางราชการ

สำนักงานโฉนดชุมชน

สำนักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ

สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
และอุทกภัยแห่งชาติ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



ความหมายของงานสารบรรณ

งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 

เร่ิมตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึง
การทำลาย 

ในทางปฏิบัติ การบริหารงานเอกสารทั้งปวงจะเร่ิมตั้งแต่การคิด 
อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จำ ทำสำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ 
รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ 
ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทำลาย



การเขียนหนังสือราชการ

ผู้เขียนหนังสือ ผู้รับหนังสือ



หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือ 
ในการเขียนหนังสือราชการ

เขียนให้ถูกต้อง

เขียนให้ชัดเจน รัดกุม

เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์



ชนิดและแบบของหนังสือราชการ

๑. หนังสือภายนอก 
(แบบที่ ๑)

๒. หนังสือภายใน 
(แบบที่ ๒)

๓. หนังสือประทับตรา 
(แบบที่ ๓)

๔. หนังสือสั่งการ

คำสั่ง (แบบที่ ๔)

ระเบียบ (แบบที่ ๕)

ข้อบังคับ (แบบที่ ๖)

๕. หนังสือประชาสัมพันธ์

ประกาศ (แบบที่ ๗)

แถลงการณ์ (แบบที่ ๘)

ข่าว (แบบที่ ๙)

๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น 
หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

หนังสือรับรอง (แบบที่ ๑๐)

รายงานการประชุม (แบบที่ ๑๑)

บันทึก

หนังสืออื่น



ข้อแตกต่างของหนังสือภายนอก

ใช้ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี 

ใชต้ดิตอ่ระหวา่งสว่นราชการ หรอืทีส่ว่นราชการมถีงึหนว่ยงานอืน่ใด                              
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 

จัดทำตามแบบที่ ๑ ท้ายระเบียบ 

ใช้กระดาษตราครุฑ



ข้อแตกต่างของหนังสือภายใน

ใช้ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก 

ใช้ติดต่อภายในกระทรวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน                   
ไม่ใช้ติดต่อกับบุคคลภายนอก 

จัดทำตามแบบที่ ๒ ท้ายระเบียบ 

ใช้กระดาษบันทึกข้อความ



ข้อแตกต่างของบันทึก

ใช้ติดต่อและสั่งการภายใน 

ไม่มีแบบ 

จะใช้กระดาษบันทึกข้อความหรือไม่ ก็ได้ 

จะมีเลขที่หนังสือออกหรือไม่ ก็ได้ 

จะมีสำเนาคู่ฉบับ สำเนา หรือไม่ ก็ได้ 

จะพิมพ์หรือจะเขียนด้วยลายมือ ก็ได้



ข้อแตกต่างของหนังสือประทับตรา

หนังสอืที่ใชป้ระทับตราแทนการลงชือ่ของหัวหนา้สว่นราชการระดับ
กรมขึ้นไป  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง  หรือผู้ที่ได้รับมอบ
หมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป  เป็นผู้รับผิดชอบ
ลงชื่อย่อกำกับตรา 

ใช้ติดต่อเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ 

จัดทำตามแบบที่ ๓ ท้ายระเบียบ 

ใช้กระดาษตราครุฑ



โครงสร้างของหนังสือราชการ

หัวเรื่อง

เนื้อเรื่อง

ท้ายเรื่อง



เรื่อง

เรื่อง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองสำเนาหนังสือ

เรื่อง  การระบุหมายเลขโทรสารในหนังสือราชการ

ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น   

ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

ยกตัวอย่างเช่น



หลักการเขียน “ชื่อเรื่อง” ที่ดี

ย่อให้สั้นที่สุด   

ควรเขียนให้เป็นประโยค หรือวลี 

พอให้รู้ใจความว่าเป็นเรื่องอะไร 

แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้ 

เก็บค้นอ้างอิงได้ง่าย



ย่อให้สั้นที่สุด

เรื่อง  การลงโทษข้าราชการพลเรือนที่กระทำผิดวินัยข้าราชการ  
       พลเรือนฐานทุจริตต่อหน้าที่



ถ้าขึ้นต้นด้วยคำกริยา จะชัดเจนดี

เช่น   ขออนุมัติ

ขออนุญาต

 ขอหารือ

ขอเชิญ

ขอส่ง

แจ้ง

ขอส่ง

ตอบขอบคุณ



แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้

เรื่อง  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี



เก็บค้นอ้างอิงได้ง่าย

เรื่อง  ขอเชิญประชุม



การใช้ชื่อเรื่องเดิม อาจทำให้ผู้รับสับสน

เรื่อง  ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
       ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕



ไม่พึงใช้ชื่อเรื่องที่ไม่พึงประสงค์

เรื่อง  การไม่อนุมัติเลื่อนเงินเดือนนอกเหนือโควตาปกติ 
       เป็นกรณีพิเศษ



ตรงประเด็น และสอดคล้องกับส่วนสรุปความ

          ด้วยกรม...จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร.....ให้แก่ข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการบรรจุใหม่ 
จำนวน ๒๕ คน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  และ
กำหนดให้มีการบรรยายหัวข้อวิชา  “งานสารบรรณ”  ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม... กรม… รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายดังกล่าวข้างต้น 
ต่อไปด้วย  จักขอบคุณมาก

          กรม…พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักนายกรัฐมนตรีมีวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นอย่างดี  
จึงขอเชิญวิทยากรจากสำนักนายกรัฐมนตรีไปบรรยายในหัวข้อวิชา “งานสารบรรณ” ตามวัน 
เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ตรงประเด็น และสอดคล้องกับส่วนสรุปความ

ก.  เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย 
     เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย 
ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย  จักขอบคุณมาก

ข.  เรื่อง  ขอเชิญวิทยากรบรรยาย 
     เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อใดถูกต้อง



อาจใช้คำนามเป็นชื่อเรื่องได้  
กรณีที่มีความหมายกว้างและเป็นกลาง

 เรื่อง  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
        ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ....



อ้างถึง

ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือ     
ได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม   

ใหล้งชือ่สว่นราชการเจา้ของหนังสอืและเลขทีห่นังสอื วันที ่เดอืน ปพีทุธศักราช 
ของหนังสือนั้น  

ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ิติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็น
สาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น
โดยเฉพาะ ให้ทราบด้วย



                        อ้างถึง

ที่ นบ…………………… ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๐๐๐

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

  ก.  อ้างถึง  หนังสือศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ …………… ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ข้อใดถูกต้อง

  ข.  อ้างถึง  หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ………….. ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 



ที่ นบ ……………………. สำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๐๐๐

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

  ก.  อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า ที่ นบ ……….. ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ข้อใดถูกต้อง

  ข.  อ้างถึง  หนังสือเทศบาลตำบลไทรม้า ที่ นบ ………… ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

                        อ้างถึง



                        อ้างถึง

ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

  ก.  อ้างถึง  หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔  
                ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ข้อใดถูกต้อง

  ข.  อ้างถึง  หนังสือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ลับ ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔  
                ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ด่วนที่สุด

ลับ



อ้างถึง

 อ้างถึง  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 อ้างถึง  หมายเรียกพยานบุคคล ศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ ๑๑๑/๒๕๕๐ 
           ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

 อ้างถึง  โทรสารของสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐



ข.  ตามบันทึกข้อความสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓   
     สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ……. ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

อ้างถึง 

ค.  ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
    สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ……. ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

ก.  ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ……. ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

ข้อใดถูกต้อง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..……………………………………………………………………………………………………………….……….. 
              ที่…...…………………………………………………………..วันที่…..………………………………………………................…

เรื่อง.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และตัวอย่างการพิมพ์

เรียน ……….………………………………………………………………………………….…..



สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)

ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ตน้ฉบับคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตร ีที ่๑๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐   
                   จำนวน ๑ ฉบับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตร ีที ่๑๑๑/๒๕๕๐ ลงวันที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐   
                   จำนวน ๑ ฉบับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. .... 
                   และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จำนวน ๑ ชุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
                   จำนวน ๑๒๐ แผ่น  



สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ช้าง 

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่า
ส่งไปโดยทางใด

จำนวน ๑ เชือก ส่งโดยทางรถไฟ



ที่ นร ๐๑๐๖/๑๑๑๔ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

               (ข้อความ) ………………………….…………………………………………………………….………… 
 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  …...................................…… 

                   ๒.  …................…..................…  

               (ข้อความ) ………………………….……………………………………………….……………………… 
 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ………(ข้อความ) …… ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม  
 สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



            (ข้อความ)……………………………………………………………………..……………………   
  ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

            (ข้อความ)……………………………………………………………………..……………………  
  ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย.....

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมฯ ที่แนบ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..……………………………………………………………………………………………………………….……….. 
              ที่…...…………………………………………………………..วันที่…..………………………………………………................…

เรื่อง.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และตัวอย่างการพิมพ์

เรียน ……….………………………………………………………………………………….…..



ขั้นตอนการร่างหนังสือ

ขั้นตอนที่ ๑  ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง 

ขั้นตอนที่ ๒  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ ๓  ร่างหนังสือ 



ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง

จับประเด็นสำคัญของเรื่องให้ได้

5 W 1 H



ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงครบถ้วน

กฎหมาย ระเบียบ  คำสั่ง   
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

แนววินิจฉัยเดิม (ถ้ามี)



ส่วนราชการ……………………………………………………………………………………………..................………………. 

ที่..........…………………………………………………………..วันที ่…………..…………………………………..........…..…… 

เรื่อง….....................……………………………………………………………………………………………..………………………. 

เรียน  ปนร.  ผ่าน  ร.ปนร. (……………………………..)

บันทึกข้อความ

               ๑.  ข้อเท็จจริง 
                    ………………………………………………………………………….….………………………….. 

               ๒.  การดำเนินการ 
                 สกร. ได้ติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าของเรื่อง (ชื่อ  ตำแหน่ง  หมายเลขโทรศัพท์) เพื่อขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับ................ เพ่ิมเติม  และได้รับแจ้งว่า …………………………..



บันทึกข้อความ

               ๑.  ข้อเท็จจริง 
                    ………………………………………………………………………….….………………………….. 

               ๒.  ข้อกฎหมายและระเบียบ 
                    ………………………………………………………………………….….………………………….. 

               ๓.  แนวทางข้อวินิจฉัยเดิมที่เกี่ยวข้อง 
                 นร. ได้เคยมีข้อวิินิจฉัย ………………………………………….……. 
แจ้งตามหนังสือ นร. ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ส่วนราชการ……………………………………………………………………………………………..................………………. 

ที่..........…………………………………………………………..วันที ่…………..…………………………………..........…..…… 

เรื่อง….....................……………………………………………………………………………………………..………………………. 

เรียน  ปนร.  ผ่าน  ร.ปนร. (……………………………..)



ขั้นตอนที่ ๓ ร่างหนังสือ

การลำดับคำ ลำดับความที่ดี

ความสมเหตุสมผล

คำนึงถึงใจผู้ลงนาม



เนื้อเรื่องของหนังสือราชการ 
โดยปกติ จะประกอบด้วย ๓ ส่วน

                       ดว้ยมสีว่นราชการไดห้ารอืเกีย่วกับการรับรองสำเนาหนังสอืวา่  ตามระเบยีบสำนักนายก- 
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้ใช้คำว่า “สำเนาถูกต้อง” นั้น จะใช้รวมถึงการรับรองสำเนา 
ที่เกิดจากการถ่ายเอกสารด้วยหรือไม่  อย่างไร

                       สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องการรับรองสำเนาหนังสือหรือเอกสาร นั้น 
ตามหลักการของระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้ใช้คำว่า “สำเนาถูกต้อง”  
ไม่ว่าสำเนานั้นจะทำด้วยวิธีการถ่ายเอกสาร  คัดลอกหรืออัดสำเนาจากต้นฉบับจริงก็ตาม  ดังนั้น   
การรับรองสำเนาที่เกิดจากการถ่ายเอกสารจึงให้ใช้คำว่า “สำเนาถูกต้อง” และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ 
ดังกล่าว การเรียกสำเนาหนังสือที่เกิดจากการถ่ายเอกสารจึงให้ใช้คำว่า “สำเนาหนังสือ” ทำนองเดียวกัน

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย

ความประสงค์

เหตุ

สรปุความ



ข้อความส่วนเหตุ



ข้อความส่วนเหตุ

คือ ข้อความที่ผู้เขียนแจ้งไปยังผู้รับหนังสือ
เพื่อเป็นการบอกกล่าวเล่าเหตุว่า  เหตุใด 
จึงมีหนังสือไป 

 การเริ่มเรื่องใหม่ 

 การอ้างเรื่องเดิม



การเร่ิมเรื่องใหม่ 

“ด้วย” “เนื่องด้วย”

“เนื่องจาก” “โดยที่”



การเร่ิมเรื่องใหม่ 

ควรใช้เป็นการบอกกล่าวเล่าเหตุ  
หรือเกริ่นขึ้นมาลอยๆ

      ด้วยมีส่วนราชการซึ่งมีการจัดทำข่าวสารเผยแพร่ และจำเป็น
ต้องจัดทำรูปแบบข่าวในลักษณะต่าง ๆ ที่มีหัวกระดาษโดยเฉพาะ 
ได้ขอทำความตกลงไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอใช้แบบข่าว
แตกต่างไปจากที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ กำหนด  นั้น

“ด้วย”



การเร่ิมเรื่องใหม่ 

ควรใช้ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุอันหนักแน่น 
ที่จำเป็นต้องมีหนังสือไป

“เนื่องจาก”

        เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐  
อนุมัติให้กรมการปกครองใช้เงินงบกลางสร้างอาคารที่ทำการของ 
กรมการปกครองใหม่ในวงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามร้อยล้านบาทถ้วน)  นั้น



การอ้างเรื่องเดิม

ขึ้นต้นด้วยคำว่า 
“ตาม” 
“ตามที่”

ตามด้วยข้อความซึ่งสรุป
ใจความสำคัญของเรื่อง 
ที่เคยติดต่อกันโดยย่อ

แล้วตามด้วยคำว่า  
“นั้น” 
“ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น”



การอ้างเรื่องเดิม

จะต่อด้วยคำนาม

      ตามหนังสือที่อ้างถึง...

      ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...

“ตาม”



การอ้างเรื่องเดิม

      ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ...

      ตามที่ได้ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...

จะต่อด้วยประโยค“ตามที่”



การอ้างเรื่องเดิม

  หากเรื่องเดิมมีรายละเอียดไม่มากนัก

  หากเรื่องเดิมมีรายละเอียดค่อนข้างมาก  
    แต่ได้สรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เคยติดต่อกันโดยย่อ

“ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น”



          กรม…พิจารณาแล้วเห็นว่า  สำนักนายกรัฐมนตรีมีวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นอย่างดี  
จงึขอเชญิวทิยากรจากสำนักนายกรัฐมนตรีไปบรรยายตามวัน เวลา และสถานทีดั่งกลา่วขา้งตน้

การอ้างเรื่องเดิม

           ตามหนังสือที่อ้างถึง  แจ้งว่า  กรม…จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
ใหแ้กข่า้ราชการบรรจุใหม่ในสังกัด ระหวา่งวันที ่๑ - ๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๕  และขอเชญิขา้ราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นวิทยากรบรรยายวิชาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม..... กรม…… ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

          ด้วยกรม......จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ 
จำนวน ๒๕ คน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  และ
กำหนดใหม้กีารบรรยายหัวขอ้วชิาระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม.. 
กรม… รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรม……จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร 
การเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่
ข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการ
บรรจุใหม่ 

กรม……ขอเชิญวิทยากร 
ไปบรรยายในหัวข้อวิชา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ



การอ้างเรื่องเดิม

             ตามหนังสือที่อ้างถึง  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง 
…………………………………………..………… ไปเพื่อขอให้สำนักนายกรัฐมนตรี
พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

ชื่อเรื่องของที่เคยติดต่อกัน



ข้อความส่วนความประสงค์



ต้องระลึกถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่าเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์
ที่มีหนังสือไป

             สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
จึงขอให้.................................................................................................

คือ ข้อความที่ผู้เขียนแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหนังสือ 
เพื่อให้ทำอะไร หรือทำอย่างไร

ข้อความส่วนความประสงค์



ข้อความส่วนความประสงค์

ข้อความส่วนความประสงค์  หากมีหลายข้อ 
ให้แยกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

             สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีความเห็นประกอบการ 
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีดังนี้ 
             ๑.  ……………………………… 
             ๒.  ………………………………



เรียน  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

             สำนักกฎหมายและระเบยีบกลางขอสง่สำเนาหนังสอืสำนักนายกรัฐมนตร ีที ่นร ๐๑๐๖/ว ๑๑๙ 
ลงวันที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ เรือ่ง คำอธบิายการพมิพ์หนังสอืราชการภาษาไทยดว้ยโปรแกรมการพมิพ์
ในเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ มาเพื่อโปรดทราบ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้                    

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ            สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ 

ที่  นร ๐๑๐๖/ว ๑๒๓                            ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

เรื่อง คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และตัวอย่างการพิมพ์

………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…

……………………………………………………………………………..…………………….…………………………

 …………………………………………..…………………….…          ……………………………………………………………….

(……………………………………….) 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง



ที่  นร ๐๑๐๑/ว ๒๑ 

ถึง  กระทรวง  กรม  และจังหวัด

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
กองกลาง 
โทร. x xxxx xxxx 
โทรสาร x xxxx xxxx

                    สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งหนังสือ “สำนักนายกรัฐมนตรีีปีที่ ๘๒” จำนวน ๑ เล่ม 
ดังแนบ  มาเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ราชการต่อไป

สำนักนายกรัฐมนตรี 
๒  มกราคม  ๒๕๕๗



ข้อความส่วนสรุปความ



  ให้เขียนแสดงจุดมุ่งหมายโดยสรุป ว่าต้องการให้  
      ผู้รับหนังสือทำอะไร  หรือทำอย่างไร 

  มักขึ้นต้นด้วยคำว่า “จึง” แล้วต่อด้วยวัตถุประสงค์  
      ที่ต้องการให้ผู้รับหนังสือทำอะไร หรือทำอย่างไร

คือ ข้อความที่ผู้เขียนสรุปใจความของเนื้อเรื่อง เพื่อเป็นการย้ำ
ความประสงค์ให้ผู้รับหนังสือทราบ

ข้อความส่วนสรุปความ



ข้อความส่วนสรุปความ

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งส่วนราชการให้สังกัดทราบต่อไปด้วย  
จักขอบคุณมาก

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา...

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้กรุณาลงนามในหนังสือถึง... 
ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

       จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดำเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปดว้ย จักขอบคณุมาก

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



จุดประสงค์ของการเชิญประชุม

  แจ้งกำหนดนัดประชุมให้ทราบ 

  ขอให้ไปเข้าร่วมประชุม



จุดประสงค์ของการขอให้พิจารณาดำเนินการ

  ขอให้พิจารณาดำเนินการ



จุดประสงค์ของการขอหารือ

  ขอให้พิจารณาข้อหารือ 

  ขอให้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบด้วย



ส่วนสรุปความที่มีเรื่องเกี่ยวเนื่อง

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ 

คณะรัฐมนตรีต่อไป          สำนักนายกรัฐมนตรี 

ได้นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (…..….) พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

…….



ส่วนสรุปความที่ไม่มีเรื่องเกี่ยวเนื่อง

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

สำนักงานนี้จะย้ายที่ทำการแห่งใหม่ไปอยู่ที่..... 

และได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เป็น......

……..



การกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ 

หนังสือภายใน 
ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม 
หรือจังหวัดใดประสงค์จะกำหนด
แบบการเขียนโดยเฉพาะ  
เพื่อใช้ตามความเหมาะสม 
ก็ให้กระทำได้



(คำขึ้นต้น) 

                 ๑.  เรื่องเดิม 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๒.  ข้อเท็จจริง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๓.  การดำเนินการ 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๔.  ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๕.  ข้อพิจารณา                                 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๖.  ข้อเสนอ 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บันทึกข้อความ

(…………………………………….) 
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ………………………………………………………………………….………………………….…….………..…………… 

ที่...............................................................................วันที.่........................................................................... 
เรื่อง.............................................................................................................................................................. 
               



การพิมพ์หนังสือราชการ

พิมพ์ไม่ตก มีความรู้ในตัวสะกด

ตัวการันต์ ตัวย่อ



การพิมพ์หนังสือราชการ

            การพิมพ์หนังสือราชการที่ต้องใช้กระดาษตราครุฑ  ถ้ามีข้อความมากกว่า 
๑ หน้า หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษไม่มีตราครุฑ แต่ให้มีคุณภาพเช่นเดียวหรือใกล้เคียง
กับแผ่นแรก

             การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้า  ต้องพิมพ์เลขหน้า โดยให้พิมพ์ตัวเลขหน้า
กระดาษไว้ระหว่างเครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ที่กึ่งกลางด้านบนของกระดาษ 

- ๑ - 

…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………. 



            ถ้าคำสุดท้ายของบรรทัดมีหลายพยางค์ ไม่สามารถพิมพ์จบคำในบรรทัด
เดียวกันได้  ให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ระหว่างพยางค์

- ๒ - 

……………………………………………………………………….…………… เครื่องราช-
อิสริยาภรณ์.............. 

……………………………………..……………………………..………….สำนักงานปลัด- 
สำนักนายกรัฐมนตรี…………………………….. 

การพิมพ์หนังสือราชการ



การพิมพ์หนังสือราชการ

          การพิมพ์หนังสือที่มีความสำคัญ และมีจำนวนหลายหน้า ให้พิมพ์คำต่อเนื่อง 
ของขอ้ความทีจ่ะยกไปพมิพ์หนา้ใหม่ไวด้า้นลา่งทางมมุขวาของหนา้น้ัน ๆ แลว้ตามดว้ย 
… (จุด ๓ จุด)   โดยปกติให้มีให้เว้นระยะห่างจากบรรทัดสุดท้าย ๓ ระยะบรรทัดพิมพ์
และควรจะต้องมีข้อความของหนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายอย่างน้อย ๒ บรรทัด 
ก่อนพิมพ์คำลงท้าย

……………………………………..……………………………..…………….……………………………… 
………………………………………………………………………………….………………………………. 

สำนักนายกรัฐมนตรี... 



การกำหนดตัวเลขสำหรับใช้เป็นหัวข้อ

๒.๕  ซม. ๑.    
     ๑.๑    
            ๑.๑.๑  
                      ๑.๑.๑.๑  
                                

   ๑.๑.๑.๑ (๑)    
                     ๑.๑.๑.๑ (๑.๑)  
                                           ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑)  
                                                                   ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) 

ฯลฯ 
              

การจำแนกหัวข้อช่วงที่ ๑

การจำแนกหัวข้อช่วงที่ ๒



การเว้นวรรค

  การเว้นวรรคโดยทั่วไปเว้น ๒ จังหวะเคาะ 

  การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อเรื่องกับเรื่อง ให้เว้น ๒ จังหวะเคาะ

  การเว้นวรรคในเนื้อหา  

  เรื่องที่พิมพ์มีเนื้อหาเดียวกัน ให้เว้น ๑ จังหวะเคาะ 

  เรื่องที่พิมพ์มีเนื้อหาต่างกัน ให้เว้น ๒ จังหวะเคาะ



เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรถราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒ จังหวะเคาะ

๒ จังหวะเคาะ

            สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๘ กำหนดให้………..

           ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรให้มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ.......

           ตามหนังสอืทีอ่า้งถงึ สำนักนายกรัฐมนตรีไดแ้จง้การแก้ไขเพ่มิเตมิภาคผนวก ๒ ขอ้ ๓.๑ 
โดยเห็นสมควรให้ใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ...................................... 
ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

๑ จังหวะเคาะ

ห้ามเว้นวรรค

๒ จังหวะเคาะ



การเว้นวรรค

ข้อใดเว้นวรรคได้ถูกต้อง

ก.  ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔ 

ข.  ที่ นร๐๑๐๖/๑๒๓๔ 

ค.  ที่ นร ๐๑๐๖/  ๑๒๓๔ 

ก.  ที่ นร ๐๑๐๖/ ว๑๒๓๔ 

ข.  ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๒๓๔ 

ค.  ที่ นร ๐๑๐๖/ ว ๑๒๓๔ 



ที่  นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔๕ สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐

เรื่อง  …………………………………………………………………..…………………. 

(คำขึ้นต้น) ………………………….....................…… 

อ้างถึง (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………. 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………. 

                         (ภาคเหตุ) ……….……………………………………………………………………………………….......................................................………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                

                         (ภาคความประสงค์) ………………………………………..….…………………………………….......................................................………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                         (ภาคสรุป) ………………………………………..….……………………………………………………….…………….….. 
                    

๓ ซม. ๒ ซม.

ประมาณ ๑.๕ ซม.

ขอแสดงความนับถือ 

(………………………………………….) 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๖

๓ ซม.



ส่วนราชการ..………………………………………………………………………………………………………........................ 

ที่…..………………………………………………..........…....วันที่.……………………..………………………………….............. 

เรื่อง..……………………………………………………………………………………………………………..........................……… 

เรียน ……….………………………………………………………………………………….…..            

๒.๕ ซม.

๓ ซม.

ประมาณ ๑.๕ ซม.

บันทึกข้อความ

(ลงชื่อ) 

(…………………………………….) 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และตัวอย่างการพิมพ์

๒ ซม.

ตัวหนาขนาด ๒๙ พอยด์

ตัวหนา 
ขนาด ๒๐ 
พอยด์

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



ที่  ………………………………..

ถึง ………………………………………..………………… 

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

๒.๕ ซม.

๓ ซม. ๒ ซม.
ประมาณ ๑.๕ ซม.

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. ……………………. 
โทรสาร ……………………..

สำนักนายกรัฐมนตรี 
๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

ลงชื่อย่อกำกับตรา



สวัสดี
นางสาวสุพิชฌาย์  กลิ่นหอม 

นิติกรชำนาญการ 

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔   โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๖


