
บันทึกขอความ 
สวนราชการ            กรมตรวจบัญชีสหกรณ  สํานักบริหารกลาง  โทร…………..…โทรสาร…………….. 
ท่ี      กษ 0401/……….                        วันท่ี   ………………….…… 
เรื่อง     ...………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน       ………………………………………………….. 
 

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

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

 จึงเรียนมาเพ่ือ………………………………………………………………………… 
 
 
 (…………………..………..) 
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวนที่สุด 
ลับ 

ตําแหนง หรือ ช่ือบุคคล 

สวนที่เปนสาเหตุ 

สวนความประสงค 

สวนสรุปความ 

ลับ 

3 บรรทัด 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

กรณ ี  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ลงนาม  สํานักบริหารกลาง  เปนเจาของหนังสือ   



บันทึกขอความ 
สวนราชการ            กรมตรวจบัญชีสหกรณ  สํานักบริหารกลาง  โทร…………..…โทรสาร…………….. 
ท่ี      กษ 0401/……….                        วันท่ี   ………………….…… 
เรื่อง     ...………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน       ………………………………………………….. 
 

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

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

 จึงเรียนมาเพ่ือ………………………………………………………………………… 
 
 
 (…………………..………..) 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวนที่สุด 
ลับ 

ตําแหนง หรือ ช่ือบุคคล 

สวนที่เปนสาเหตุ 

สวนความประสงค 

สวนสรุปความ 

ลบั 

3 บรรทัด 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

กรณี   ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน อตส. ลงนาม   สํานักบริหารกลาง  เปนเจาของหนังสือ   



บันทึกขอความ 
สวนราชการ            สํานักบริหารกลาง  กรมตรวจบัญชีสหกรณ  โทร…………..…โทรสาร…………….. 
ท่ี      กษ 0401/……….                        วันท่ี   ………………….…… 
เรื่อง     ...………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน       ………………………………………………….. 
 

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

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

 จึงเรียนมาเพ่ือ………………………………………………………………………… 
 
 
 (…………………..………..) 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวนที่สุด 
ลับ 

ตําแหนง หรือ ช่ือบุคคล 

สวนที่เปนสาเหตุ 

สวนความประสงค 

สวนสรุปความ 

ลับ 

3 บรรทัด 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

กรณ ี  ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ลงนาม  สํานักบริหารกลาง  เปนเจาของหนังสือ   



บันทึกขอความ 
สวนราชการ                 ฝายบริหารทั่วไป    สํานักบริหารกลาง    โทร  2102 
ท่ี      กษ 0401.1 /……….                        วันท่ี   ………………….…… 
เรื่อง     ...………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน       ………………………………………………….. 
 

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

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

 จึงเรียนมาเพ่ือ………………………………………………………………………… 
 
 
 (…………………..………..) 
 หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวนที่สุด 
ลับ 

ตําแหนง หรือ ช่ือบุคคล 

สวนที่เปนสาเหตุ 

สวนความประสงค 

สวนสรุปความ 

ลับ 

3 บรรทัด 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

กรณี   หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ลงนาม  ฝายบริหารทั่วไป  เปนเจาของหนังสือ   



บันทึกขอความ 
สวนราชการ          คณะ……………………………        โทร. ………….. โทรสาร ……………. 
ท่ี      กษ ……… /……….                        วันท่ี   ………………….…… 
เรื่อง     ...………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน       ………………………………………………….. 
 

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

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

 จึงเรียนมาเพ่ือ………………………………………………………………………… 
 
 
 (…………………..………..) 
 ประธานคณะ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวนที่สุด 
ลับ 

ตําแหนง หรือ ช่ือบุคคล 

สวนที่เปนสาเหตุ 

สวนความประสงค 

สวนสรุปความ 

ลับ 

3 บรรทัด 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

กรณี  ประธานคณะ………..……. ลงนาม  คณะ………………..  เปนเจาของหนังสือ  สง หนวยงานท่ีเก่ียวของ  



บันทึกขอความ 
สวนราชการ            กรมตรวจบัญชีสหกรณ  สํานักบริหารกลาง  โทร…………..…โทรสาร…………….. 
ท่ี      กษ 0401/……….                        วันท่ี   ………………….…… 
เรื่อง     ...………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน       ………………………………………………….. 
 

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

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

 จึงเรียนมาเพ่ือ………………………………………………………………………… 
 
 
 (…………………..………..) 
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวนที่สุด 
ลับ 

ตําแหนง หรือ ช่ือบุคคล 

สวนที่เปนสาเหตุ 

สวนความประสงค 

สวนสรุปความ 

ลับ 

3 บรรทัด 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

การทําสําเนาคูฉบับ 

ราง................พิมพ................ทาน................ตรวจ................ 


