
 

 

 

 

 

 

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ 

และโต้ตอบเอกสาร 

 

โดย 

นางสิตา   เทียนหวาน 

(เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป) 

 

 

 

 

 

 
 

งานธุรการ  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 



สารบัญ 

          เรื่อง                 หน้า 

ความหมายของ “งานสารบรรณ”       ๑ 

หนังสือราชการหมายถึง         ๑ 

ชนิดของหนังสือราชการ         ๑ 

หนังสือภายนอก         ๒

แบบฟอร์มหนังสือภายนอก        ๔

ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพมิพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕

ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือภายนอก       ๖ 

ตัวอย่างการพิมพห์นังสอืภายนอก                          ๗–๑๐ 

หนังสือภายใน          ๑๑

แบบฟอร์มหนังสือภายใน        ๑๒ 

ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือภายใน       ๑๓       

ตัวอย่างการพิมพห์นังสอืภายใน        ๑๔ 

หนังสือประทับตรา         ๑๕

แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา        ๑๖

ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือประทับตรา       ๑๗

ตัวอย่างการพิมพห์นังสอืประทับตรา       ๑๘ 

ค าสั่ง           ๑๙

ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือค าสั่ง        ๑๙         

แบบฟอร์มหนังสือค าสั่ง         ๒๐ 

ตัวอย่างหนังสอืค าสั่ง                 ๒๑-๒๓

ประกาศ          ๒๔ 

ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือประกาศ       ๒๔    

แบบฟอร์มหนังสือประกาศ        ๒๕ 

 ตัวอย่างหนังสอืประกาศ                        ๒๖-๒๗ 

ช้ันความลับในหนังสือราชการ        ๒๘ 

ช้ันความเร็วของหนังสือ         ๒๘ 

การลงช่ือและต าแหน่ง         ๒๘ 

การศกึษาและก าหนดเรื่อง                ๓๐-๓๓       

บุคคลด ารงต าแหน่งสูงเป็นพิเศษ        ๓๔ 

ค าลงท้าย                 ๓๕-๓๗ 

บรรณานุกรม                                                                                     ๓๘
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“งานสารบรรณ” หมายความว่า  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่ม ตั้งแต่การ

จัดท าการรับ การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม  จนถึงการท าลาย  ซึ่งเป็นการก าหนดขั้นตอนและขอบข่าย

ของงานสารบรรณ ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติ  การบริหารงานเอกสาร 

ทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิดอ่าน ร่าง เขียนแต่ง พิมพ์ จดจ า ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก     

จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ  ตอบ ท ารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม และท าลาย  

ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ  เพื่อประหยัดเวลา  แรงงาน  

และค่าใช้จ่าย  ทั้งนีท้ี่จะไม่ให้มกีารเก็บเอกสารที่ไม่จ าเป็นไว้ในส่วนราชการตอ่ไป 

 

“หนังสือ” หมายความว่าหนังสอืราชการ 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส านักงาน  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ  ทั้งใน

ราชการบริหารส่วนกลาง  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือในต่างประเทศ

และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 
 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้

ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ  และ    ให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการคณะท างานหรอืคณะบุคคลอื่นที่

ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

 

ชนิดของหนังสือ  หนังสือราชการ  คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

๑)  หนังสือที่มไีปมาระหว่างสว่นราชการ 

๒)  หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหนว่ยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรอืที่มไีปถึงบุคคลภายนอก 

๓)  หนังสอืที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่สว่นราชการ  หรอืที่บุคคลภายนอกมีมาถึง  ส่วนราชการ 

๔)  เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึน้เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 

๕)  เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึน้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรอืข้อบังคับ 

 

ชนิดของหนังสือราชการ  หนังสือราชการ  ม ี ๖  ชนิด  คือ 

๑)  หนังสือภายนอก 

๒)  หนังสือภายใน 

๓)  หนังสอืประทับตรา 

๔)  หนังสอืสั่งการ 

๕)  หนังสอืประชาสัมพันธ์ 

๖)  หนังสอืที่เจา้หน้าที่ท าขึ้น  หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
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หนังสือภายนอก 
 

หนังสือภายนอก  คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วน

ราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรือที่มีถึงบุคคลภายนอกให้จัดท าตาม

แบบที ่๑  ท้ายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑. ที่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง  ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๑     

ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งส าหรับหนังสือของ  คณะกรรมการให้ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะ  เพิ่มขึ้นได้ตาม

ความจ าเป็น 

๒. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  ให้ลงชื่อส่วนราชการ  สถานที่ราชการหรือคณะกรรมการซึ่งเป็น

เจ้าของหนังสอืนั้น  และโดยปกติให้ลงที่ตัง้ไว้ด้วย 

๓. วัน เดือน ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่   ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก

หนังสือ 

๔. เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เป็นหนังสือ  ต่อเนื่อง  

โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

๕. ใหใ้ช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง  การใช้ค าขึ้นต้นสรรพนาม  และค าลงท้าย  

ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง  หรอืชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่

เกี่ยวกับต าแหน่งหนา้ที่ 

๖. อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับ

มาก่อนแล้วจากส่วนราชการใดก็ตาม  โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือวันที่  

เดือน  ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น  การอ้างถึง  ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว  

เว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระส าคัญต้องน ามาพิจารณา  จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น

โดยเฉพาะให้ทราบด้วย 

๗. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงช่ือสิ่งของเอกสาร  หรอื  บรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น  ใน

กรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าสง่ไปโดยทางใด 

๘. ข้อความ  ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย  หากมีความประสงค์หลาย

ประการให้แยกเป็นข้อๆ 

๙. ค าลงท้าย  ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง  การใช้ค าขึ้นต้น  สรรพนาม  

และค าลงท้าย  ที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ ภาคผนวก ๒ 

๑๐. ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือ

ชื่อ   ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๓ 

๑๑. ต าแหน่ง  ให้ลงต าแหน่งของเจา้ของหนังสอื 

๑๒. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ  

ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือ  อยู่ในระดับกระทรวง  หรือทบวง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้ง
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ระดับกรมและกองถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

เพียงระดับกองหรอืหนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

๑๓. โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจา้ของเรื่อง หรอืหน่วยงานที่ออกหนังสือ และ

หมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ดว้ย 

๑๔. ส าเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดท าส าเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นทราบ  และ

ประสงค์ จะใหผู้้รับทราบว่าได้มีส าเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว  ให้พิมพ์ช่ือเต็ม หรอืชื่อย่อของส่วนราชการหรอืชื่อ

บุคคลที่ส่ง ส าเนาไปให้  เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ  ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากใหพ้ิมพ์ว่าส่งไป

ตามรายชื่อที่แนบ และแนบรายชื่อไปด้วย 
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 วันที่....................... 

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

เรียน  ………………………………………………………………… 

อ้างถึง  ………………………………………………................. 

สิ่งที่สง่มาด้วย   ……………….………………………………... 

 ภาคเหต…ุ..……….…………………………………………..……………………................................................ 

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

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

 ภาคความประสงค์……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 ภาค..…………………………………………………………….................................................................... 

     ค าลงท้าย 

  

 

 

 

                                                        (…………พิมพ์ช่ือเต็ม……..……) 

                                                                   ต าแหน่ง 

 

 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

โทร.................................. 

โทรสาร............................ 

ส าเนาส่ง  (ถ้ามี)

ที่ตั้งและรหัสไปรษณีย์  ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๑/........……. 
(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 

ลายมือชื่อ (พิมพ์ยศ)   
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ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพมิพ์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย  การจัดท ากระดาษตราครุฑ  และกระดาษบันทึก

ข้อความโดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้จัดท าให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษตราครุฑ 

(แบบที่ ๒๘)  และแบบของกระดาษบันทึกข้อความ (แบบที่ ๒๙) ท้ายระเบียบ  โดยเฉพาะส่วนหัวของ

กระดาษบันทึกข้อความจะต้องใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่างหลังค า  ดังต่อไปนี้  ส่วนราชการ  ที่   วันที่  

เรื่อง  และไม่  ต้องมีเส้นขีดทึบแบ่งส่วนระหว่างหัวกระดาษบันทึกข้อความกับส่วนที่ใช้ส าหรับการจัดท าขอ้ความ 

๑. รูปแบบตัวพิมพ์หนังสอืราชการ 

ตัวอักษร  ใหใ้ช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ  TH Sarabun PSKและ ไทยนิรมติ        

TH Niramit AS ขนาด ๑๖ พอยท์  ตัวเลข    ให้ใช้ตัวเลขไทย  แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

งบประมาณให้ใชเ้ลขอารบิกได้ 

๒.  การตัง้ค่าในโปรแกรมการพมิพ์ 

๒.๑  การตัง้ระยะขอบหน้ากระดาษ  ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร  ขอบขวา ๒ เซนติเมตร 

๒.๒  การตัง้ระยะบรรทัด  ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ  คอื ๑ เท่า หรอื Single 

๒.๓  การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพมิพ์  อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร 

  ๓.  ขนาดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

     ๓.๑  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  สูง ๓ เซนติเมตร ใช้ส าหรับการจัดท าหนังสือสง่ 

            ภายนอกและตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย สูง ๑.๕  เซนติเมตร ใช้ส าหรับการจัดท า         

            บันทึกข้อความ 

     ๓.๒  การวางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยใหว้างหา่งจากขอบกระดาษบนประมาณ  ๑.๕             

            เซนติเมตร 

๔.  การเว้นวรรค 

     ๔.๑  การเว้นวรรคโดยทั่วไปเว้น ๒ จังหวะเคาะ 

     ๔.๒  การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อเรื่องกับเรื่องให้เว้น  ๒  จังหวะเคาะ 

     ๔.๓  การเว้นวรรคในเนื้อหา  เรื่องที่พิมพม์ีเนื้อหาเดียวกัน ให้เว้น ๑  จังหวะเคาะ ถ้า 

เนือ้หาต่างกันใหเ้ว้น  ๒  จังหวะเคาะ  

  ๕.  การพิมพห์นังสือที่มหีลายหน้า  ต้องพิมพ์เลขหนา้  โดยให้พิมพต์ัวเลขหน้ากระดาษที่ 

                        กึ่งกลางหน้ากระดาษ  ห่างจากขอบกระดาษด้านขวาประมาณ ๓ เซนติเมตร 

  ๖.  การพิมพห์นังสือที่มคีวามส าคัญ  และมีจ านวนหลายหน้า  ให้พมิพ์ค าต่อเนื่องของ 

                        ข้อความที่ยกไปพิมพ์หน้าใหม่ไว้ด้านล่างทางมุมขวาของหนา้นั้นๆ  แล้วตามด้วย...  

                        (จุด ๓ จุด)  โดยปกติ  ให้เว้นระยะห่าง จากบรรทัดสุดท้าย ๓ ระยะบรรทัดพิมพ์   

                        และควรจะต้องมีข้อความของหนังสือเหลอืไปพิมพ์ในหนา้สุดท้าย  อย่างนอ้ย ๒  

                        บรรทัด  ก่อนพิมพ์ค าลงท้าย 
 

ชั้นความลับ(ถ้ามี)  
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ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือภายนอก  
 

๑.  พิมพ์  “ที่” และ “ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ”  ให้ตรงกับแนวขอบล่างของตรา

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

๒.  การพิมพว์ันที่  ให้ตัวเลขตัวแรกอยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

๓.  การพิมพเ์รื่อง  ค าขึน้ต้น อา้งถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้มีระยะบรรทัดระหว่างกัน เท่ากับ

ระยะบรรทัดปกติ  และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (๑ Enter + Before ๖ pt) 

  ๔.  การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ  ภาคความประสงค์  และภาคสรุป  ให้มีระยะบรรทัด

ระหว่างข้อความแต่ละภาคห่างเท่ากับระยะบรรทัดปกติ  และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (๑ Enter + 

Before ๖pt) 

  ๕.  การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ  ภาคความประสงค์  และภาคสรุป  ให้มีระยะย่อหน้า

ตามค่า ไม้บรรทัดระยะการพมิพ์  เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร 

  ๖.  การพิมพ์ค าลงท้าย  ให้มีระยะบรรทัดห่างจากบรรทัดสุดท้ายภาคสรุปเท่ากับระยะ

บรรทัดปกติ  และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๑๒  พอยท์ (๑ Enter + Before ๑๒pt)  โดยให้ตัวอักษรตัวแรกอยู่

ตรงกับแนวกึ่งกลางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  ๗.  การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัด (๔ Enter)  

จาก     ค าลงท้ายการพิมพ์ชื่อเต็มในวงเล็บและต าแหน่งให้ถือค าลงท้ายเป็นหลัก โดยให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกัน

และกัน ในกรณีที่ตอ้งพิมพ์ต าแหน่ง ๒ บรรทัดใหใ้ช้ระยะบรรทัดปกติ (๑ Enter) 

  ๘.  การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัด  จาก

ต าแหน่งของเจา้ของหนังสอื (๔ Enter) 

  ๙. จ านวนบรรทัดในการพิมพ์หนังสือราชการ  ในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความเหมาะสม

กับจ านวนข้อความ และความสวยงาม 

   

หมายเหตุ : กรณีที่มีความจ าเป็น อาจปรับการพิมพ์หรือหนังสือราชการให้แตกต่างจากนี้ได้  

                   ตามความเหมาะสม  โดยค านึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสอืราชการเป็นส าคัญ 
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ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๒/ ๐๐๓๑      คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

      ต าบลแมก่า  อ าเภอเมืองพะเยา  

                                                                                    จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
 

                                                               ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  ตอบรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

อ้างถึง  หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ ศธ ๐๕๖๗/๕๑๕๑  ลงวันที่ ๑๘  พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย

พะเยา  จัดหลักสูตรฝกึอบรมการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับให้แก่ผู้บริหาร  คณาจารย์  ตลอดจนพนักงาน      

มหาวิทยาลัย  ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม

ประมาณ  ๗๐ – ๘๐  คน  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้พิจารณาแล้วมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัด

หลักสูตรฝึกอบรมการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐใหแ้ก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาตามวัน และ

สถานที่ดังกล่าว 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

           (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

คณะวทิยาศาสตร์ งานธุรการ   

โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖  ต่อ ๑๗๑๓ 

โทรสาร  ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๔ 
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ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๑/                           คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

                                            ต าบลแมก่า  อ าเภอเมืองพะเยา  

                                                                                    จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

                     มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 

    ด้วยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินโครงการพัฒนาผลงานตีพิมพ์

วิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โครงการในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ๒๕๕๗ รหัสโครงการ ว ๕๗๗๐๑๐๑๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการ

ส าหรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์คณะวทิยาศาสตร์  
    
   คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถ  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์โปรดพิจารณาอนุญาตให้ ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ  กรุดพันธ์             

ต าแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การวางแผนท ากิจกรรม ๔ 

พันธกิจกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ” ในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    

ณ  หอ้งประชุม ๓  ช้ัน  ๒  อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยพะเยา   
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  คณะวิทยาศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับ

ความอนุเคราะหจ์ากท่าน และขอขอบคุณมา ณ  โอกานี ้

 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

             (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

คณะวทิยาศาสตร์ งานธุรการ   

โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖  ต่อ ๑๗๑๓  

โทรสาร  ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๔ 
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ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๑/               คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

      ต าบลแมก่า  อ าเภอเมืองพะเยา  

                                                                                    จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

                            มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง   ขอเรียนเชญิเป็นวิทยากร 

เรียน   ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ  กรุดพันธ์ 
 

    ด้วยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินโครงการพัฒนาผลงานตีพิมพ์

วิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โครงการในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ๒๕๕๗ รหัสโครงการ ว ๕๗๗๐๑๐๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการ

ส าหรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์คณะวทิยาศาสตร์  
    
  คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนั้นจึงขอ

เรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การวางแผนท ากิจกรรม  ๔  พันธกิจ  กับการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ”  ในวันพุธที่  ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม ๓  

ช้ัน  ๒  อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยพะเยา 
  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

             (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์) 

                                                            คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 
 

 

คณะวทิยาศาสตร์ งานธุรการ   

โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖  ต่อ ๑๗๑๓  

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๔ 
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ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๑/      คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        ต าบลแมก่า  อ าเภอเมืองพะเยา  

                                                                                  จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

                   เมษายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเ์ข้าศกึษาดูงาน 

เรียน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ๑.  ก าหนดการศึกษาดูงาน  จ านวน    ๑   ชุด 

  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  จะจัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ

งานด้านธุรการของมหาวิทยาลัยพะเยา  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านธุรการของมหาวิทยาลัยพะเยา  ให้มีความรู้  ความสามารถ และ

ทักษะในการปฏิบัติงานด้านธุรการ  ตลอดจนน าแนวทางจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาปรับปรุงในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

คณะวิทยาศาสตร ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มคีวามพร้อม 

และมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี  อันจะเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ในการศึกษา

เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น  จึงขอความอนุเคราะห์น าบุคลากร       

คณะวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการจัดเก็บเอกสาร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๑๔.๓๐  –  ๑๖.๐๐ น. โดยมีจ านวนบุคลากรผูร้ับผดิชอบงานด้านธุรการเข้าศกึษาดูงาน จ านวน ๔๐ คน 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย  จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                  (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์) 

                                                            คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 

 

คณะวทิยาศาสตร์ งานธุรการ   

โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖  ต่อ ๑๗๑๓ 

โทรสาร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๔ 
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หนังสือภายใน 

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายใน

กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดท าตามแบบที่ ๒ ท้าย

ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑.  ส่วนราชการ  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ โดยมี

รายละเอียดพอสมควร โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการ

เจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ ากว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วน

ราชการเจา้ของเรื่องเพียงระดับกองหรอืส่วนราชการเจ้าของเรื่องพรอ้มทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) 

๒.  ที่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง  ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๑  

ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง  ส าหรับหนังสือของคณะกรรมการ  ให้ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตาม

ความจ าเป็น 

๓.  วันที ่ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสอื 

๔.  เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง  

โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

๕. ค าขึ้นต้น ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค าขึ้นต้น สรรพนาม และ         

ค าลงท้ายที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึง

ตัวบุคคล    ไม่เกี่ยวกับต าแหน่งหนา้ที่ 

๖. ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย  หากมีความประสงค์หลาย

ประการให้แยกเป็นข้อๆในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสอืที่เคยมีติดตอ่กันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้ 

๗.  ลงชื่อ ใหล้งลายมือช่ือเจ้าของหนังสือและให้พิมพชื์่อเต็มของเจ้าของลายมอืชื่อไว้ใต้ลายมือช่ือ

ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๓ 

๘. ต าแหนง่ให้ลงต าแหน่งของเจา้ของหนังสอื 
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                          บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน   ชื่อสว่นราชการเจ้าของหนังสอื  ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  โทร 

ท่ี                                                      วันท่ี 

เรื่อง   
 

เรียน  ………………………………………………………………….. 

 

                   ภาคเหตุ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

                   ภาคความประสงค์…………………….……………………………………………………………………….……………..                                                           

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

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

 ภาคสรุป………………………………………………………………………..……………………………..…………………… 
 

 

 

 

                                                               (……พิมพ์ช่ือเต็ม.……..) 

    ต าแหน่ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นความลับ(ถ้ามี) 
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ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภายใน 
 

๑. ค าวา่ “บันทึกข้อความ”  พิมพ์ดว้ยอักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท์  และปรับค่าระยะ  

บรรทัดจาก ๑ เท่าเป็นค่าแนน่อน (Exactly) ๓๕ พอยท์ 

๒. ค าวา่ “ส่วนราชการ  วันที่  เรื่อง”  พิมพ์ดว้ยอักษรตัวหนาขนาด ๒๐ พอยท์ 

๓. ค าวา่วันที่  ให้อยู่ตรงกึ่งกลางของบันทึกข้อความ  ให้ตรงกับตัว ข 

๔.  การพิมพค์ าขึ้นตน้  ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่า  

     ก่อนหนา้อีก ๖ พอยท์ (๑ Enter + Before ๑๒pt) 

๕.  การพิมพข์้อความภาคเหตุ  ภาคความประสงค ์ภาคสรุป และการย่อหนา้ ให้ถือปฏิบัติ 

     เชน่เดียวกับการพิมพห์นังสือภายนอก 

๖.  การพิมพชื์่อเต็มเจา้ของหนังสอื  ให้เว้นระยะบรรทัดการพิมพ ์๓ บรรทัด จากภาคสรุป   

     (๔ Enter)  และให้ “(“ อยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางค าวา่บันทึกข้อความ  ซึ่งตรงกับตัว ข 

  ๗.  ลายมอืชื่อ  ช่ือเต็มในวงเล็บและต าแหน่ง  อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันในกรณีที่ต้องพิมพ์  

                        ต าแหน่ง ๒ บรรทัด  ระหว่างบรรทัดใหใ้ช้ระยะ ๑ Enter 

๘.  จ านวนบรรทัดในการพิมพ์หนังสือราชการ  ในแต่ละหนา้ให้เป็นไปตามความเหมาะสม 

     กับจ านวนข้อความ และความสวยงาม 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นความลับ(ถ้ามี)  
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                         บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน   คณะวทิยาศาสตร์   โทร  ๑๗๑๓ 

ท่ี  ศธ  ๐๕๙๐.๒๑(๔)/               วันท่ี           กุมภาพันธ์    ๒๕๕๕ 

เรื่อง  อนุญาตใช้เครื่องมอืปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(HPLC)   
 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

         ตามบันทึกข้อความที่  ศธ  ๐๕๙๐.๒๒/ ๑๗๔  ลงวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ของ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับ

โครงการวิจัย  เรื่อง “ผลของสารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวแดงมันปูและข้าวก่ าต่อการดักจับอนุมูล

อิสระ  การยับยั้งการเจริญเติบโตและการแตกหักของดีเอ็นเอในเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์”  ในระหว่าง

วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  นั้น 

 

   คณะวิทยาศาสตร์  ได้มอบหมายให้สาขาวิชาเคมีประสานงานกับนักวิทยาศาสตร์

จัดเตรียมเครื่องมือ  High  Performance Liquid  Chromatography(HPLC)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สามารถใช้

ตามวันดังกล่าวได้  

 

           จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

                 (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์)   

                                   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

    

 

 
  

 

หนังสือประทับตรา 
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หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

ขึน้ไปโดยใหห้ัวหนา้ส่วนราชการระดับกอง หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึน้ไป           

เป็นผู้รับผดิชอบ ลงช่ือย่อก ากับตรา 

หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการและระหว่างส่วนราชการกับ

บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใชเ่รื่องส าคัญได้แก่ 

๑.  การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

๒.  การส่งส าเนาหนังสือ  สิ่งของ  เอกสาร  หรอืบรรณสาร 

๓.  การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือการเงนิ 

๔.  การแจง้ผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 

๕.  การเตือนเรื่องที่ค้าง 

๖.  เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึน้ไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง  ให้ใช้หนังสือประทับตรา 

 

หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ ๓ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด

ดังนี้ 

๑. ที่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๑ 

     ทับเลขทะเบียนหนังสือสง่ 

๒.  ถึง ให้ลงช่ือสว่นราชการ หนว่ยงาน หรอืบุคคลที่หนังสอืนั้นมีถึง 

๓.  ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

๔.  ชื่อสว่นราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 

๕ .  ตราชื่อส่วนราชการให้ประทับตราชื่อส่วนราชการตามข้อ  ๗๒ ด้วยหมึกแดงและให้

ผูร้ับผิดชอบ  

    ลงลายมือช่ือย่อก ากับตรา 

๖.  วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสอื 

๗.  ส่วนราชการเจา้ของเรื่อง ให้ลงช่ือสว่นราชการเจา้ของเรื่อง หรอืหนว่ยงานที่ออกหนังสอื 

๘.  โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ด้วย และหมายเลข

ภายใน    

    ตู้สาขา (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่มโีทรศัพท์ให้ลงช่ือที่ตัง้ของส่วนราชการเจา้ของเรื่อง โดยใหล้งต าบล 

    ที่อยู่ตามความจ าเป็นและแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 ช้ันความลับ(ถ้ามี) 
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ที ่ศธ ๐๕๙๐/………. 

ถึง  …………………………………. 
 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

   

 

 

 

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 

โทร.  

โทรสาร.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชั้นความลับ(ถ้ามี) 

 

ชั้นความเร็ว(ถ้ามี) 
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ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือประทับตรา 

๑. การพิมพ ์ “ที”่  ให้ตรงกับแนวขอบล่างตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

๒. การพิมพ์ “ถึง” ใหม้ีระยะบรรทัดหา่งจาก “ที”่ เท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อน 

    หน้าอีก ๖ พอยท์ (๑ Enter+Before๖pt) 

๓. การพิมพ ์ข้อความ ให้มรีะยะบรรทัดห่างจาก “ถึง” เท่ากับระยะบรรทัดปกติ 

๔. การย่อหนา้ข้อความ ให้มรีะยะย่อหนา้ตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพเ์ท่ากับ            

    ๒.๕ เซนติเมตร 

๕. การพิมพชื์่อสว่นราชการที่ส่งหนังสือใหเ้ว้นบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัด (๔ Enter) โดยให้ 

           อักษรตัวแรกอยู่แนวกึ่งกลางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

๖. การพิมพชื์่อสว่นราชการเจา้ของเรื่องให้เว้นบรรทัดการพิมพ ์๓ บรรทัด  (๔ Enter) 

                ๗. จ านวนบรรทัดในการพิมพ์หนังสือประทับตรา ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับจ านวน 

                     ข้อความ และความสวยงาม 
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ท่ี  ศธ  ๐๕๙๐.๐๒/ ว ๐๐๒๐ 

 

ถึง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้จัดท าจดหมายข่าวภูกามยาวนิวส์ขึน้  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ข้อมูลขา่วสาร  โครงการ  และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา  ให้กับสถาบันการศกึษา  หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนผู้สนใจทราบ  ทั้งนี้  ได้สง่จดหมายข่าวภูกามยาวนิวส์  ปีที่ ๘  ฉบับที่ ๕๕  

จ านวน  ๒  เล่ม  มายังหนว่ยงานของท่านเพื่อท าการเผยแพร่ตอ่ไป 

   

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

   

     มหาวิทยาลัยพะเยา 

    ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๔    

  

 

 

 

กองกลาง  งานประชาสัมพันธ์ 

โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๑ - ๑๐๑๓ 

โทรสาร. ๐ ๕๔๔๖  ๖๖๙๐ 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ และ

ให้จัดตามแบบที่ ๔ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑. ค าสั่ง ให้ลงช่ือสว่นราชการ หรอืต าแหน่งของผู้มอี านาจที่ออกค าสั่ง 
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๒. ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกค าสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับเลขปี

พุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 

๓. เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกค าสั่ง 

๔. ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกค าสั่ง และอ้างถึงอ านาจที่ให้ออกค าสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลง 

ข้อความที่สั่งและวันใช้บังคับ 

๕. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 

๖. ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือผู้ออกค าสั่ง และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 

๗. ต าแหนง่ ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง 

 

ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือค าสั่ง      

๑. ค าว่า “ค าสั่ง” ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๒๐ พอยท์ และจัดให้อยู่กึ่งกลางตรา

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

๒. ค าว่า “ที่” “เรื่อง” ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดปกติ ๑๖ พอยท์ และจัดให้อยู่กึ่งกลางตรา

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

๓. พิมพ์ชื่อเต็มในวงเล็บ โดยให้วงเล็บเปิด “(” อยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัย 

๔. การพิมพ์ชื่อเต็มในวงเล็บ และต าแหน่งให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันในกรณีที่ต้องพิมพ์                         

ต าแหน่ง ๒ บรรทัด  ระหว่างบรรทัดใหใ้ช้ระยะ  ๑ Enter 
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ค าสั่ง..............................................              

                     ที ่………………………….……………………………………    

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 ทั้งนี ้ ตั้งแต…่………………………………………………………………………………………………………………. 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ……………………………พ.ศ. ………………..…. 

 

 

 

    

     (………….พิมพ์ช่ือเต็ม…….……) 

               ต าแหน่ง 
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ค าสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 
ที ่๒๓๔ /๒๕๕๔ 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัพะเยา 

(เพิ่มเตมิ) ฉบับที่ ๒ 

__________________________ 

  อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๓๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

  เพื ่อ ให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย                

มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแตง่ตั้ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็น กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

  ทั้งนี้ ตัง้แตว่ันที่ ๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

 

 ส่ัง ณ วันที่       มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔           

 

 

 

           (ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.มณฑล  สงวนเสรมิศรี)

             อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 
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ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร ์
ที่        / ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ 

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

เพื่อให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความ  ในมาตรา ๓๕ ตามส่วนงานในมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ตามอนุสนธิค าสั่งของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง

ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

บริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 

๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     ประธานกรรมการ 

๒. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝา่ยบริหาร    กรรมการ 

๓.  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ      กรรมการ 

๔.  รองคณบดีฝา่ยกิจการนสิิต     กรรมการ 

๕.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.อัยเรศ  เอี่ยมพันธ์   กรรมการ 

๖.  ดร.ประลองยุทธ  ศรปีาลวิทย์     กรรมการ 

๗.  ดร.นยิม  โฮ่งสิทธิ ์      กรรมการ 

๘.   ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู      กรรมการ 

๙.   ดร.วิษณุสรรค์  ชาตอิาระยะวดี     กรรมการ 

๑๐. นายอภิรักษ์  วงษ์เหมภูมิ     กรรมการ 

๑๑. นายนิรัน  บุญทันเสน      กรรมการ 

๑๒. นายศุภชัย  ผลศุภรักษ์      กรรมการและเลขานุการ 

  

หนา้ที่ ให้คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

มีหน้าที่ดังนี้ 

๑. ก ากับดูแลการจดท าร่างนโยบายบริหารความเสี่ยงระดับคณะ 

๒. ก ากับดูแลการจัดท าคู่มอืบริหารความเสี่ยง  และพัฒนาคู่มอืการบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อ

เหตุการณ์ 

                                                                                                 /๓.  ก ากับดูแล... 
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๓. ก ากับดูแลด าเนนิการรวบรวมระบุ  วิเคราะห ์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่สง่ผลกระทบหรอืสร้าง

ความเสียหาย  หรอืลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน  และจัดล าดับความส าคัญ

ของปัจจัยเสี่ยงใหค้รอบคลุมเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน 

๔. ก ากับดูแลการจัดท าแผนด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  ก าหนดมาตรการในการสร้างความรูค้วาม

เข้าใจใหก้ับบุคลากรทุกระดับ 

๕. ก ากับดูแลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

๖. ติดตาม ตรวจสอบ  สรุปผลการด าเนินงาน  ก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน

บริหารความเสี่ยง  รายงานผลการด าเนินงานให้ผูบ้ริหารทราบ 

๗. ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ 

๘. ในกรณีจ าเป็นให้แต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงได้

ตามความเหมาะสม 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่    ๑   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่       พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

 

      (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์)   

                                                                  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศ คือ บรรดาขอ้ความที่ทางราชการประกาศหรอืชีแ้จงให้ทราบ หรอืแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษ

ตราครุฑ  และให้จัดท าตามแบบที่ ๗ ท้ายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑.  ประกาศ ใหล้งชื่อสว่นราชการที่ออกประกาศ 

๒.  เรื่อง  ให้ลงช่ือเรื่องที่ประกาศ 

๓.  ข้อความ  ให้อ้างเหตุผลที่ตอ้งออกประกาศและข้อความที่ประกาศ 

๔.  ประกาศ ณ วันที่ใหล้งตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ 

๕.  ลงช่ือ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ  และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 

๖.  ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกประกาศ  ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ท าเป็นแจ้งความให้เปลี่ยนค า                

     ว่าประกาศ  เป็น แจง้ความ  

 

ค าอธิบายการพิมพ์หนังสือประกาศ      

๑. ค าว่า “ประกาศ” “เรื่อง” ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๒๐ พอยท์ และจัดให้อยู่กึ่งกลาง

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

๒. พิมพ์ช่ือเต็มในวงเล็บ โดยใหว้งเล็บเปิด “(” อยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

๓. การพิมพ์ ชื่อเต็มในวงเล็บ และต าแหน่งให้อยู่กึ่ งกลางซึ่ งกันและกัน  ในกรณีที่ต้องพิมพ์                         

ต าแหน่ง ๒ บรรทัด  ระหว่างบรรทัดใหใ้ช้ระยะ (๑ Enter) 
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ประกาศ......................................................... 

เรื่อง  …………………….……..………..………….  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………..………………………………………… 

 

ประกาศ   ณ   วันที่        . เดือน.....................พ.ศ.……………. 

 

    

 

    

   (……พิมพ์ช่ือเต็ม….……) 

    ต าแหน่ง 
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ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 

เรื่อง อัตราค่าที่พักและระเบยีบหลักเกณฑ์การเข้าพักของศูนย์บรกิารวิชาการ      

จังหวัดเชยีงราย ส าหรับนิสิตส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
                                               ______________________________ 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกประกาศ เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติของ     

นิสิตส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘        

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ      

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง การมอบหมายให้รอง        

อธิการบดีรักษาการแทนอธิการบดีและปฏิบัติราชการแทนกัน จึงออกประกาศอัตราค่าที่พักและระเบียบ

หลักเกณฑ์การเข้าพักของศูนย์บริการวิชาการจังหวัดเชียงราย ส าหรับนิสิตส านักวิชาพยาบาล

ศาสตร์ ดังตอ่ไปนี ้

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าที่พักและระเบียบ

หลักเกณฑ์การเข้าพักของศูนย์บริการวิชาการจังหวัดเชียงราย ส าหรับนิสิตส านักวิชาพยาบาลศาสตร์” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้ 

นิสติ   หมายความว่า นิสติส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

บุคลากร หมายความว่า อาจารย์ประจ าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือ ผู ้ที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานให้กับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในการศึกษาภาคปฏิบัติของส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์ 

ข้อ ๔ ใหง้ดเว้นค่าที่พักในการเข้าพักของศูนย์บริการวิชาการจังหวัดเชียงรายส าหรับ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาภาคปฏิบัติของนิสิตส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ข้อ ๕ อัตราค่าที่พักและระเบียบหลักเกณฑ์การเข้าพักของนสิิต มีดังนี้ 

๑. ค่าธรรมเนียมหอพัก ๑,๒๐๐ บาท/คน/เดือน (รวมค่าน้ า,ค่าไฟฟ้า,ค่าบริการรถรับ-ส่ง) 

๒. นิสิตต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยในห้องพัก และบริเวณที่ต้องใช้ร่วมกัน รวมถึงการ

จัดการขยะ ไม่ให้หมักหมม อันจะท าให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของหอพัก/          

                                                                                        ๓.  กรณีที่เกิด... 
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๓. กรณีที่เกิดการช ารุดเสียหายกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อันเกิดจากการกระท าของ

นิสติ นิสติต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาสิ่งของที่ช ารุดเสียหาย 

๔. หากนิสิตน าของมีค่ามาเก็บไว้ในหอพัก ให้ถือเป็นความรับผดิชอบเฉพาะตัวบุคคล เมื่อเกิด

การสูญหาย ส านักวิชาฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

๕. ไม่อนุญาตใหน้ าสัตว์เลี้ยง เพื่อน หรอืบุคคลอื่นๆเข้ามาพักในหอพัก 

๖. ไม่ปิดรูปโปสเตอร์ หรือเขียนข้อความอันท าให้เปรอะเปื้อนฝาผนัง ประตู ตู้เสื้อผ้า หรือ

บริเวณอื่นๆภายในหอพัก 

๗. เมื่ออยู่ในหอพักนิสิตควรแตง่กายมดิชดิ ไม่ส่อในทางลอ่แหลม อนาจาร 

๘. ไม่ส่งเสียงดังรบกวน หรอืกระท าการอันก่อให้เกิดความร าคาญต่อผู้อื่นในหอพัก 

๙. ห้ามนิสิตดื่มสุรา และของมึนเมา ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด ห้ามเล่น การพนัน

ภายในหอ้งพัก และบริเวณอาคารหอพัก 

๑๐. การเข้า-ออก หอพัก วันจันทร์- ศุกร์ จะอนุญาต เวลา ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ 

อนุญาตใหก้ลับบ้านได้ และต้องกลับเข้าหอพักในเย็นวันอาทิตย์ก่อนเวลา ๒๐.๐๐ น. 

๑๑. นิสติมหีนา้ที่ตอ้งประหยัดทรัพยากรน้ าและไฟ และดูแลทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัย 

๑๒. หากนิสิตฝา่ฝนืไม่ปฏิบัติตามให้ถือเป็นความผิด จะด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับการฝึก

ปฏิบัติงานของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ต่อไป  

 

ประกาศ  ณ  วันที่           สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

 

(ดร. ส าราญ  ทองแพง) 

รักษาการในต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ชั้นความลับในหนังสือราชการ 

ชั้นความลับมี ๓ ชั้นคอื ลับที่สุด ลับมาก และ ลับ 

๑. ลับที่สุดหมายถึงข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรอืเพียงบางสว่นจะก่อให้เกิดความ 

เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 

๒. ลับมากหมายถึงข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรอืเพียงบางสว่นจะก่อให้เกิดความ 

เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 

๓. ลับหมายถึงข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสว่นจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

แก่ประโยชน์แหง่รัฐ 

  

ชั้นความเร็วของหนังสือ 

๑. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทางสารบรรณด้วยความ

รวดเร็ว เป็นพิเศษแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 

  ๑.๑ ด่วนที่สุด ให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสอืนั้น 

  ๑.๒ ด่วนมาก  ให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติโดยเร็ว 

  ๑.๓ ด่วน ให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะท าได้ 

        ให้ระบุช้ันความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์ ๓๒ พอยท์ ให้เห็นได้ชัดบน       

หนังสือและบนซอง โดยใหร้ะบุค าวา่ ด่วนที่สุด ด่วนมาก หรอื ด่วน 

       ในกรณีที่ต้องการใหห้นังสอืส่งถึงผูร้ับภายในเวลาที่ก าหนด ให้ระบุค าว่า ด่วนภายใน แล้วลง วัน 

เดือน ป ีและก าหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผูร้ับ กับให้เจ้าหน้าที่สง่ถึงผู้รับซึ่งระบุบนหนา้ซอง 

ภายในเวลาที่ก าหนด 

 

๒. หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว 

หน้า เลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งก าหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑เรียงเป็นล าดับไป

จนถึงสิน้ปีปฏิทิน หรอืใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 

     เมื่อผู้รับได้รับหนังสือเวียนแล้วเห็นว่าเรื่องนั้นจะต้องให้หน่วยงาน หรือบุคคลในบังคับบัญชาในระดับ

ตา่งๆ  ได้รับทราบด้วยก็ให้มหีนา้ที่จัดท าส าเนา หรอืจัดส่งให้หนว่ยงาน หรอืบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว 

 

การลงชื่อและต าแหน่ง 

การลงช่ือและต าแหน่งในหนังสอืราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรอืผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ลงช่ือในหนังสือทุกกรณีนอกจากที่  

ก าหนดใน ๒ 

การลงช่ือแทน ผูล้งช่ือแทนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรอืมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน  

รักษาราชการแทน รักษาการแทน ปฏิบัติราชการแทน รักษาการในต าแหน่ง หรือท าการแทน ตามที่มี      

กฎหมายก าหนด 



29 

 

๒. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือผู้ว่าราชการจังหวัด จะก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดลงชื่อ ใน

หนังสือได้เฉพาะหนังสือที่อยู่ในหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งนั้น หรือของส่วนราชการซึ่งอยู่ในบังคับบัญชา

ของผู้ด ารงต าแหน่งนั้น และหนังสือดังกล่าวไม่ก่อใหเ้กิดนติิสัมพันธ์กับส่วนราชการระดับกรม หรอืจังหวัด 

ผูล้งชื่อตามวรรคหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรม หรือหัวหน้าหน่วยงานจะมอบหมายเป็น

หนังสือใหผู้ด้ ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นผู้ลงชื่อแทนในเรื่องใดก็ได้ 

๓. การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ให้ใช้ค านามว่า นาย นาง นางสาว หน้าชื่อเต็มใต้ลายมือชื่อ เว้น

แต ่กรณีดังตอ่ไปนี ้

      ๓.๑ ในกรณีที่เจ้าของลายมือชื่อเป็นสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ใช้ค าน า

นามตามกฎหมายว่าด้วยการให้ใช้ค าน านามสตรี เช่น สตรีทั่ วไปซึ่ งมีสามีที่ ได้รับพระราชทาน

เค รื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภ รณ์ ตั้ งแต่ ช้ั น ทุ ติ ย จุ ล จอม เก ล้ าวิ เศษ ขึ้ น ไป  ห รื อที่ ได้ รั บ พ ระราชท าน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันทุติยจุลจอมเกล้าตติยจุลจอมเกล้า และจตุตถจุลจอมเกล้า ให้ใช้ค าน านามว่า

ท่านผู้หญิง หรอืคุณหญิง แล้วแต่กรณี หนา้ชื่อเต็มใต้ลายมือช่ือ 

๓.๒  ในกรณีที่เจ้าของลายมือชื่อมีบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ ให้พิมพ์ค าเต็มของบรรดาศักดิ์

หรอืฐานันดรศักดิ์ ไว้ใต้ลายมือช่ือ 

     ๓.๓ ในกรณีเจ้าของลายมือชื่อมียศที่ต้องใช้ยศประกอบชื่อ ใหพ้ิมพ์ค าเต็มของยศไว้หน้าลายมือชื่อ

และพิมพ์ช่ือเต็มไว้ใต้ลายมือช่ือ 

    ๓.๔ ในกรณีที่มีกฎหมาย หรอืระเบียบก าหนดให้ใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน านาม ใหถ้ือปฏิบัติ

ตามกฎหมาย หรอืระเบียบว่าด้วยการนัน้ 

๔. การลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ ให้ลงต าแหน่งของเจา้ของหนังสือ ถ้าผูล้งชื่อมิใช่เจ้าของหนังสือ 

โดยตรง ให้ลงต าแหน่งของผู้ลงชื่อ ส่วนการลงต าแหน่งของราชการทหารให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับและ

แบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหม 

           ในกรณีที่มีการลงชื่อแทนให้ใช้ค าว่า ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษาราชการแทน รักษาการแทน 

ปฏิบัติราชการแทน รักษาการในต าแหน่ง หรอืท าการแทน แล้วแตก่รณี ตามที่กฎหมายก าหนด ในกรณีที่ม ี      

กฎหมายก าหนดให้ใชค้ าวา่ แทน แลว้ใหล้งต าแหน่งของเจา้ของหนังสอืต่อท้ายค าดังกล่าว 

การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา 

การเสนอหนังสือ คือ การน าหนังสือที่ด าเนินการช้ันเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

เพื่อพิจารณาบันทึกสั่งการทราบและลงช่ือ 

การเสนอหนังสือ ให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามล าดับช้ันผู้บังคับบัญชา โดยเจ้าหน้าที่ผู้

รวบรวมเรื่องเสนอและแยกหนังสือที่เสนอออกเป็นประเภทตามช้ันความลับ ความเร่งด่วน จัดล าดับว่าเป็น

เรื่อง ที่ตอ้ง   สั่งการพิจารณา หรอืเพื่อทราบ แล้วใส่แฟ้มเสนอตามลักษณะความส าคัญของหนังสือแต่ละเรื่อง 
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การศึกษาและก าหนดเรื่อง 

  เมื่อศึกษารูปแบบการเขียนหนังสือราชการจนสามารถเขียนได้อย่างถูกต้องแล้ว  ผู้เขียน

หรือผู้ร่างต้องศึกษาเรื่องที่จะเขียนเพื่อจะได้ทราบและเข้าใจถึงจุดประสงค์ในการเขียน  และเนื้อหาสาระ

ของเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้  จากนั้นจึงก าหนด  “เรื่อง”  ของหนังสือโดยเขียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  ๒  

ประการคอื 

  ประการที่  ๑  ให้รูใ้จความส าคัญที่ย่อสัน้ที่สุดของหนังสือ 

  ประการที่  ๒  ให้สะดวกในการเก็บค้นอา้งองิ 

  การเขียน “เรื่อง” ที่ดี  ควรมีลักษณะดังน้ี 

๑.  สั้นกระชับ 

๒. ได้ใจความ 

๓. สอดคล้องกับเนือ้หา 

๔. เก็บค้นอา้งองิง่าย 

๕. ไม่ใช้ประโยคปฏิเสธ 

 

ตัวอย่างท่ี  ๑  การเขียน  “เรื่อง”  ที่สั้นกระชับ  แต่ไม่ได้ใจความ  เช่น 

  เรื่อง การปรับปรุงห้อง 

  เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่าย 

 

  ควรเขียนได้ใจความวา่ 

  เรื่อง การปรับปรุงห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 

  เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายการปรับปรุงห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ 

อาคารส านักงานอธิการบดี 

 

ตัวอย่างท่ี  ๒  การเขียน  “เรื่อง”  ที่ยาวเกินไป   

  เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อโทรศัพท์ดจิติอล  จ านวน  ๑  เคร่ือง  ส าหรับ 

  เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรเีกี่ยวกับมาตรการของคณะกรรมการ  

ป.ป.ป  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

 

  ควรเขียนได้ใจความวา่ 

  เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองโทรศัพท์ดจิติอล   

  เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรเีกี่ยวกับมาตรการของคณะกรรมการ  

ป.ป.ป   
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ตัวอย่างท่ี  ๓  การเขียน  “เรื่อง”  ในลักษณะปฏิเสธ   

  เรื่อง ไม่ผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร 

  เรื่อง ไม่สนับสนุนงบประมาณ  โครงการวจิัย 

 

  ควรเขียนได้ใจความวา่ 

  เรื่อง การขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร   

  เรื่อง การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย   

 

ตัวอย่างท่ี  ๔  การเขียนจุดประสงค์ท่ีไม่ชัดเจน   

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอด้วย 

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ใช้ห้องฝึกอบรมดังกล่าวด้วย 

 

  ควรเขียนให้ชัดเจน  เช่น 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดน าเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย   

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ใช้ห้องฝึกอบรม  ตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย  

 

ตัวอย่างท่ี  ๕  การเขียนจุดประสงค์ตามลักษณะและความมุ่งหมายที่มีหนังสือไป 

 

ค าแจง้  จงึเรียนมาเพื่อทราบ / จงึเรียนเพื่อโปรดทราบ 

  จงึขอแจง้ให้ทราบไว้ลว่งหนา้  

 

ค าขอ  จงึเรียนมาเพื่อขออนุมัต ิ/ จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตดิ้วย / จงึเรียนมาเพื่อโปรด 

พิจารณาอนุมัตดิ้วย  จะขอบคุณยิ่ง / จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา / จงึเรียนมาเพื่อขอได้ 

โปรดให้ความร่วมมอืในการนี้ตามสมควรด้วย 

 

ค าขอความช่วยเหลือ   

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห ์ คณะวทิยาศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห(์ด้วย)  จะขอบคุณยิ่ง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญด้วย  จะขอบคุณยิ่ง 

ความอนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดี  และขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
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คณะวทิยาศาสตร์  หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห ์ จากท่านด้วยดีเชน่เคย 

และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

ค าซักซ้อม จึงขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติตอ่ไป 

  

ค ายืนยัน จงึขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ 

  จึงขอเรียนยืนยันข้อตกลงดังกล่าวมา  ณ  ที่นี้ 

  จงึเรียนซักซ้อมมาเพื่อให้เข้าใจตรงกัน 

  จงึเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดเข้าใจใหต้รงกัน 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดด าเนนิการตอ่ไป  จะขอบคุณยิ่ง 

 

ค าสั่ง  จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติตอ่ไป / จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือ 

เป็นหลักปฏิบัติตอ่ไป 

  จงึเรียนมาเพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

 

ค าเตอืน จงึขอเรียนเตือนมาเพื่อโปรดด าเนนิการเรื่องนี้ให้เสร็จโดยด่วนด้วย 

  บัดนี ้ เวลาล่วงเลยมานานแลว้  ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องนีแ้ตป่ระการใด 

จงึขอเรียนเตอืนมา 

บัดนีถ้ึงก าหนดช าระค่าเล่าเรียนแล้ว  จึงขอได้โปรดน าเงินจ านวน......บาท 

ไปช าระภายในวันที่............... 

 

ค าก าชับ จงึเรียนมาเพื่อจักได้ปฏิบัติตามมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดก าชับ เจ้าหนา้ที่ให้ระมัดระวังมใิห้เดิดกรณีเชน่นีอ้ีก 

   

ค าถาม  จงึเรียนมาเพื่อขอทราบว่า......../  จงึเรียนมาเพื่อขอทราบผลการพิจารณา 

   

ค าหารอื จงึขอเรียนหารอืมาว่า............ 

   

ค าช้ีแจง จงึเรียนช้ีแจงมาเพื่อทราบ......... 

 

ค าเชญิ  ในการนี้  คณะวิทยาศาสตร์ขอเรยีนเชิญท่านหรอืบุคลากรในสังกัดของท่าน 

เข้าร่วมการสัมมนา 
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ค าปฏิเสธ คณะวทิยาศาสตร์จึงขออภัยที่ไม่อาจอนุญาตให้  นาย...ไปปฏิบัติงานตามที่ขอไปได้ 

   

ค าตอบปฏิเสธ จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ / จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

  จงึเรียนมาเพื่อทราบ  และขออภัยมา ณ ที่นี้ดว้ย 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขออภัยมา ณ ที่นี้ดว้ย 

 

ค าสง่ขอ้มูล จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ / จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

   

ค าเชญิเป็นวิทยากร 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารบัเชญิด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  คณะวทิยาศาสตร์หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดี 

และขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี ้

 

ค าช้ีแจงขอ้เท็จจริง 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และด าเนนิการตอ่ไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 

ส าหรับการใช้ค าลงท้ายด้วยการขอบคุณ  ควนเลอืกใช้ค าขอบคุณให้เหมาะสมกบัผู้รับ  ตามระดบั  ดังน้ี 
 

๑.  ระดับเสมอกัน หรอื ผู้ใต้บังคับบัญชา  ใชค้ าว่า  ขอขอบคุณ  ขอบคุณมาก หรอืจะ  

ขอบคุณมาก 

๒.  ระดับสูงกว่า  ใช้ค าว่า  จะขอบคุณยิ่ง 

๓. ระดับบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งสูงเป็นพิเศษ  ม ี ๑๔  ต าแหนง่  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี 

ซึ่งใช้ค าขึน้ต้นว่า  “กราบเรียน”  ใช้ค าว่า  จะเป็นพระคุณยิ่ง 
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บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งสูงเป็นพเิศษ  ๑๔  ต าแหน่ง  ที่จะต้องใช้ค าว่าขึ้นต้น  “กราบเรียน” 

       และส่วนลงท้าย  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 

๑. ประธานองคมนตรี 

๒. นายกรัฐมนตรี 

๓. ประธานรัฐสภา 

๔. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

๕. ประธานวุฒิสภา 

๖. ประธานศาลฎีกา 

๗. รัฐบุรุษ 

๘. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

๙. ประธานศาลปกครองสูงสุด 

๑๐. ประธานกรรมการเลือกตั้ง 

๑๑. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๑๒. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๑๓. ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

๑๔. ผูต้รวจการแผน่ดินรัฐสภา 
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ค ำลงท้ำย  ให้ใชค้ ำลงท้ำยตำมฐำนะของผู้รับหนังสอืตำมตำรำงกำรใช้ค ำขึน้ต้น  

 สรรพนำม ค ำลงท้ำย  และกำรจำ่หนำ้ซอง  ดังตอ่ไป 

 

ผู้รับหนังสือ ค าขึน้ต้น สรรพนาม ค าลงท้าย ค าที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง 

1.พระรำชวงศ ์

 พระบำทสมเด็จพระ

เจำ้อยู่หัว 

 สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ 

 

ขอเดชะฝ่ำละอองธุล ี         

พระบำทปกเกล้ำปก

กระหม่อม 

ข้ำพระพุทธเจำ้…….. 

(ออกช่ือ). ขอ 

 

ใต้ฝำ่ละอองธุล ี

พระบำท 

ข้ำพระพุทธเจำ้ 

 

ควรมิควรแล้วแต่จะ

ทรงพระกรุณำโปรด

เกล้ำโปรด

กระหม่อมขอเดชะ 

ข้ำพระพุทธเจำ้… 

 

  

ขอพระรำชทำน 

ทูลเกล้ำทูล 

กระหม่อมถวำย 

 พระรำชทำน พระบรม

รำชวโรกำส กรำบ

บังคมทูลพระกรุณำ

ทรำบฝ่ำละอองธุลีพระ

บำท 

 …..(ลงชื่อ)….. 

(หรอืจะน ำค ำว่ำ ขอ

เดชะ มำไว้ทำ้ยชื่อ

เจำ้ของหนังสือก็ได้) 

 

ขอเดชะ 

2.สมเด็จพระบรมรำชนิ ี

    สมเด็จพระบรมรำชชนน ี

    สมเด็จพระยุพรำช (สยำม

มกุฎรำชกุมำร)   สมเด็จพระ

บรมรำชกุมำรี 

 

ขอพระรำชทำนกรำบ

บังคมทูล……………….. 

(ออกพระนำม)……..        

ทรำบฝ่ำละอองพระ

บำท 

ใต้ฝำ่ละอองพระ

บำท

ข้ำพระพุทธเจำ้ 

ควรมิควรแล้วแต่จะ

ทรงพระกรุณำโปรด

เกล้ำโปรด

กระหม่อม

ข้ำพระพุทธเจำ้.…… 

…….(ลงชื่อ)………. 

 

ขอพระรำชทำนกรำบ

บังคมทูล..(ระบุพระ

นำม)... 

3.  สมเด็จเจำ้ฟ้ำ ขอพระรำชทำนกรำบ

ทูล …….(ออกพระ

นำม)….. 

ทรำบฝ่ำพระบำท 

ใต้ฝำ่พระบำท 

ข้ำพระพุทธเจำ้ 

ควรมิควรแล้วแต่จะ

โปรดเกล้ำโปรด

กระหม่อม 

ข้ำพระพุทธเจำ้.……

……….(ลงชื่อ)……. 

 

ขอพระรำชทำนกรำบ

ทูล ……….(ระบุพระ

นำม)…..... 

4.  พระบรมวงศ์ ช้ันพระองค์

เจำ้   

 

ขอประทำนกรำบ

ทูล……….(ออกพระ

นำม)……ทรำบฝำ่พระ

บำท 

ใต้ฝำ่พระบำท 

ข้ำพระพุทธเจำ้ 

ควรมิควรแล้วแต่จะ

โปรดเกล้ำโปรด

กระหม่อม 

ข้ำพระพุทธเจำ้.… 

…..(ลงชื่อ)……. 

 

 

ขอพระรำชทำนกรำบ

ทูล ….(ระบุพระ

นำม)…........ 
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ผู้รับหนังสือ ค ำขึน้ต้น สรรพนำม ค ำลงท้ำย ค ำที่ใช้ในกำรจ่ำหน้ำซอง 

5. พระเจ้ำวรวงศ์เธอ 

     ( ที่มไิด้ทรงกรม ) 

กรำบทูล... (ออกพระ

นำม) 

ทรำบฝ่ำพระบำท 

ฝ่ำพระบำท 

เกล้ำกระหม่อม 

(ชำย) 

เกล้ำกระหม่อมฉัน 

(หญิง) 

 

ควรมิควรแล้วแต่จะ

โปรด 

กรำบทูล....(ระบุพระ

นำม)…… 

6. พระอนุวงศ์ชัน้  

พระวรวงศ์เธอ(ทรงกรม) 

 

กรำบทูล...(ออกพระ

นำม).ทรำบฝ่ำพระบำท 

ฝ่ำพระบำท 

เกล้ำกระหม่อม 

(ชำย) 

เกล้ำกระหม่อมฉัน 

(หญิง) 

ควรมิควรแล้ วแต่           

จะโปรด 

กรำบทูล....(ระบุพระ

นำม).....… 

7. พระอนุวงศ ์ช้ันพระวรวงศ ์ 

        เธอ  (ที่มิได้ทรงกรม) 

ทูล ………….(ออกพระ

นำม)…………ทรำบฝำ่

พระบำท 

ฝ่ำพระบำท 

กระหม่อม(ชำย) 

หม่อมฉนั(หญิง) 

 

ควรมิควรแล้วแต่จะ

โปรด 

ทูล…....(ระบุพระ

นำม)....… 

8. พระอนุวงศ์  ช้ันหม่อมเจำ้ ทูล…(ออกพระนำม)….. 

 

ฝ่ำพระบำท  

กระหม่อม(ชำย) 

หม่อมฉนั(หญิง) 

แล้วแต่จะโปรด 

 

ทูล……(ระบุพระ

นำม).....… 

9. พระภิกษ ุ

     สมเด็จพระสงัฆรำชเจ้ำ 

 

ขอประทำนกรำบ

ทูล…… ……(ออกพระ

นำม)…… 

 

 

ใต้ฝำ่พระบำท 

ข้ำพระพุทธเจำ้                 

 

 

ควรมิควรแล้วแต่จะ

โปรดเกล้ำ 

โปรดกระหมอ่ม 

 

ขอประทำนกรำบ

ทูล…(ระบุพระนำม)….... 

10. สมเด็จพระสงัฆรำช 

 

กรำบทูล ………………. 

……(ออกพระนำม).…. 

ฝ่ำพระบำท  

 เกล้ำกระหม่อม  

   (ชำย) 

เกล้ำกระหม่อมฉัน 

  (หญงิ) 

ควรมิควรแล้วแต่จะ

โปรด 

กรำบทูล....(ระบุพระ

นำม)....…. 

11.  สมเด็จพระรำชำคณะ  

      รองสมเด็จพระรำชำคณะ 

นมัสกำร…………… 

……...(ออกนำม)….…. 

พระคุณเจ้ำ 

กระผม 

ดิฉัน 

ขอนมสักำรด้วย

ควำมเคำรพ 

อย่ำงยิ่ง 

นมัสกำร….. (ระบุ

นำม)….. 

12.  พระรำชำคณะ นมัสกำร.(ออกนำม)….. พระคุณทำ่น 

กระผม 

ดิฉัน 

 

ขอนมสักำรด้วย

ควำมเคำรพอย่ำง

สูง 

นมัสกำร..…(ระบุนำม)…. 
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ผู้รับหนังสือ ค ำขึน้ต้น สรรพนำม ค ำลงท้ำย ค ำที่ใช้ในกำรจ่ำหน้ำซอง 

13.  พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป นมัสกำร...(ออกนำม). ท่ำน 

ผม/ดิฉัน 

ขอ นมั ส ก ำรด้ ว ย

ควำมเคำรพ 

นมัสกำร....(ระบุนำม)….   

 

14. บุคคลธรรมดำ 

 ประธำนองคมนตรี 

 นำยกรัฐมนตรี 

 ประธำนรัฐสภำ 

 ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 

 ประธำนวุฒิสภำ 

 ประธำนศำลฎีกำ 

 ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ 

 ประธำนศำลปกครอง

สูงสุด 

 ประธำนกรรมกำรกำร

เลือกตั้ง 

 ประธำนกรรมกำรสิทธิ

มนุษยชนแห่งชำติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          กรำบเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ำน 

ข้ำพเจ้ำ 

กระผม 

ผม 

ดิฉัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงควำมนับ

ถอือย่ำงยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

   

  กรำบเรียน 

 ประธำนกรรมกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริต

แห่งชำติ 

 ประธำนกรรมกำรตรวจ

เงินแผน่ดิน 

 ผู้ตรวจกำรแผ่นดินของ

รัฐสภำ 

 รัฐบุรุษ 

    

15. บุคคลทั่วไป 

      (นอกจำกขอ้ 14) 

เรียน ท่ำน 

ข้ำพเจ้ำ 

กระผม 

ผม 

ดิฉัน 

ขอแสดงควำม      

นับถอื 

เรียน 
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