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ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ใหความหมายของคําวา “งาน” และ “สาร

บรรณ” ไวดังน้ี  “งาน” เปนคํานาม หมายถึง “ส่ิงหรือเร่ืองที่ทํา” “สารบรรณ” เปนคํานาม หมายถึง
"หนังสือที่เปนหลักฐาน” เม่ือรวม ๒ คําเขากันเปน “งานสารบรรณ” ยอมหมายถึง “ส่ิงหรือเร่ืองที่
ทําดวยหนังสือที่เปนหลักฐาน” หรือ “งานทําหนังสือที่เปนหลักฐาน” หรือ “งานทําหนังสือสําคัญ”

วาโดยความหมายในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๐๖
และฉบับ พ.ศ.๒๕๒๖ มีความหมายดังน้ี

๑. งานสารบรรณ หมายถึง งานที่ทําดวยหนังสือ กลาวคือ คิด ราง เขียน แตง พิมพ
จดจํา ทําสําเนา รับสง บันทึก ยอเร่ือง เสนอ ส่ังการ ตอบ เก็บ และคนหา

๒. งานสารบรรณ หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสารเริ่มแต จัดทํา การรับ
การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย

ตามนัยที่กลาวมาทั้งหมดนี้  ใหมองเห็นชัดเจนวางานสารบรรณไดแก  งานทําหนังสือ
สําคัญซ่ึงเปนหลักฐานของทางราชการ ของทางการคณะสงฆ และของหนวยงานอื่น ทั้งที่เปน
หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน หรือแมงานของปจเจกชน

งานสารบรรณ  เปนหัวใจแหงการปฏบิัติงานราชการแผนดินและงานการคณะสงฆ จึง
จําเปนแกเจาคณะพระสังฆาธิการและเลขานุการทางคณะสงฆเชนเดียวกับที่จําเปนแกทางราชการ  
เพราะการปฏิบัติงานทั้งทางราชการและทาการคณะสงฆมีงานสารบรรณเปนหลัก

การปฏิบัติงานสารบรรณของทางราชการและของทางการคณะสงฆ วาโดยลักษณะ
การปฏิบัติมีขอบขายเทากัน แตการปฏิบัติแตกตางกัน กลาวคือ การปฏิบัติงานสารบรรณของทาง
ราชการ ยอมมีผูปฏิบัติหลายคนคือ มีผูราง ผูตรวจราง ผูพิมพ ผูตรวจแก ผูเสนอ ผูลงนาม ผูลง
ทะเบียน ผูสง ตลอดจนผูเก็บรักษาและผูทําลาย หนังสือฉบับเดียว ผานผูปฏิบัติจํานวนหลายคน
สวนทางการคณะสงฆน้ัน  ข้ันตอนแหงการปฏิบัติ ก็เชนเดียวกับทางราชการ แตมีผูปฏิบัตินอย
กลาวคือ มีเพียงผูจัดทําและผูลงนาม หรือมีเพียงเลขานุการและผูบังคับบัญชาเทานั้น

เพราะการปฏิบัติงานสารบรรณของทางการคณะสงฆเปนเชนวานี้ ทั้งเจาคณะพระสัง
ฆาธิการผูปกครองคณะสงฆทั้งรองเจาคณะ เลขานุการเจาคณะและเลขานุการรองเจาคณะ ควรได
ศึกษาวิชางานสารบรรณโดยละเอียด แตเพราะทางการคณะสงฆมิไดกําหนดระเบียบงานสาร
บรรณไว คงอนุโลมใชระเบียบงานสารบรรณของทางราชการ ดังน้ัน ในการเรียนเรื่องงานสาร
บรรณน้ี จะตองยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ เปนแนวทางใน
สวนหลัก  โดยขอแยกเรียนถวายเปน ๕ สวน คือ.-

๑. หนังสือราชการ
๒. หนังสือราชการลับกับหนังสือราชการดวน
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๓. การปฏิบัติงานสารบรรณ
๔. ขอควรศึกษาเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๕. แบบหนังสือราชการ


กอนที่จะพูดถึงชนิดของหนังสือราชการ ขอใหความหมายของถอยคําโดยสังเขป
๑. เครื่องหมายใชขีดเขียนแทนคําพูด ช่ือวา “หนังสือ”
๒. งานของประเทศหรือของพระเจาแผนดิน ช่ือวา “ราชการ”
๓. หนังสือซ่ึงเปนหลักฐานเกี่ยวกับงานของประเทศ หรือของพระเจาแผนดิน หรือ

เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ช่ือวา “หนังสือราชการ”
๔. งานของคณะสงฆ ช่ือวา “การคณะสงฆ”
๕. หนังสือซ่ึงเปนหลักฐานเกี่ยวกับงานของคณะสงฆ หรือเอกสารที่เปนหลักฐานใน

การคณะสงฆ ช่ือวา “หนังสือการคณะสงฆ”
หนังสือราชการนั้น  แยกโดยลักษณะ เปน ๕ คือ
๑. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
๒. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใด ซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก
๓. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราช

การ
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ
สวนหนังสือการคณะสงฆ พึงทราบตามลักษณะทั้ง ๕ น้ี โดยอนุโลม

หนังสือราชการ แยกโดยชนิด มี ๖ คือ
๑. หนังสือภายนอก
๒. หนังสือภายใน
๓. หนังสือประทับตรา
๔. หนังสือส่ังการ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ
๖. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

หนังสือการคณะสงฆ พึงอนุโลมตามหนังสือราชการทั้ง ๖ น้ี
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หนังสือภายนอก  คือหนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี เปนหนังสือติดตอระหวาง

สวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
สวนทางการคณะสงฆ หนังสือภายนอก หมายถึงหนังสือติดตอการคณะสงฆที่เปน

แบบพิธีซ่ึงมีไปมาระหวางเจาคณะชั้นหน่ึงกับเจาคณะชั้นหน่ึง หรือหนังสือติดตอกับสวนราชการ
หรือหนังสือติดตอกับบุคคลภายนอก เชน หนังสือจากเจาคณะตําบล ถงึเจาคณะอําเภอ หรือ
หนังสือจากรองเจาคณะอําเภอ ซ่ึงปฏิบัติการแทนเจาคณะอําเภอ ถึงเจาคณะจังหวัด หรือเจา
อาวาสหรือเจาคณะชั้นใด ๆ มีไปถึงสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ๆ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

อันหนังสือภายนอกนี้  โดยลักษณะการใช เรียกช่ือได ๔ คือ หนังสือต้ังตน หนังสือสืบ
ตอ หนังสือโตตอบ แหละหนังสือตามเตือน มีรายละเอียด ๑๔ คือ ที่, สวนราชการเจาของหนังสือ,
วัน เดือน ป, เร่ือง, คําขึ้นตน, อางถึง, ส่ิงที่สงมาดวย, ขอความ, คําลงทาย, ลงช่ือ, ตําแหนง, สวน
ราชการเจาของเรื่อง, โทร, และสําเนาเรื่อง (ถามี) พึงทราบขอแนะนําโดยสังเขป

๑. ที่ มีขอควรทราบ คือ พยัญชนะรหัส เลขรหัส  ทับ (/) และเลขจํานวน
พยัญชนะรหัส  ใชเปนอักษรยอ ๒ ตัว สําหรับบอกช่ือหนวยราชการระดับ กระทรวง

ทบวง หนวยราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด และจังหวัด เชน นร
สํานักนายกรัฐมนตรี ศธ กระทรวงศึกษาธิการ ทม ทบวงมหาวิทยาลัย พว สํานักพระราชวัง และ
กท  กรุงเทพมหานคร  ในทางการคณะสงฆมิไดกําหนดใชพยัญชนะรหัส ในบางภาคกําหนดใช
แลวก็มี

เลขรหัส  ใชบอกช่ือสวนราชการเจาของหนังสือและเจาของเรื่อง  ในสวนกระทรวง
ทบวง เลข ๒ ตัวแรกบอกกรม โดยเริ่มดวย ๐๑ เลข ๒ ตัวหลังบอกกอง เร่ิมดวย ๐๑ ตามลําดับ
กรมกองในกระทรวงนั้น ๆ  ในสวนหนวยราชการที่ไมข้ึนสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง
หรือทบวงใด  ใชเลข ๐๐ นําหนา  เลข ๒ ตัวหลังบอกกอง  เร่ิมดวยเลข ๐๑  ตามลําดับกองใน
สังกดั  ในสวนจังหวัด  เลข ๒ ตัวแรกบอกอําเภอ  เร่ิมจาก  ๐๑ (อําเภอเมือง)  เฉพาะหนวยงาน
ในสวนภูมิภาคที่ข้ึนตรงตอจังหวัด  ใชเลข  ๐๐  นําแลวตอดวยเลขรหัสของสวนน้ัน ๆ เชน  พศ
๐๐๗๓  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ฯลฯ

ทับ (/)  และเลขจํานวน  ใชบอกจํานวนหนังสือออกแตละป  โดยใช (/) แลวตอดวยเลข
จํานวน  เร่ิมแต  ๑ ไปจนสิ้นปปฏิทิน  แบบงานสารบรรณเดิม  (พ.ศ. ๒๔๙๗) ใชเลขบอกจํานวน
ไวหนาแลว  (/) และตอดวยเลข  พ.ศ.  ทางการคณะสงฆยังคงใชแบบเดิมอยูเปนสวนมาก  สวนใน
เขตปกครองคณะสงฆบางจังหวัด  เชน  จ.ชุมพร  ใชแบบงานสารบรรณฉบับใหม

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ที่ พศ ๐๐๐๓/…….
สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ ที่ จภ ๑๖.๔๕/๒๕๔๘
สํานักงานเจาคณะจังหวัดชุมพร ที่ ชพ.๐๐๑/๐๙๐
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โดยปกติการทําหนังสือภายนอก  จัดทําเปน  ๒ ฉบับคือ  ตนฉบับสําหรับสงและ
สําเนาคูฉบับ  สําหรับเก็บเปนตนเร่ือง  ทางราชการทําสําเนา  ๒ ฉบับ  เพราะตองเก็บเปนตน
เร่ืองและสงแผนกสารบรรณ

ในกรณีที่หนังสือซ่ึงมีขอความอยางเดียวกันและผูรับมีจํานวนมาก  ใชหนังสือเวียน
โดยเพิ่มพยัญชนะรหัส  ว  หนาเลขทะเบียนหนังสือออก  จะใชเลขหนังสือเวียนโดยเฉพาะ  หรือ
ใชตอจากเลขทะเบียนหนังสือออกตามปกติก็ได  เชน

ที่  ศธ  ๐๔๐๗/ว ๑๕๐๐  ที่ สภ ๑๐๐๑/ว ๕๕  หรือ  ที่  ว ๕๕/๒๕๓๗
๒.  สวนราชการเจาของหนังสือ  หมายถึง  สวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือ  เชน

“กรมการศาสนา”  “จังหวัด..”  “สํานักงานเจาคณะอําเภอ..”  “วัด...”  ใหระบุสวนราชการและสถาน
ที่ต้ังพรอมทั้งรหัสไปรษณีย

๓.  วัน  เดอืน  ป  หมายถึง วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ  ลงเฉพาะเลขบอกวันที่  ช่ือ
เดือนและเลขบอก  พ.ศ.  เชน  “๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๘”

๔.  เรื่อง  หมายถึง  ช่ือเร่ืองของหนังสือฉบับน้ัน  ใหยอความประสงคของหนังสือให
ส้ันที่สุดเปนช่ือเร่ือง  ถาหนังสือสืบตอโตตอบหรือตามเตือน  ใหใชช่ือตามเดิม  อยาตั้งใหม  จะ
กลายเปนคนละเรื่อง  เชน  “เร่ือง  การประชุมพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาชุมชน” และ “เร่ือง ขอ
แตงต้ังเจาอาวาส” หรือ เร่ือง  การประชุมถวายความรูพระเลขานุการ

๕.  คําข้ึนตน  หมายถึง  คํานํากอนระบุตําแหนงหรือช่ือผูรับหนังสือ  ใชใหเหมาะสม
กับฐานะของผูรับ  เชน  “เรียน  เจาคณะจังหวัด...”  “กราบเรียน  เจาคณะจังหวัด...”  “เจริญพร  ผู
วาราชการจังหวัด”  ตองศึกษาเรื่องคําขึ้นตน  สรรพนาม  และคําลงทายประกอบ

๖.  อางถึง  หมายถึง  การอางถึงหนังสือที่เคยติดตอกัน  ซ่ึงสวนราชการหรือบุคคลผู
จะรับหนังสือฉบับใหม  เปนเจาของหนังสือฉบับเดิม  หรือเคยไดรับหนังสือที่อางถึงมากอน  เพ่ือ
ใหการเขาเรื่องถูกตองและใหผูรับหารายละเอียดจากเรื่องเดิมมาประกอบการพิจารณา  ถาเรื่อง
เดิมมีหลายฉบับ  อางถึงเฉพาะฉบับสุดทาย  ถาแตละเรื่องมีความสําคัญ ตองนํามาประกอบการ
พิจารณา  ควรอางถึงทุกฉบับ  สวนขอความเดิมควรเก็บมายอ ๆ ดังน้ี

“อางถึง  หนังสือจังหวัดที่  จจ.๕๘/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๒๘
ตามหนังสือที่อางถึง  จังหวัดขออนุมัติกําหนดเขตปกครองตําบล  ในเขตอําเภอ.........

ดังความละเอียดแจงอยูแลว  น้ัน”
การอางถึง  โดยตรงใชกับหนังสือโตตอบอยางเดียว  แตหนังสือตามเตือนและอื่น ๆ

ถาหนังสือที่อางถึงมีอยูกับผูรับแลว  จะใชก็ควร  ขอน้ี  ผูรางหนังสือพึงสังวร  มิใชอางถึงโดยไมมี
จุดยืน
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๗.  สิ่งที่สงมาดวย  หมายถึง ขอความที่ใชพิเศษเมื่อมีการสงส่ิงของ  เอกสาร  หรือ
บรรณสาร  ไปพรอมกับหนังสือฉบับน้ัน  ถามีหลายรายการใหบอกทุกรายการโดยระบุ  ๑,๒,๓,
ตามความสําคัญ  ถามีรายการเดียวใหระบุธรรมดา  ตัวอยาง

หลายรายการ  ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. บัญชีขอพระราชทานสมณศักดิ์  ๑ ชุด
๒.ประวัติพระสังฆาธิการ  ๒๐ ชุด

รายการเดียว  ส่ิงที่สงมาดวย  รางประกาศคณะสงฆจังหวัด  ๔ ฉบับ
๘.  ขอความ  หมายถึง  ความของหนังสือ  ใหลงสาระสําคัญของหนังสือฉบับน้ันให

ชัดเจนและอานเขาใจงาย  ขอความนั้น  ควรแยกเรื่องเปน ๒ ตอน  คือ
ก. ตอนเหตุผล  เร่ิมตนดวยการลําดับเหตุผลแหงเร่ืองน้ัน ๆ  หรือปรารภถึงมูลเหตุ

แหงเร่ืองน้ัน ๆ  พอใหเห็นภาพพจนโดยชัดเจน  อันเปนความทอนตน  ถาเหตุผลหรือมูลเหตุมี
หลายประการ  ใหเรียงเปนวรรคตามความเหมาะสมแกรูปเร่ือง

ข.  ตอนความประสงค  ใหแสดงความประสงคในการมีหนังสือฉบับน้ันโดยชัดเจน
หากมีความประสงคหลายประการ  ควรเรียงเปนขอ ๆ

อน่ึง  ในบางกรณี  มีตอนเหตุผลและตอนความประสงค  แลวมีตอนสรุปความอีกช้ัน
หน่ึง  ใชในลักษณะที่ความประสงคยืดยาว

๙.  คําลงทาย  หมายถึง  คําที่ใชคูกับคําขึ้นตน  ใหใชโดยพอเหมาะสมแกฐานะของผู
รับกับผูสง  เชน  เรียนมาดวยความนับถือ,  ขอเจริญพร, กราบเรียนมาดวยความเคารพ

๑๐.  ลงชื่อ  หมายถึง  ลายเซ็นของเจาของหนังสือ  ใหพิมพช่ือเต็มไวใตลายเซ็น
เฉพาะทางการคณะสงฆ  ใหเซ็นช่ือเต็ม  อยาใชอักษรยอ  หรือเซ็นเฉพาะชื่อ  ไมมีคําวา  “พระ”
หรือคําวา  “เจาอธิการ”  นําหนานาม  เพราะขาดคําแสดงสมณภาวะ  ขอน้ี  ควรระมัดระวัง
อยางยิ่ง

๑๑.  ตําแหนง  หมายถึง  ตําแหนงของเจาของหนังสือ  กลาวคือผูบังคับบัญชาหนวย
งานชั้นน้ัน  ๆ  เชน  กรม  ไดแก   อธิบดี     จังหวัด  ไดแก  ผูวาราชการจังหวัด  สวนผูปกครอง
คณะสงฆน้ี  เจาอาวาสและเจาคณะเทานั้น   เปนเจาของหนังสือในสวนวัดและสวนคณะสงฆช้ัน
น้ัน ๆ  ผูชวยเจาอาวาสและรองเจาอาวาส  และรองเจาคณะลงนามไดเฉพาะในกรณีที่ไดรับมอบ
หมายเทานั้น  แมไดรับมอบหมายแลวก็ตองลงตําแหนงเจาของหนังสือไวดวย

๑๒.  เจาของเรื่อง  หมายถึง  สวนราชการที่เปนเจาของเรื่อง  เชน  “กองศาสนูป
ถัมภ”  “สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด”  “ฝายการปกครอง”

๑๓.  โทร.  หมายถึง  หมายเลขโทรศัพทผูเปนเจาของเรื่องน้ัน ๆ
๑๔.  สําเนาสง  หมายถึง  ช่ือสวนราชการหรือตําแหนงหรือบุคคลที่ไดสงสําเนา

หนังสือฉบับน้ันให  ถามีมากใหแยกรายชื่อไวสวนหน่ึง
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หนังสือภายใน  คือหนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก  ใช

ติดตอในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือในจังหวัดเดียวกัน
สวนในทางการคณะสงฆ  หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดตอการคณะสงฆที่เปนพิธี

นอยกวาหนังสือภายนอก  ใชเฉพาะหนวยงานในสังกัดเดียวกัน  หรือสํานักงานเดียวกัน
การปกครองคณะสงฆในปจจุบัน  มีช้ันผูปกครอง  ๖  คือ  ช้ันหน  ช้ันภาค  ช้ันจังหวัด

ช้ันอําเภอ  ช้ันตําบล  และช้ันวัด  เจาคณะและเจาอาวาสเปนผูบังคับบัญชาในชั้นน้ัน ๆ  สวนรอง
เจาคณะ รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส  เปนเพียงผูชวย    เลขานุการเจาคณะเปนเพียงเจา
หนาที่ผูสนองงานในชั้นน้ัน ๆ การติดตอประสานงานในชั้นน้ัน ๆ ในสังกัดเดียวกัน ควรใชหนังสือ
ภายใน

หนังสือภายใน ใชบันทึกขอความเปนแบบ มีรายละเอียด ๗ คือ สวนราชการ, ที่, วันที่,
เร่ือง, คําขึ้นตน, ขอความ และลงชื่อและตําแหนง

(๑) สวนราชการ ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
(๒) ที่ ปฏิบัติเชนเดียวกันกับหนังสือภายนอก จะใชเลขที่ออกตางหากหรือใชรวมกับ

หนังสือภายนอกก็ได
(๓) วันที่ ปฏิบัติเชนเดียวกันกับหนังสือภายนอกโดยอนุโลม
(๔) เร่ือง ปฏิบัติเชนเดียวกันกับหนังสือภายนอก
(๕) คําขึ้นตน ปฏิบัติเชนเดียวกันกับหนังสือภายนอก
(๖) ขอความ ปฏิบัติเชนเดียวกันกับหนังสือภายนอก
(๗) ลงช่ือและตําแหนง อนุโลมตามหนังสือภายนอก
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หนังสือประทับตรา  เปนหนังสือที่ใชติดตอประสานงานอีกชนิดหนึ่ง ซ่ึงเจาของหนังสือ

ไมตองลงนาม ใชตราช่ือหนวยงานประทับแทนการลงชื่อ  โดยใหหัวหนากองหรือผูที่ไดรับมอบ
หมายจากเจาของหนังสือเปนผูลงช่ือยอกํากับตรา กําหนดหลักเกณฑที่ใหใชไว ๖ คือ

(๑) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
(๒) การสงสําเนาหนังสือหรือส่ิงของหรือเอกสารหรือบรรณสาร
(๓) การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงนิ
(๔) การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลว ใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
(๕) การเตือนเรื่องที่คาง
(๖) เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนด โดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสือ

ประทับตรา
หนังสือชนิดนี้  มีขอความกะทัดรัด  เหมาะสมในการใชเกี่ยวกับงานที่ไมสําคัญเปนการ

ประหยัดเวลาและคาใชจาย มีรายละเอียด ๘ คือ ที่, ถึง, ขอความ, ช่ือสวนราชการที่สงหนังสือ
ออก, ตราช่ือสวนราชการ, วัน เดือน ป, สวนราชการเจาของเรื่อง, และโทร. หรือที่ต้ัง

(๑) ที่  ปฏิบัติเชนเดียวกับหนังสือภายนอก
(๒) ถึง  หมายถึงสวนราชการหนวยงานหรือผูรับ
(๓) ขอความ ใหลงเฉพาะสาระสําคัญ ของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย
(๔) สวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงช่ือสวนราชการเจาของหนังสือ
(๕) ตราช่ือสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการดวยหมึกแดง และผูรับผิดชอบ

ลงช่ือยอกํากับ
(๖) วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขบอกวันที่ ช่ือ เดือนใชเต็ม และตัวเลขบอก พ.ศ.
(๗) สวนราชการเจาของเรื่อง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับในหนังสือภายนอก
(๘) โทร. หรือ ที่ต้ัง ใหลงเลขโทรศัพทของเจาของเรื่อง ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท ใหลงที่

อยูตามความจําเปน
หนังสือชนิดนี้ ทางการคณะสงฆไมนิยมใช หากจะใชก็อนุโลมตามแบบที่แสดงมา และ

เวนช่ือเจาของเรื่องเสีย
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หนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติงาน   ช่ือวา “หนังสือสั่งการ” มี ๓ ชนิด คือ

คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ
๑. คําสั่ง
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย มีราย

ละเอียดดังน้ี
๑. คําสั่ง หมายถึง ใหลงช่ือสวนราชการหรือช่ือผูมีอํานาจออกคําสั่ง
๒. ที่ ใหลงเลขบอกจํานวนตามปปฏิทินแลวลงทับและเลขบอก พ.ศ.
๓. เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองของคําสั่ง
๔. ขอความ ใหอางเหตุผลที่ออกคําสั่งและอํานาจที่ใหออกคําสั่ง (ถามี) แลวลงขอ

ความที่ส่ังและวันที่ใชบังคับ
๕. ส่ัง ณ วันที่ ใหลงเลขบอกวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและเลขบอก พ.ศ.
๖. ลงช่ือ ใหลงช่ือผูออกคําสั่งและพิมพช่ือเต็มกํากับไวดวย
๗. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําสั่ง
๒. ระเบียบ
ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่วางไวเพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติประจํา จะ

อาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได มีรายละเอียดดังน้ี
๑. ระเบียบ ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกระเบียบ
๒. วาดวย ใหลงช่ือของระเบียบ
๓. ฉบับที่ สําหรับลงเมื่อระเบยีบเรื่องเดียวกันมี ๒ ฉบับข้ึนไป
๔. พ.ศ. สําหรับลง พ.ศ. ที่ออกระเบียบ
๕. ขอความ ใหลงเหตุผลความมุงหมายของการออกระเบียบ และอางถึงกฎหมายให

อํานาจ (ถามี)
๖. ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบ โดยขอ ๑ ช่ือระเบียบ ขอ ๒ วันใชบังคับ

และขอสุดทาย ผูรักษาการ ถาแบงเปนหมวด ใหเอาขอผูรักษาการกอนข้ึนหมวด ๑
๗. ประกาศ ณ วันที่ ลงเลขวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและเลขบอก พ.ศ.
๘. ลงช่ือ ใหลงช่ือผูออกระเบียบ พรอมดวยช่ือเต็ม
๙. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ
๓. ขอบังคับ
ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได มีรายละเอียด ๙ คือ ขอบังคับ, วาดวย, ฉบับที่, พ.ศ., ขอความ,
ขอ, ประกาศ ณ วันที่, ลงช่ือ และตําแหนง มีนัยดังระเบียบโดยอนุโลม
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ในทางการคณะสงฆ หนังสือส่ังการทั้ง ๓ ชนิดนี้ คงปรากฏมีช่ือชัดเจน แตมีใชเฉพาะ
คําสั่งและระเบียบ สวนขอบังคับ คงมีเฉพาะชื่ออยู หาไดมีบทบัญญัติใดกําหนดใหกระทําไดไม


หนังสือที่ทําขึ้นเพื่อการเปดเผยกิจการเพื่อแนะแนวทางปฏิบัติ ช่ือวา “หนังสือประชา

สัมพันธ” มี ๓ ชนิด คือ ประกาศ แถลงการณ และขาว
๑. ประกาศ
ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงแนะแนวทางปฏิบัติ หรือ

หลักปฏิบัติ มีรายละเอียดดังน้ี
๑. ประกาศ ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกประกาศ
๒. เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองที่ประกาศ
๓. ขอความ ใหลงเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ
๔. ประกาศ ณ วันที่ ใหปฏิบัติเชนในระเบียบ
๕. ช่ือ ลงช่ือ ใหปฏิบัติเชนในระเบียบ
๖. ตําแหนง ใหปฏิบัติเชนในระเบียบ
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ เปน “แจง

ความ”
๒. แถลงการณ
แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําคามเขาใจในกิจการของ

ทางราชการ หรือเหตุการณ หรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังน้ี
๑. แถลงการณ ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกแถลงการณ
๒. เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองที่ออกแถลงการณ
๓. ฉบับที่ ใหใชเฉพาะที่เร่ืองเดียวแตออกแถลงการณหลายฉบับ
๔. ขอความ ใหอางเหตุผลที่ออกแถลงการณและขอความที่ออก
๕. วัน เดือน ป ใหลงเฉพาะตัวเลขที่บอกวันที่ ช่ือเดือน และเลขบอก พ.ศ.
๓. ขาว
ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเปดเผยเพื่อช้ีแจงเหตุการณที่ควรสน

ใจใหทราบ มีรายละเอียดดังน้ี
๑. ขาว  ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกขาว
๒. เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองที่ออกขาว
๓. ฉบับที่  ใหใชเฉพาะกรณีที่เร่ืองเดียวออกหลายฉบับ
๔. ขอความ  ใหลงรายละเอียดของขาว
๕. สวนราชการที่ออกขาว  ปฏิบัติเชนเดียวกับแถลงการณ
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๖. วัน เดือน ป  ปฏิบัติเชนเดียวกับในแถลงการณ
หนังสือประชาสัมพันธน้ี การคณะสงฆ คงใชมากเฉพาะประกาศอยางเดียว สวนชนิด

อื่น หากจะใชก็ยอมใชไดและใหเปนไปตามแบบที่กลาวไวเพราะมิตองอาศัยอํานาจใด ๆ

⌫⌫⌦

หนังสือที่เจาหนาที่ในหนวยงานจัดทําขึ้นตามอํานาจหนาที่ หรือหนังสือที่
บุคคลภายนอกทําขึ้นย่ืนตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ ชื่อ
วา “หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ” มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับ
รอง รายงานการประชุม บันทึก และ หนังสืออื่น

๑. หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคล นิติบุคคล หรือ

สวนราชการ เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง มีรายละเอียดดังน้ี
๑. เลขที่  ใหลงเลขที่เร่ิมแต ๑ เปนตนไปจนสิ้นปปฏิทิน
๒. สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงช่ือสวนราชการ และจะลงที่ต้ังดวยก็ได
๓. ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา “หนังสือฉบับน้ี ใหไวเพ่ือรับรองวา”  แลวตอช่ือ

บุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง เฉพาะบุคคล ใชระบุคํานําหนานาม ช่ือ นาม
สกุล ตําแหนงหนาที่ สังกัดหนวยงาน แลวจึงลงขอความ

๔. ใหไว ณ วันที่ ใหลงเลขบอกวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และเลขบอก พ.ศ.
๕.  ลงช่ือ  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับในระเบียบ
๖.  ตําแหนง  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับในระเบียบ
๗.  รูปถายและลายมือช่ือผูรับการรับรอง  ใชในกรณีที่สําคัญซ่ึงออกใหแกบุคคล  ให

ติดรูปถายของผูไดรับการรับรอง  ขนาด  ๔ x ๖  ซม.  หนาตรง  ไมสวมหมวกประทับตราชื่อสวน
ราชการบนขอบดานขวามือของรูปถาย  ใหลงช่ือผูไดรับการรับรองลงลายมือช่ือไวดานลางและมี
ช่ือเต็มดวย

๒. รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คือ การบันทึกเหตุการณในที่ประชุมความคิดเห็นของผูมาประชุม

ผูเขารวมประชุมและมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน มีรายละเอียดดังน้ี
๑. รายงานการประชุม  ใหลงช่ือคณะที่ประชุม หรือช่ือการประชุม
๒. ครั้งที่  ใหลงคร้ังที่ประชุม
๓. เม่ือ  ใหลง วัน เดือน ป ที่ประชุม
๔. ณ ใหลงสถานที่ที่ประชุม
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๕. ผูมาประชุม  ใหลงช่ือหรือตําแหงของผูที่เปนคณะที่ประชุมซ่ึงมาประชุม ถามีผูมา
ประชุมแทน ใหลงระบุวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนงใด

๖. ผูไมมาประชุม  ใหลงช่ือและตําแหนงผูเปนคณะที่ประชุมซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมทั้ง
เหตุผลที่ไมมาประชุม

๗. ผูเขารวมประชุม  ใหลงช่ือและตําแหนงของผูที่มิไดเปนคณะที่ประชุมแตมารวม
ประชุม

๘. เร่ิมประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม
๙. ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม ใหเร่ิมดวยประธานกลาวเปดประชุม  และ

เร่ืองที่ประชุมหรือระเบียบวาระการประชุมพรอมทั้งมติหรือขอสรุปของที่ประชุมแตละเรื่องตาม
ลําดับ

๑๐. เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาเลิกประชุม
๑๑. ผูจดรายงานการประชุม  ใหลงช่ือผูจดรายงานการประชุม
๑๒. ผูรับรองรายงานการประชุม  หมายถึง  ประธานที่ประชุมซ่ึงลงนามรับรองในเมื่อ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมน้ันแลว
๓. บันทึก
บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาส่ังผู

ใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานต่ํากวาระดับกรมติดตอกันในการปฏิบัติ
ราชการ โดยปกติใหกําหนดใชกระดาษบันทึกขอความ มีรายละเอียดดังน้ี

๑. ช่ือหรือตําแหนงที่บันทึกถึง  โดยใชคําขึ้นตนตามความเหมาะสม
๒. สาระสําคัญของเรื่อง  ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถามีเอกสารประกอบใหระบุ

ไวดวย
๓. ช่ือและตําแหนง  ใหลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีที่ไมใช

กระดาษบันทึกขอความ ใหลงวัน เดือน ป ที่บันทึกไวดวย

๔. หนังสืออื่น
หนังสืออื่น  คือหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เจาหนาที่ทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในทางราช

การ รวมถึง ภาพถาย ฟลม เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ  หรือหนังสือที่บุคคลภายนอกทําขึ้น
ยื่นตอเจาหนาที่และเจาหนาที่รับเขาทะเบียนของทางราชการ

หนังสือดังกลาวนี้  มีแบบตามที่หนวยงานแตละหนวยจะกําหนดขึ้น  เวนแตที่มีแบบ
ตามกฎหมายกําหนด  เชน  โฉนด  แผนที่  แบบ  แผนผัง  สัญญา  หลักฐานการสืบสวนและสอบ
สวน  และคํารองเปนตน

หนังสือประเภทนี้  ทั้ง ๔ ชนิด  การคณะสงฆ  คงใชตามหลกัที่กลาวนี้  จึงควรไดทํา
ความเขาใจใหถูกตอง
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หนังสือราชการนั้น  กลาวโดยลักษณะพิเศษเปน ๓  คือ  หนังสือราชการลับ ๑

หนังสือราชการดวน ๑  ราชการดวนพิเศษ ๑


หนังสือราชการลับ  คือ  หนังสือราชการที่ตองสงวนเปนความลับ  โดยกําหนดใน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗  กําหนด
ความลับเปน  ๔  ช้ัน  คือ

๑.  ลับที่สุด  ไดแกความลับที่มีความสําคัญที่สุดเกี่ยวกับขาวสาร  วัตถุ  หรือบุคคล
ซ่ึงถาหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนร่ัวไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ  
อาจทําใหเสียหายหรือเปนอันตรายตอความมั่นคง  ความปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยของ
ประเทศชาติ  หรือพันธมิตรอยางรายแรงที่สุด  เชน  นโยบายหรือแผนการที่สําคัญของชาติ  ซ่ึง
ถาเปดเผยกอนเวลาอันสมควร  จะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงที่สุดแกประเทศชาติ

๒.  ลับมาก  ไดแกความลับที่มีความสําคัญมาก  เกี่ยวกับขาวสาร  วัตถุ  หรือบคุคล
ซ่ึงถาหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนร่ัวไหลไปถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ไดทราบ  
อาจทําใหเกิดความเสียหายหรือภยันตรายตอความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศชาติ  หรือ
พันธมิตรหรือความสงบเรียบรอยภายในราชอาณาจักรอยางรายแรง  เชน  แผนงานปราบปรามผู
กอการราย  รายงานการแตงต้ังถอดถอน  หรือโยกยายขาราชการในตําแหนงที่สําคัญมาก

๓.  ลับ  ไดแกความลับที่มีความสําคัญเกี่ยวกับขาวสาร  วัตถุ  หรือบุคคลซึ่งถาหาก
ความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนร่ัวไหลไปถึงผูที่ไมมีหนาที่ไดทราบอาจทําใหเกิดความ
เสียหายตอทางราชการ  หรือเกียรติภูมิประเทศ  หรือพันธมิตร  เชน  การดําเนินการเกี่ยวกับการ
ตรากฎหมายที่สําคัญบางเรื่อง  ประกาศคําสั่งที่สําคัญที่อยูในระหวางดําเนินการ

๔.  ปกปด  ไดแกความลับที่ซ่ึงไมพึงเปดเผยใหผูไมมีหนาที่ไดทราบ  โดยสงวนไวให
ทราบเฉพาะบุคคลที่มีหนาที่ตองทราบ  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการเทานั้น เชน  เอกสาร
ของทางราชการบางเรื่องที่มุงใชในทางราชการเทานั้น  เชน  คําบรรยายคํารายงาน  หรือ  ความ
เห็น

หนังสือราชการลับน้ัน  ทางราชการกําหนดวิธีปฏิบัติไวละเอียดเกี่ยวกับการลง
ทะเบียนเอกสารลับ,  เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ,  การบรรจุซอง,  การผนึกซอง,  การสงภาย
ในประเทศ,  การรับ

สวนหนังสือทางการคณะสงฆ  มิไดกําหนดชั้นแหงความลับไว  แตโดยการปฏิบัติน้ัน
คงอนุโลมตามชั้นแหงความลับทั้ง  ๔  ของทางราชการนั่นเอง  เพราะปรากฏตามความในขอ  ๕๑
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แหงกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่  ๒๔  วา  “พระสังฆาธิการตองรักษาขอความอันเกี่ยวกับการคณะ
สงฆที่ยังไมควรเปดเผย”


หนังสือราชการนั้น  นอกจากงานที่ปฏิบัติตามปกติแลว  ยังมีงานที่จะตองปฏิบัติเร็ว

กวาปกติ  พอแยกตามลักษณะชั้นแหงความเร็วเปน  ๔  คือ  ดวนที่สุด  ดวนมาก  ดวน  และดวน
ภายใน

๑. ดวนที่สุด  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยฉับพลันทันทีที่ไดรับหนังสือ
๒. ดวนมาก  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๓. ดวน  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได
๔. ดวนภายใน  ใหผูสงหนังสือสงใหถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนดไวที่หนาซอง

หนังสือดวนที่สุด  ดวนมาก  และดวน  ใหลงชั้นความเร็ววา  “ดวนที่สุด”
“ดวนมาก”  “ดวน” ไวดานบนซายมือ  ใชตัวอักษรตัวโตหมึกสีแดงทั้งในหนังสือและหนาซอง
ควรจัดทําตรายางไวประทับ

หนังสือดวนภายใน  ใหลงวา  “ดวนภายใน...” แลวเพิ่มวัน  เดือน  ป และเวลาที่
ตองการจะใหถึงผูรับ  ไวที่กลางเฉพาะที่หนาซอง


เร่ืองราชการใดที่จะดําเนินการหรือส่ังการดวยหนังสือไดไมทัน  ใหสงขอความทาง

เครื่องมือส่ือสารพิเศษ  เชน  โทรเลข วิทยุโทรเลข  โทรพิมพ โทรสาร วิทยุส่ือสาร  วิทยุกระจาย
เสียง  หรือ  วิทยุโทรทัศน  เปนตน  มีหลักเกณฑปฏิบัติดังน้ี

(๑) ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ
(๒) ถาจําเปนตนยืนยันเปนหนังสือ  ใหทําหนังสือยืนยันตามทันที
(๓) เฉพาะที่สงทางโทรศัพท วิทยุส่ือสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน

เปนตน  ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน
สวนการคณะสงฆน้ัน  แมมิไดกําหนดหนังสือดวนและดวนพิเศษไวโดยตรง แตในทาง

ปฏิบัติตองอนุโลมตามหนังสือราชการดวนและราชการดวนพิเศษโดยแท
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การรางหนังสือ  หมายถึงการเรียงคําพูดตามรูปเรื่อง  เพื่อแสดงออกใหผูอื่น
ทราบความประสงค  กอนแตจะใหคําพูดนั้นปรากฏในตนฉบับ  การรางหนังสือถือเปนงาน
สําคัญ  เพราะเปนงานเริ่มตนกอนที่จะพิมพ  กําหนดแนวปฏิบัติเปน  ๒  ข้ัน  คือ

๑.  ข้ันเตรียมการ
๑.๑  ตองศึกษาเรื่องน้ัน ๆ ใหเขาใจทั้งเหตุผลและความประสงคโดยถูกตอง
๑.๒  ตองศึกษาใหทราบโดยละเอียดวา  เร่ืองน้ันเปนหนังสือชนิดใด  เชน  หนังสือ

ภายนอก  หนังสือภายใน  หนังสือประทับตรา  หนังสือส่ังการ  หรือหนังสือประชาสัมพันธ
๑.๓  ตองตรวจระเบียบแบบแผนของหนังสือชนิดดังกลาวนั้นดวย

๒.  ข้ันปฏิบัติการ
๒.๑  วางรูปแบบใหถูกตองตามชนิด  จัดวรรคตอนและรูปเร่ืองใหเหมาะสม  และ

ใชตัวสะกดการันตใหถูกตอง
๒.๒  เรียงขอความเหตุผลกอนแลว  จึงเรียงทอนความประสงคไวในทอนหลัง  ถา

ทอนใดมีขอความหลายขอใหเรียงเปนขอ ๆ  เรียงถอยคําชัดเจน  ใชคําพูดใหนอย  แตใหจุความ
มาก  อยาใชคําพูดกํากวม  เพราะอาจเปนเหตุใหเขาใจผิด

๒.๓  ถาจะอางพระธรรมวินัย  หรือกฎหมาย  หรือเร่ืองอื่นใด  ตองอางใหถูกตอง
และระบุใหชัดเจน  อยาอางลอย ๆ โดยไมระบุใหชัดแจง

๒.๔  อยาใชสํานวนภาษาพูดเปนภาษาหนังสือ  พยายามใหกะทัดรัดอยาให
ฟุมเฟอย

๒.๕  ถารางหนังสือโตตอบ  ใหอางถึงเร่ืองเดิมและต้ังช่ือเร่ืองอยางเดิม  ถาราง
หนังสือตามเตือน  ใหมีอนุสนธิหนังสือฉบับเดิม  อยาตั้งช่ือเร่ืองใหม  จะกลายเปน ๒  เร่ือง  ทั้ง
หนังสือโตตอบและตามเตือนน้ี  หากจําเปนจะตองต้ังช่ือเร่ืองใหม  ตองใหมีเคาโครงเรื่องเดิม
กลาวคือ  เพียงแตแปลงถอยคําเพื่อความเหมาะสม  การใชถอยคํา  ตองใหสุภาพสมฐานะระหวาง
เจาของหนังสือกับผูรับ  ความทอนเหตุ  คือทอนอางถึง  หรือทอนอนุสนธิ  ใหยอความของหนังสือ
ฉบับเดิมใหส้ัน  ทอนความประสงค  ใหแสดงความประสงคไวโดยชัดเจน

๒.๖  ถารางหนังสือส่ังการ  (คําสั่ง,ระเบียบ,ขอบังคับ)  ตองใหมีขอความอันเปน
เหตุผล  ตองใชถอยคําใหรัดกุม  อยาใหตีความไดหลายนัย  อยาใหขอความขัดกับกฎหมาย
ระเบียบ  หรือขอบังคับใด  อยาใหขัดกับคําสั่งเดิม  ถาขัดก็ส่ังใหยกเลิกคําสั่งฉบับเดิมเสียกอน
และตองยึดหลักวาคําสั่งน้ัน  ผูรับคําสั่ง  ผูปฏิบัติตาม  ตองสามารถปฏิบัติได
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๒.๗  ถารางหนังสือประชาสัมพันธ  (ประกาศ,แถลงการณ,ขาว)  ตองใหมีขอความ
สมเหตุผล  อยาใหขอความขัดกันในฉบับน้ัน  หรือขัดกับฉบับกอน  เวนแตเปนการแถลงแกฉบับ
กอน  ขอใหเลขานุการและพระสังฆาธิการพยายามฝกหัดการรางหนังสือใหเกิดความช่ําชอง  ให
ถือวาการรางหนังสือเปนงานสารบรรณที่สําคัญยิ่ง

⌦  
การรางหนังสือราชการหรือหนังสือการคณะสงฆ  นอกจากจะใชถอยคําในขอความให

เหมาะสมแลว  ยังจะตองใชคําขึ้นตน  คําลงทาย  สรรพนามใหเหมาะสมกับเจาของหนังสือ  คือผู
ลงนามและผูรับ

๑.  สําหรับคฤหัสถหรือหนวยราชการใช
ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําจาหนาซอง

๑.พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว

ขอเดชะฝาละอองธุลี
พระบาทปกเกลาปก
กระหมอม  ขาพระ
พุทธเจา........(ออกชื่อ)
ขอพระราชทานพระ
บรมราชวโรกาสกราบ
บังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝาละอองธุลีพระ
บาท

ใตฝาละอองธุ ลี
พระบาท,ขาพระ
พุทธเจา

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม  ขอ
เดชะขาพระพุทธเจา…
(ออกชื่อ) หรือ ขาพระ
พุทธเจา.......(ออกชื่อ) 
ขอเดชะ ก็ได

ขอพระราชทานทูล
เกลาทูลกระหมอม
ถวาย
ขอเดชะ

๒.สมเด็จพระบรมราชินี
นาถ

ขอเดชะฝาละอองธุลี
พระบาทปกเกลาปก
กระหมอม  ขาพระ
พุทธเจา........(ออกชื่อ) 
ขอพระราชทานพระ
ร า ช ว โ ร ก า ส ก ร า บ
บั ง ค ม ทู ล ท ร า บ ฝ า
ละอองธุลีพระบาท

ใตฝาละอองธุ ลี
พระบาท,ขาพระ
พุทธเจา

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม  ขา
พระพุทธเจา…..(ออก
ชื่อ) หรือ ขาพระพุทธ
เจา.......(ออกชื่อ) ขอ
เดชะ

ขอพระราชทานทูล
เกลาทูลกระหมอม
ถวาย
ขอเดชะ

๓.สมเด็จพระบรมราชินี,
สมเด็จพระบรมราชชนนี,
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ยุ พ ร า ช ,
สมเด็จพระบรมราชกุมารี

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล.......(ออกพระ
นาม) ทราบฝาละออง
พระบาท

ใตฝาละอองพระ
บาท,ขาพระพุทธ
เจา

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม ขาพระ
พุทธเจา......(ออกชื่อ)

ข อพ ร ะ ร า ช ท า น
ก ร า บ บั ง ค ม
ทูล................
(ระบุพระนาม)

๔.สมเด็จเจาฟา ขอพระราชทานกราบ
ทูล . . . . . . . . . (ออกพระ
นาม) ทราบฝาพระ
บาท

ใตฝาพระบาท ,
ขาพระพุทธเจา

ควรมิ ควรแล วแต จ ะ
โ ป ร ด เ ก ล า โ ป ร ด
กระหมอม ขาพระพุทธ
เจา........(ออกชื่อ)

ข อพ ร ะ ร า ช ท า น
กราบทูล............
(ระบุพระนาม)
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ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําจาหนาซอง
๕.สมเด็จพระนางเจา
พระวรชายา
พระนางเจา
พระวรราชเทวี
พระนางเธอ
พระบรมวงศ
ชั้นพระองคเจา
(ทรงกรมและไมทรงกรม)

ข อ ป ร ะ ท า น ก ร า บ
ทูล..................
(ออกพระนาม)
ทราบฝาพระบาท

ใตฝาพระบาท
ขาพระพุทธเจา

ควรมิ ควรแล วแต จ ะ
โ ป ร ด เ ก ล า โ ป ร ด
กระหมอม  ขาพระพุทธ
เจา...........(ออกชื่อ)

ขอประทานกราบ
ทูล..................
(ระบุพระนาม)

๖. พระอนุวงศ ชั้นพระ
เจาวรวงศเธอ (ทรงกรม
และไมทรงกรม)
พระอนุวงศ ชั้น พระว
รวงศเธอ
(ทรงกรม)

กราบทูล...............
(ออกพระนาม)
ทราบฝาพระบาท

ฝาพระบาท,
เกลากระหมอม,
เกลากระหมอม
ฉัน

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

กราบทูล.....
(ระบุพระนาม)

๗.พระอนุวงศ ชั้น
พระวรวงศเธอ
(ไมทรงกรม)

ทูล.....(ออกพระนาม)
ทราบฝาพระบาท

ฝาพระบาท,
กระหมอม,
หมอมฉัน

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

ทูล..................
(ระบุพระนาม)

๘.พระอนุวงศ ชั้น
หมอมเจา

ทูล.....(ออกพระนาม) ฝาพระบาท,
ทาน,กระหมอม,
หมอมฉัน

แลวแตจะโปรด ทูล..................
(ระบุพระนาม)

๙.สมเด็จพระสังฆราชเจา ข อปร ะทานกร าบ
ทูล.……………
(ออกพระนาม)

ใตฝาพระบาท,
ขาพระพุทธเจา

ควรมิควรแลวแตจะ
โ ป ร ด เ ก ล า โ ป ร ด
กระหมอม

ขอประทานกราบ
ทูล....
(ระบุพระนาม)

๑๐.สมเด็จพระสังฆราช กราบทูล.................
(ออกพระนาม)

ฝาพระบาท,
เกลากระหมอม,
เกลากระหมอม
ฉัน

ควรมิ ควรแล วแต จ ะ
โปรด

กราบทูล............
(ระบุพระนาม)

๑๑.สมเด็จพระราชา
คณะ,รองสมเด็จพระ
ราชาคณะ,กรรมการ
มหาเถรสมาคม

นมัสการ พระคุณ เจ า ,
กรมผม,ดิฉัน

ขอนมัสการมาดวย
ความเคารพยิ่ง

นมัสการ.....

๑๒.พระราชาคณะ นมัสการ พ ร ะ คุ ณ ท า น ,
ก ร ะ ผม ,ดิ ฉั น ,
ทาน

ขอนมัสการดวยความ
เคารพอยางสูง

นมัสการ......

๑๓.พระภิกษุนอกจากนี้ นมัสการ กระผม,ดิฉัน ขอนมัสการดวยความ
เคารพ

นมัสการ
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ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําจาหนาซอง
๑๔.ประธานองคมนตรี,
นายกรัฐมนตรี,ประธาน
รัฐสภา,ประธานวุฒิสภา,
ป ร ะ ธ า น ส ภ า ผู แ ท น
ราษฎร,ประธานศาลฎีกา,
รัฐบุรุษ

กราบเรียน ท าน ,ข าพเจ า ,
กระผม,ผม,ดิฉัน

ขอแสดงความนับถือ
อยางยิ่ง

กราบเรียน......

๑๔.บุคคลภายนอกจากนี้
หรือทั่วไป

เรียน ทาน,ขาพเจา แสดงความนับถือ เรียน

๒. สําหรับพระภิกษุสามเณร
ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําจาหนาซอง

๑ . ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
สังฆราชเจา

ข อ ป ร ะ ท า น
กราบทูล

ใตฝาพระบาท,
ขาพระพุทธเจา

ควรมิควรแลวแตจะ
โ ป ร ด เ ก ล า โ ป ร ด
กระหมอม

ขอประทานกราบ
ทูล....

๒ . ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
สังฆราช

กราบทูล,ทูล ฝาพระบาท,
เกลากระหมอม,

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

กราบทูล............
ทูล.................

๓ . ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
ราชาคณะ

ก ร า บ เ รี ย น ,
เรียน

เจ าประคุณสม เด็ จ ,
ทาน,เกลากระผม,เกลา 
ฯ,กระผม

กราบเรียนมาดวย
ความคารวะอยางสูง 
หรือ เรียนมาดวย
ความนับถืออยางสูง

กราบเรียน......
เรียน............

๔.กรรมการมหา
เถรสมาคม

ก ร า บ เ รี ย น ,
เรียน

พระเดชพระคุณ , ใต
เทา,ทาน, เกลากระผม,
เกลา ฯ, กระผม

กราบเรียนมาดวย
ความเคารพอยางสูง 
หรือ เรียนมาดวย
ความนับถืออยางสูง

กราบเรียน......
เรียน.......

๕.พระราชาคณะ
ชั้นสามัญ ถึง ชั้น
ธรรม

ก ร า บ เ รี ย น ,
เรียน

พระเดชพระคุณ , ใต
เทา,ทาน,เกลากระผม,
เกลา ฯ, กระผม

กราบเรียนมาดวย
ความเคารพอยางสูง,
เ รียนมาดวยความ
เคารพอยางสูง

กราบเรียน..........
..
เรียน.............

๖.พระสมณศักดิ์
อ่ืน

ก ร า บ เ รี ย น ,
เรียน

ทาน,กระผม,ผม กราบเรียนมาดวย
ความเคารพ, เรียน
มาดวยความนับถือ

เรียน..........
ถึง.........

๗.พระภิกษุทั่วไป เรียน,ถึง ทาน,เธอ,คุณ,ผม,ฉัน เ รี ยนมาด ว ย เมตตา
ธรรม
เรียนมาดวยความนับ
ถือ

เรียน............
ถึง............
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๓. สําหรับพระภิกษุหรือหนวยงานคณะสงฆ
ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําจาหนาซอง

๑.พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว,สมเด็จพระ
บรมราชินีนาถ

ขอถวายพระพร มหาบพิตรพระราชสมภาร
เจา,อาตมภาพ

ขอถวายพระพร ขอถวายพระพร

๒ .สม เด็ จพระบรม
ราชินี,สมเด็จพระบรม
ราชชนนี,สมเด็จพระ
ยุพราช ,สมเด็จพระ
บรมราชกุมารี

ขอถวายพระพร มหาบพิตร,อาตมภาพ ขอถวายพระพร ขอถวายพระพร

๓.พระบรมวงศ ชั้น
สมเด็จเจาฟา ถึง
พระวรวงศเธอ (ทรง
กรม)

ขอถวายพระพร บพิตร,อาตมภาพ ขอถวายพระพร ขอถวายพระพร

๔.พระวรวงศเธอ (ไม
ทรงกรม) หมอมเจา

ขอถวายพระพร บพิตร, อาตมภาพ ถวายพระพร ถวายพระพร

๕.คฤหัสถนอกจากนี้ เจริญพร ทาน,หรือคุณ, อาตมภาพ ขอเจริญพร ขอเจริญพร

ในการใชคําขึ้นตน สรรพนาม และคําลงทายนั้น บางครั้งใชตรงตามตารางบางครั้งอาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๑. ตามบัญชีหมายเลข ๑ สําหรับคฤหัสถและสวนราชการทําหนังสือติดตอ บางครั้ง
หากระบุสวนราชการจะเหมาะสมกวา ก็ระบุสวนราชการ เชน กรม กระทรวง และสําหรับพระ
ราชวงศที่มีคํานําหนาพระนาม ต้ังแตช้ันพระวรวงศเธอข้ึนไป ถาจะใชตอบรับวา ไดรับหนังสือแลว
ใชวา ไดรับลายพระหัตถแลว เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระ
บรมราชินีนาถ ใชวา  พระราชหัตถเลขา

๒. ตามบัญชีหมายเลข ๒-๓ สําหรับพระภิกษุ  หรือหนวยงานคณะสงฆ ใชทําหนังสือ
ติดตอ

๒.๑ กราบทูล ใชในกรณีที่ผูรับหนังสือมีพรรษาสูงกวาเจาของหนังสือ ทูล ใชในกรณีที่
ผูรับหนังสือมีพรรษาตํ่ากวาเจาของหนังสือ

๒.๒ กราบเรียน ใชในกรณีที่ผูรับหนังสือมีพรรษาสูงกวาเจาของหนังสือ เรียน ใชใน
กรณีที่ผูรับหนังสือมีพรรษาตํ่ากวาเจาของหนังสือ

๒.๓ กรณีที่ผูรับหนังสือเปนสมเด็จพระราชาคณะ จะใชวา ขอประทานกราบเรียน แทน
คําวา กราบเรียน หรือ ขอประทานเรียน แทน คําวา เรียน ก็ได
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๒.๔ บัญชีหมายเลข ๓ (๑) ไมปรากฏวาพระภิกษุสามเณรหนวยงานการคณะสงฆทํา
หนังสือขอถวายพระพรโดยตรง

๒.๕  บัญชีหมายเลข  ๓  (๕) ตองพิจารณาตามความเหมาะสม
๒.๖  การใชสรรพนาม  ในหนังสือการคณะสงฆ  หากระบุหนวยงานจะเปนการเหมาะ

สมกวา  ก็ใหระบุหนวยงาน เชน  หน  ภาค  จังหวัด


เอกสารที่จัดทําขึ้นเหมือนกับตนฉบับ  ช่ือวา  “สําเนา”   มี ๓ ชนิดคือ  สําเนาคูฉบับ ๑

สําเนาภาพถาย ๑  สําเนาคัดลอก ๑
สําเนาคูฉบับ  คือสําเนาที่ทําพรอมกับตนฉบับ  ซ่ึงเม่ือจะพิมพหรือเขียนไดมีการซอน

กระดาษคารบอนและกระดาษพิมพ  แผนหนาเรียกวา  “ตนฉบับ”  แผนถัดไปเรียกวา  “สําเนาคู
ฉบบั”  ตนฉบับใชเปนเอกสารหลักและใชติดตอ  สวนสําเนาคูฉบับใชเปนเอกสารเก็บ  มิไดใชติด
ตอ  ทางราชการใหลงช่ือผูราง  ผูพิมพ  ผูทาน  และผูตรวจคือผูลงนามในตนฉบับไวทายสําเนาคู
ฉบับดวย  ในทางการคณะสงฆมีเฉพาะชื่อผูตรวจคือเจาคณะผูบังคับบัญชาเทานั้น

สําเนาภาพถาย  คือสําเนาที่ใชเครื่องถายเอกสารถายจากตนฉบับ  ซ่ึงนิยมมากใน
ปจจุบัน  สําเนาชนิดนี้  ตองมีผูลงนามรับรองวา  “สําเนาอันถูกตอง”  หรือวา  “ไดถายจากตนฉบับ
จริง” ไวดวย  แมการใชเครื่องปรุลงกระดาษไข  ก็จัดเปนสําเนาภาพถายดวย

สําเนาคัดลอก  คือสําเนาที่คัดลอกจากตนฉบับดวยการเขียนหรือพิมพขอความตาม
ตนฉบับลงในกระดาษใหม  มีช่ือผูรับรองสําเนา  สําเนาชนิดนี้เรียกวา  “สําเนาคัดลอก” มีวิธี
ปฏิบัติดังน้ี

๑.  พิมพหรือเขียนคําวา  “สําเนา”  ลงกลางกระดาษอยูภายในวงเล็บแลวคัดขอความ
ทั้งหมดในหนังสือฉบับน้ัน ๆ  ลงตามตนฉบับทุกอักษร  ยอหนา  วรรคตอน  คงไวตามเดิมทุก
ประการ  พิมพคําวา “ลงนาม” ภายในวงเล็บ หนาลายชื่อผูลงนามในหนังสือ และพิมพช่ือผูลงนาม

๒.  พิมพเพ่ิมวา  “สําเนาอันถูกตอง”  ไวมุมซายใตขอความเดิม  ๒-๓ บรรทัด  ลงช่ือผู
รับรอง  สําเนา  พรอมดวยตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  พิมพช่ือผูคัดและผูทานไวมุมขวามือ  ตํ่า
กวาบรรทัด  วัน  เดือน  ป  ๒-๓  ระยะบรรทัด

อน่ึง  เร่ืองใดเห็นควรสงสําเนาใหหนวยงานหรือผูดํารงตําแหนงใดทราบ  ก็พิมพช่ือ
หนวยงานหรือช่ือผูน้ันสงได  เชน

สําเนาเรียน  เจาคณะ...................................
ในกรณีเชนน้ี  ถือวาผูไดรับสําเนานั้นไดรับทราบเรื่องน้ีเปนทางราชการ  หรือทางการ

คณะสงฆแลว
สําเนาเปนเร่ืองเลขานุการเจาคณะและพระสังฆาธิการ  ตองศึกษาใหเขาใจพอควรแก

ฐานะ
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⌦
การบันทึก  คือการเขียนหรือพิมพขอความเพื่อประโยชนแกงานสารบรรณ   โดย

ประเภทแบงเปน  ๔  คือ  บันทึกยอเร่ือง ๑  บันทึกรายงาน ๑  บันทึกความเห็น ๑  บันทึกติดตอ
หรือส่ังการ ๑  ซ่ึงแตกตางจากหนังสือภายใน และไมมีแบบแนนอน

บันทึกยอเร่ือง  คือการบันทึกยอความจากเรื่องเดิม เก็บเอาเฉพาะประเด็นที่สําคัญและ
ใหไดความครบตามเรื่องเดิม ขอความตอนใดสําคัญมาก ควรลงเคร่ืองหมายสัญประกาศไว

บันทึกรายงาน คือการบันทึกเรื่องที่ไดปฏิบัติหรือไดพบเห็นหรือสืบสวนไดเสนอตอผู
บังคับบัญชา

บันทึกความเห็น คือการบันทึกความเห็นเสนอผูบังคับบัญชา  แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองที่เสนอ  จะบันทึกในทายเรื่องน้ันหรือแนบหนาเรื่องก็ได  หากเรื่องใดอาจสั่งการไดหลายทาง
ใหบันทึกไวโดยแจมชัดวา  ถาสั่งการอยางนั้น  ผลจักเปนอยางนั้นไว  เพ่ือเปนแนวทางประกอบ
พิจารณาดวย

บันทึกติดตอหรือส่ังการ  คือการบันทึกติดตองานในหนวยเดียวกัน  หรือบันทึกสั่งการ
ของผูบังคับบัญชา

บันทึกตามหลักการทั้ง  ๔ น้ัน  วาโดยลักษณะแหงการใชพอกลาวไดเปน  ๓  คือ
๑.  ใชติดตอกันภายในวงงาน
๒. ใชบันทึกแนบหนาเรื่อง
๒.๑  เร่ืองที่รับมาปฏิบัติ
๒.๒  เร่ืองที่เร่ิมปฏิบัติในหนวยงาน
๓.  ใชบันทึกคําสั่งของผูบังคับบัญชา


เพ่ือความสะดวกในการอางอิง  การแบงขอความ  การคนหาและแกไขขอความ  จึงมี

การกําหนดหัวขอ  โดยมีหลักกําหนด  ๓  คือ  กําหนดเปนคําพูด ๑ กําหนดเปนตัวเลข ๑ กําหนด
เปนตัวอักษร ๑

๑.  กําหนดเปนคําพูด  คือการกําหนดขอความเปนระดับหมวดหมู  ซ่ึงมีลักษณะจะ
แยกเปนขอไดอีก  เชน  ภาคหรือปริจเฉท  บทหรือลักษณะหรือหมวด  สวน  ตอน  ตามควรแก
กรณี  สวนตัวเลขกําหนดขอหรือมาตราใหเรียงติดตอกันไปจนจบ

๒.  กําหนดเปนตัวเลข  คือการใชตัวเลขเรียงหัวขอสําหรับจําแนกขอความ  กําหนด
โดยลักษณะเปน  ๓  คือ

๒.๑  จําแนกขั้น ๑  ใชตัวเลขบอกขอหรือมาตรา  เร่ิมต้ังแต ๑  เรียงกันไปจนจบเรื่อง
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๒.๒  จําแนกขั้น ๒ ใชจําแนกความในขอหรือมาตรา  โดยยอยออกไปอีกเปนขอ ๆ
ใหใชตัวเลขเติมและจุดนํา  แลวเรียงขอยอย  เชน ๑.๑,๑.๒,๒.๑,๒.๒,๓.๑,๓.๒  บางคราวทานใช
เลขในวงเล็บก็มี  เชน  (๑),(๒),(๓),(๔)

๒.๓  จําแนกขั้น ๓  ถาจําแนกขั้นที่ ๒ แลว จําเปนตองซอยยอยอีก  ใหใชเลขขั้นที่  ๒
และจุดนําแลวเติมเลขยอย  เชน  ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓, ๒.๑.๑, ๒.๑.๒  หากยังมีขอความยอย
อีก  อาจจําแนกขั้นที่ ๔-๕ ได  โดยอนุโลมตามแบบขั้นที่  ๓ น้ัน

๓.  กําหนดเปนตัวอักษร การกําหนดหัวขอดวยตัวอักษร เชน ก. ข. ค. หรือ (ก) (ข)
(ค) ซ่ึงมีลักษณะคลายตัวเลข แตมิไดกําหนดซอย ในการกําหนดตัวอักษร ใหใช ก. ข. ค. ง. ขาม
ฆ. เสีย


การลงนามและตําแหนงในหนังสือการคณะสงฆ แมจะไมมีระเบียบงานสารบรรณ

กําหนดไวก็จริง แตเม่ือวาโดยบทบัญญัติซ่ึงกําหนดใหมีรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสก็ดี ให
มีรองเจาคณะในสวนภูมิภาคก็ดี ก็ใหมีไวเพ่ือเปนผูชวยในช้ันน้ัน ๆ มิใชมีไวเพ่ือเปนเจาของงาน
โดยเด็ดขาด แตละช้ันในหนวยงานนั้น ๆ ผูบังคับบัญชาโดยตรงเทานั้นเปนเจาของหนังสือ สวน
รองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสที่ไดรับมอบหมาย เปนเจาของเรื่องแตละเรื่องได รองเจาคณะ
ในช้ันตาง ๆ ก็เชนกัน ตําแหนงผูเปนเจาของหนังสือการคณะสงฆจึงแยกกันได คือ เจาคณะใหญ
เปนเจาของหนังสือในหน, เจาคณะภาค เปนเจาของหนังสือในภาค, เจาคณะจังหวัด เปนเจาของ
หนังสือในจังหวัด, เจาคณะอําเภอ เปนเจาของหนังสือในอําเภอ, เจาคณะตําบล เปนเจาของ
หนังสือในตําบล, และเจาอาวาส เปนเจาของหนังสือในวัด

ตําแหนงดังกลาวนี้ เปนตําแหนงที่มีอํานาจในการลงนามและเปนเจาของหนังสือโดย
ตรง สวนตําแหนงรองเจาคณะทุกช้ัน และตําแหนงรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาส หากไดรับ
มอบหมายเรื่องใด ยอมเปนเจาของเรื่องน้ันเทานั้น และมีอํานาจลงนามในหนังสือการคณะสงฆ
โดยลงนามในฐานะปฏิบัติการแทน หรือทําการแทนไดโดยใชตําแหนง ดังน้ี

“รองเจาคณะ....................ปฏิบัติการแทน  หรือ  “รองเจาอาวาส ปฏิบัติการแทน
           เจาคณะ................” เจาอาวาสวัด................”
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**********************

เม่ือรูลักษณะหนังสือราชการแลว ตองรูจักการวางรูปหนังสือราชการและการพิมพดีพอ
จึงจะทําหนังสือราชการไดสวยงาม  มีหลักควรทราบ ดังน้ี

๑. ควรตั้งระยะพิมพใหเหลือกระดาษขางหนาสัก ๑.๒ นิ้ว ถึง ๒ นิ้ว ขางหลัง
ประมาณ ๐.๕ นิ้ว ถึง ๑ นิ้ว อยาพิมพเต็มทั้งหนาและขางหลัง (ระเบียบใหกั้นซาย ๑.๒ นิ้ว
กั้นขวา ๐.๘ นิ้ว)

๒. ถามีคําวา ลับที่สุด ลับมาก ลับ ปกปด คําใดคําหนึ่ง ใหพิมพไวกลางกระดาษ
คําวา ดวนที่สุด ดวนมาก ดวน คําใดคําหนึ่ง ใหพิมพไวบรรทัดที่ ๑ ซายมือติดมุมระยะกั้น
กระดาษนั้น แลวขีดเสนใต เชน “ดวนที่สุด” หรือใชตรายางประทับก็ได (นิยมใชตรายางประทับ
ดวยหมึกสีแดง)

๓. เลขที่ออกหนังสือ ใหพิมพ ที่ แลวเวนวรรค ๑ ระยะตัวอักษร จึงพิมพอักษรยอ
หรือรหัสของสวนงาน ไวบรรทัดแรกมุมซายมือ  ตัวอยางเชน ที่ จต…......./…........ (เลขที่ออก
หนังสือจะอยูในระดับลาง ๑ ใน ๔ ของตราธรรมจักร หากเปนหนังสือของทางราชการเขาจะพิมพ
อยูในระดับตีนครุฑ)

๔.สถานที่หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ โดยปกติแลวพิมพสถานที่ไวชิดมุมขวามือ
(ใหเหลือกั้นหลังประมาณ ๒ ซ.ม.) ในกรณีที่ขอความยาว ควรแบงเปน ๒ หรือ ๓ บรรทัด

๕. วัน เดือน ป ใหปด ๑ บิด ๑ ระยะพิมพดีด จากสถานที่หรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ แลวใหพิมพเร่ิมตนจากระยะกึ่งกลางของบรรทัด และพิมพเฉพาะตัวเลขของวันที่เทานั้น
เวนวรรค ๒ ระยะตัวอักษร พิมพช่ือเดือน เวนวรรค ๒ ระยะตัวอักษร แลวพิมพเลข พ.ศ. ตัวอยาง
เชน

๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๘

๖. เรื่อง ใหปด ๑ บิด ๑ ระยะพิมพดีด จาก วัน เดือน ป โดยพิมพชิดซายบรรทัด เม่ือ
พิมพ เร่ือง แลวใหเวนวรรค ๒ ระยะตัวอักษร กอนจะพิมพขอความอื่นตอ เชน เร่ือง  การประชุม
ถวายความรูพระเลขานุการ

๗. คําข้ึนตน ใหปด ๑ บิด ๑ ระยะพิมพดีด จากเรื่อง เม่ือพิมพคําขึ้นตนแลวใหเวน
วรรค ๒ ระยะตัวอักษร กอนจึงพิมพอื่นตอ เชน  เรียน  เจาคณะตําบลทาทองใหม

๘. อางถึง (ถามี) ใหปด ๑ บิด ๑ ระยะพิมพดีด จากคําข้ึนตน เม่ือพิมพอางถึงแลวให
เวนวรรค ๒ ระยะตัวอักษร  แลวจึงพิมพขอความอื่นตอ   เชน  อางถึง หนังสือที่ จอ ๑๒/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๘
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๙. สิ่งที่สงมาดวย(ถามี) ใหปด ๑ บิด ๑ จากอางถึง(ถามี) เม่ือพิมพส่ิงที่สงมาดวย
เสร็จแลวใหเวนวรรค ๒ ระยะตัวอักษร แลวจึงพิมพขอความอื่นตอ  เชน  ส่ิงที่สงมาดวย  กําหนด
การอบรมพระเลขานุการ  จํานวน  ๑  ชุด

๑๐. เน้ือความตอนเหตุผล ใหปด ๑ บิด ๑ จากสิ่งที่สงมาดวย(ถามี) แลวยอหนา ๑๐
ระยะตัวอักษร หรือ ๑ น้ิวจากกั้นระยะซาย จึงเร่ิมพิมพขอความได

๑๑. คําลงทาย ใหปด ๒ จากเนื้อเร่ืองหรือเน้ือความ โดยยอหนาใหตรงกึ่งกลางตรา
ธรรมจักร หรือตรงกับเลขวันที่ เดือน ป ก็ได

๑๒. ชื่อและตําแหนง ใหปด ๒ บิด ๑ ระยะพิมพดีด (ระยะวางไวเพ่ือลงนาม) จากคํา
ลงทาย แลวพิมพช่ือไวในวงเล็บ  ปดขึ้นบรรทัดใหมแลวพิมพตําแหนง  (ใหพิมพวางศูนยของคํา
ลงทาย) ตัวอยางเชน

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระราชพิพัฒนาภรณ)
เจาอาวาสวัดทาไทร

๑๓. เจาของเรื่อง คือ แผนกราชการ ฝาย สวนหรือแผนกในทางการคณะสงฆ ให
ปด ๑ บิด ๑ ระยะพิมพดีด จากชื่อและตําแหนง แลวพิมพไวชิดกั้นระยะซาย สวนราชการที่มี
โทรศัพท ลงหมายเลขโทรศัพทดวย สวนการคณะสงฆหากแบงงานรับผิดชอบ ใหลงไวดวย
ตัวอยางเชน

ฝายการศึกษา
โทร. ๐–๗๗๒๒–๗๗๗๕,
FAX. ๐–๗๗๒๗–๓๘๓๔

๑๔. การพิมพขอความ
๑๔.๑ เร่ืองที่มีขอความเปนเน้ือหาเดียวกัน ควรเวนวรรค ๑ ระยะตัวอักษร ถามี

เน้ือหาตางกัน ควรเวนวรรค ๒ ระยะตัวอักษร
๑๔.๒ หนังสือที่มีหลายหนา ควรยกเอาคําที่จะพิมพในหนาตอไปมาพิมพไวใน

หนาที่จะหมดสัก ๑๐-๑๕ พยางค แลวตอดวย............หางจากบรรทัดสดุทาย ๓ ระยะพิมพดีด อยู
ดานมุมขวามือ  หนาตอไปควรลงเลขหนาไวกลางหนากระดาษ หนาสุดทายควรมีขอความไมนอย
กวา ๓ บรรทัด กอนจะถึงคําลงทายจึงจะดูงาม  และการใชกระดาษ ควรใชกระดาษตราเฉพาะ
หนาแรกเทานั้น  หนาที่ ๒ เปนตนไปควรใชกระดาษไมมีตรา
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******************************



การจาหนาซองหนังสือออกนั้น  เปนวิธีอันหนึ่งซึ่งเลขานุการและพระสังฆาธิการ
จะตองศึกษา เพราะเปนงานที่ตองปฏิบัติประจํา การจาหนาซองนั้น จะใชพิมพหรือเขียนก็ได
แตตองใหสะอาดเรียบรอยวางรูปเหมาะสม ระบุนามตําแหนงหรือชื่อ ที่อยูของผูรับใหถูกตอง
ชัดเจน และระบุชื่อสวนราชการหรือสถานที่หรือบุคคลผูสงใหชัดเจนดวย โดยมีหลักดังนี้

๑. ชั้นความลับ ถามี เชน คําวา “ลับที่สุด” เปนตน ใหพิมพไวกึ่งกลางซองดานบน
หากใชตรายางประทับจะดียิ่ง

๒. ชั้นความเร็ว ถามี เชน คําวา “ดวนที่สุด” เปนตน ใหพิมพไวบรรทัดแรกมุมซายมือ
หากใชตรายางประทับจะดียิ่ง

๓. สวนราชการที่สงหนังสือ ใหระบุที่ทํางานหรือที่อยูของผูสงหนังสือไวมุมซายมือ
ถัดจากชั้นความเร็ว

๔. ที่หนังสือ ใหพิมพไวซายมือระดับเดียวกับช่ือสวนราชการ แตหางลงพอควร
๕. คําข้ึนตน ใหพิมพคําขึ้นตน เชน “เรียน” “เจริญพร” ไวตํ่าลงระดับกลางหนา

กระดาษ แตหางจากมุมซายมือประมาณ ๕ น้ิว พิมพคําขึ้นตนแลว เวนประมาณ ๔-๕ คํา จึงพิมพ
ช่ือหรือตําแหนงผูรับหนังสือ

๖. สถานที่ คือที่อยูหรือสถานที่ทํางานของผูรับ พิมพตรงกับคําวา “ช่ือหรือตําแหนง”
ถัดลงไปอีก ๑ บรรทัด เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ภายในพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

๗. รหัสไปรษณีย  ใหพิมพไวบรรทัดสุดทาย และพิมพดวยเลขอาระบิก เชน  84000



ในระเบียบงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรี  กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับ-สงหนังสือราชการไวกวางขวาง แตเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติงานสารบรรณของการ
คณะสงฆ จะกลาวถึงการรับสงหนังสือแตโดยยอ พอเปนแนวทางแหงการปฏิบัติงานคณะ
สงฆ

๑. การรับ เม่ือเลขานุการไดรับหนังสือเขาหรือโทรเลขซึ่งไมลับ ใหตรวจหนังสือน้ันวา
มีเอกสารบรรณสาร หรือวัตถุอื่นใดที่สงมาดวยหรือไม ถามีสงมาดวย มีครบถวนถูกตองตามที่ระบุ
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ไวหรือไม ถาไมถูกตอง ขาดสิ่งใด ใหบันทึกไวเปนหลักฐานแลวประทับตรารับหนังสือ ลงรายการ
รับและลงทะเบียนรับใหเรียบรอยถูกตอง แลวนําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อส่ังการ

ถาหนังสือ ลับที่สุด, ลับมาก, ลับ หรือ ปกปด อยางใดอยางหนึ่ง ใหประทับตรารับ
และลงรายการที่หนาซอง แลวนําเสนอผูบังคับบัญชา อยาเปดซองกอนผูบังคับบัญชา และ
ควรจัดแฟมเก็บหนังสือประเภทนี้ไวแฟมหนึ่ง

๒. การสง กอนจะสงหนังสือออก ใหเลขานุการจัดลงทะเบียนหนังสือออกแลวจึงจัด
การสง ถาฝากคนนําสง ใหมีใบรับหนังสือกํากับไปดวย เพ่ือผูรับจะไดลงนามรับเปนหลักฐาน อยา
ฝากลอย ๆ แมในทะเบียนสงก็ลงหมายเหตุไวดวยวาฝากผูใด และใหเก็บใบรับหนังสือที่คืนมารวม
กับสําเนาคูฉบับดวย

  
***************


การเก็บหนังสือราชการหนังสือการคณะสงฆ  เปนสวนหน่ึงแหงงานสารบรรณซึ่งจํา
เปนที่พระสังฆาธิการและเลขานุการตองศึกษาและปฏิบัติ  เพราะเปนงานในหนาที่เพ่ือเปน
ประโยชนแกงานสารบรรณของการคณะสงฆ ขอกําหนดแนวศึกษาเปน ๒ คือ

๑. อุปกรณเกี่ยวกับการเก็บหนังสือ
๒. การเก็บหนังสือและวิธีเก็บ

ในการเก็บหนังสือทางการคณะสงฆ จําเปนตองมีอุปกรณเกี่ยวกับการเก็บเชนเดียวกับ
ทางราชการ แตเพราะงานเอกสารทางการคณะสงฆมีนอย มีอุปกรณแตนอยก็พอ เฉพาะอุปกรณที่
จําเปน คือ ตูเก็บเอกสารซึ่งม่ันคงถาวร แฟมเก็บเอกสาร บัญชีประจําแฟมและทะเบียนเก็บ
หนังสือ

การเก็บหนังสือน้ัน เม่ือวาโดยระยะเวลาเก็บ เปน ๒ คือ
๑. การเก็บระหวางปฏิบัติ
๒. การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จเรียบรอย

การเก็บในระหวางปฏิบัติ  หมายถึง การเก็บเร่ืองที่รอการปฏิบัติอยู เชน เร่ืองน้ันมีการ
ทวงถามหรือหาเอกสารเพิ่มเติม หรือสงเร่ืองไปแลวแตยังตองรอปฏิบัติ เร่ืองเชนน้ีจะตองเก็บไวรอ

วิธีปฏิบัติ ใหเก็บเร่ืองทั้งหมดรวมไวในปกเดียวกันทั้งหนังสือเขา-ออก และเอกสาร
ประกอบ โดยเรียงฉบับที่รับกอนหรือทําขึ้นกอนไวลาง วางฉบับใหมทับข้ึนบนตามลําดับและเก็บ
ไวในแฟมรอปฏิบัติ อยารวมกับเร่ืองที่ปฏิบัติเสร็จแลว

การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว หมายถึง การเก็บเร่ืองที่ปฏิบัติเสร็จส้ินแลวและ
เร่ืองใด ๆ ที่แจงใหทราบ
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วิธีปฏิบัติ  ใหเก็บเร่ืองทั้งหมดรวมกัน  เรียงหนังสือฉบับแรกเปนลําดับหน่ึงและฉบับ
ตอ ๆ ไปไวลางตามลําดับ เย็บรวมเปนปกเดียวกัน แลวติดบัญชีหนาเรื่อง เก็บเขาแฟมและทํา
ทะเบียนเก็บ เขียนเครื่องหมายแฟมเก็บเขาตูเก็บเอกสารตอไป


บรรดาหนังสือที่เก็บแลว เลขานุการตองเก็บรักษาใหอยูในสภาพอันดี หลักการเก็บ

รักษาโดยยอมีดังน้ี
๑. ถาเอกสารชํารุด ขาดผุ หรือลบเลือน ตองซอมหรือคัดสําเนาแทนไว
๒. หากมีผูขอยืมหนังสือ ใหทําบัญชีไว และทวงถามในเมื่อนานเกินควร
๓. หม่ันตรวจดูที่เก็บ เพ่ือความปลอดภัย


โดยระเบียบงานสารบรรณ  ใหเก็บหนังสือราชการธรรมดาโดยมีกําหนดเวลาไว พน

ระยะเวลาแลวจึงทําลายได และการทําลายหนังสือราชการนั้น ไดกําหนดหลักการไวโดยละเอียด
หนังสือบางประเภททําลายไมได เชน หนังสือที่ตองเก็บไวเปนหลักฐานไปตลอด หนังสือเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร สถิติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เร่ืองเปนหลักฐานหรือเร่ืองที่ใชในการ
ศึกษาหรือการคนควาตอไป วิธีการทําลายหนังสือราชการนั้น กําหนดไวโดยละเอียด

สวนวิธีการทําลายหนังสือการคณะสงฆ เลขานุการควรสํารวจดูวาเรื่องใดควร
ทําลายใหทําบัญชีแสดงรายละเอียดนําเสนอผูบังคับบัญชา เมื่อไดรับอนุมัติแลว จึงทําลายได
แลวเก็บบัญชีและหนังสืออนุมัติไวเปนหลักฐาน แตการคณะสงฆมีหนังสือนอย ไมควร
ทําลายเลย

⌦⌫



๑. กระดาษพิมพ  ทางราชการใชกระดาษตราครุฑ  ทางการคณะสงฆใชกระดาษสีขาว

ตราเสมาธรรมจักรสีเหลืองแก ที่นิยมใชมี ๒ ชนิด คือ
(๑) กระดาษยาว ขนาด ๒๑๕ มม. x ๓๔๐ มม. (กระดาษพับ ๔)
(๒) กระดาษสั้น ขนาด ๑๑๕ มม. x  ๒๘๕ มม. (กระดาษพับ ๓)

๒. ซอง โดยปกติใชสีขาวหรือสีนํ้าตาล ทางราชการใชซองตราครุฑ ทางการคณะสงฆ
ใชตราเสมาธรรมจักร มี ๓ ขนาด คือ

(๑) ซองใหญพิเศษ  สีนํ้าตาลแก ขนาด ๒๗๕ มม. x  ๔๔๕ มม.
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(๒) ซองใหญ ขนาด  ๒๑๐ มม. x  ๒๕๐ มม. (กระดาษยาวพับ ๒)
(๓) ซองเล็ก ขนาด ๑๑๕ มม. x  ๒๓๓ มม. (กระดาษพับ ๓ และ ๔)

๓. ตรารับหนังสือ คือ ตรายางขนาด (๒.๕ ซม. x ๕ ซม.)
๔. ใบรับหนังสือ ใชกํากับการสงหนังสือ เพ่ือใหผูรับเซ็นช่ือแลวนํากลับ
๕. ทะเบียนหนังสือรับ สําหรับใชลงรายการรับหนังสือเขา
๖. ทะเบียนหนังสือสง ใชสําหรับลงรายการหนังสือออก
๗. ทะเบียนเก็บหนังสือ เปนทะเบียนที่ใชลงรายการทะเบียนหนังสือเก็บ
๘. บัญชีหนาเรื่อง ใชลงรายการหนังสือที่เก็บ
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เอกสารเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเลขานุการอยางแยกไมออก ผูรูการเลขานุ

การตองรูเรื่องเอกสารดีพอ จึงจะปฏิบัติงานไมผิดพลาด เรื่องเอกสารนั้นมีขอควรศึกษา คือ
๑. เอกสาร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา เอกสารคือ

“หนังสือสําคัญ” ในประมวลกฎหมายอาญา ใหความหมายวา เอกสาร หมายความวา กระดาษหรือ
วัตถุอันอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวยอักษร ตัวเลข ผัง หรือแบบแผนอยางอื่น จะเปน
โดยวิธีพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอื่น อันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น

๒. เอกสารราชการ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา ราชการ
คือ งานของประเทศหรือของพระเจาแผนดิน ในประมวลกฎหมายอาญาใหความหมายวา เอกสาร
ราชการ หมายความวา เอกสารซึ่งเจาพนักงานไดจัดทําขึ้นหรือรับรองในหนาที่ และใหหมายความ
รวมถึงสําเนาเอกสารนั้น ๆ ซ่ึงเจาพนักงานไดรับรองในหนาที่ดวย

๓. เอกสารสิทธิ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา สิทธิ คือ
“ความสําเร็จ”  หรือ “อํานาจอันธรรมชอบ” ในประมวลกฎหมายอาญา ใหความหมายวา “เอกสาร
สิทธิ” หมายความวา เอกสารที่เปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับสิทธิ

๔. โทษเกี่ยวกับเอกสารบางมาตรา
มาตรา ๑๖๑ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสารกรอกขอความลงในเอกสาร หรือ

ดูแลรักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่น้ัน ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท

มาตรา ๑๖๒ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกขอความ
ลงในเอกสาร กระทําการดังตอไปนี้ในการปฏบิัติหนาที่

(๑) รับรองเปนหลักฐานวา ไดมีการแจงความอันมิไดมีการแจงความ
(๒) รับรองเปนหลักฐานวาตนไดกระทําการอยางใดขึ้น หรือวาการอยางใดไดกระทํา

ตอหนาตนอันเปนความเท็จ
(๓) ละเวนไมจดขอความซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงขอความเชนวา

น้ัน หรือ
(๔) รับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริง อันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอัน

เปนความเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
สองมาตรานี้ สําหรับผูเปนเจาพนักงาน
มาตรา ๒๖๔ ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหน่ึงสวนใด เติมหรือตัดทอน

ขอความหรือแกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือช่ือ
ปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ถาไดกระทําเพื่อให
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ผูใดผูหน่ึงหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูน้ันกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผูอื่น
โดยไมไดรับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอื่นนั้น ถาไดกระทําเพื่อนําเอกสารนั้น
ไปใชในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือประชาชน ใหถือวาผูนั้นปลอมแปลง
เอกสารตองระวางโทษเชนเดียวกัน

มาตรา ๒๖๕ ผูใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
หกเดือน ถึงหาป และปรับต้ังแตหน่ึงพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท

มาตรา ๒๖๖ ผูใดปลอมเอกสารดังตอไปนี้
(๑) เอกสารสิทธิอันเปนเอกสารราชการ
(๒) พินัยกรรม
(๓) ใบหุน ใบหุนหรือใบสําคัญของใบหุนหรือใบหุนกู หรือ 
(๔) ต๋ัวเงิน

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบปและปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท
สามมาตรานี้ สําหรับบุคคลทั่วไป
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ชั้นความลับ (ถามี)

ช้ันความเร็ว (ถามี)

ที่   .............................(๑) สวนราชการเจาของหนังสือ (๒)

ที่ต้ัง………………………..…………….

วัน  เดือน  ป  (๓)

เร่ือง    ........ ..............(๔)

(คําขึ้นตน)   
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มี)  (๑๔) ช้ันความลับ  (ถา
(ปด ๑ บิด ๑)
...)
(ปด ๑ บิด ๑)
...……….......................….............................
.........................
.....................

(ปด ๑ บิด ๑)
/

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

 

ม

)
(ปด ๒

ําลงทาย  (๙)
(ปด ๒ บิด ๑)

        (๑๐)
………ช่ือเต็ม………..) (๑๐)
……………………….. (๑๑)
(ปด ๑ บิด ๑
www.songpak16.com

ี)



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.songpak16.com

31


ตัวอยางที่ ๑/๑ (หนังสือตั้งตน)

ที่  วทร  ๐๘/๒๕๔๘ วัดทาไทร   ตําบลทาทองใหม
อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๒๙๐

๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘

เร่ือง ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เรียน เจาคณะตําบลทาทองใหม

ส่ิงที่สงมาดวย รายงานและเอกสารประกอบ จํานวน  ๖  ชุด

ดวยวัดทาไทร  ตําบลทาทองใหม  อําเภอกาญจนดิษฐ  สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ  ไดประกาศตั้งเปนวัดในพระพุทธศาสนา เม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ บัดนี้ได
สรางอุโบสถเสร็จแลว ขนาดกวาง ๙ เมตร  ยาว ๑๕ เมตร และมีความประสงคขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาขนาดกวาง  ๔๐ เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร  พรอมกันน้ีวัดทาไทรไดจัดทํารายงานและจัด
ทําเอกสารประกอบการพิจารณาดังที่แนบมาพรอมหนังสือน้ีดวยแลว

ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

เรียนมาดวยความเคารพ

(พระราชพิพัฒนาภรณ)
เจาอาวาสวัดทาไทร

คําชี้แจง.-
(๑)  ตัวอยางนี้  เปนหนังสือตั้งตน  ใชติดตองานตามปกติ
(๒) ความทอนตน  ตองแสดงเหตุผลพอสมควร
(๓) ความทอนหลัง  แจงความประสงคพอที่ผูรับจะเขาใจ
(๔) เรื่องอ่ืน ๆ ถาเปนเรื่องเร่ิมแรก  พึงเทียบโดยนัยน้ี
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ตัวอยางที่  ๑/๒  (หนังสือสืบตอ)

ที่ จจ ๑๘/๒๕๔๘ สํานักงานเจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี
วัดทาไทร ตําบลทาทองใหม
อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๒๙๐

๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘

เร่ือง ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เรียน เจาคณะภาค ๑๖

ส่ิงที่สงมาดวย รายงานและเอกสารประกอบ   จํานวน  ๒  ชุด

ดวยเจาคณะอําเภอกาญจนดิษฐ ไดสงรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของ
วัดทาไทร  อําเภอกาญจนดิษฐ  มาเพื่อดําเนินการ

จังหวัดพิจารณาและตรวจสอบรายงานและเอกสารประกอบแลว  เห็นวาเปนวัดที่มี
หลักฐานมั่นคง  ควรไดรับการพิจารณาดําเนินการ  ทั้งรายงานพรอมเอกสารไดจัดทําโดยถูกตอง
เรียบรอย  และไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากเจาคณะผูปกครองคณะสงฆและทางราช
การตามลําดับแลว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารดังที่แนบมาพรอมหนังสือน้ีดวยแลว

ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอไดพิจารณาดําเนินการขอรับพระราชทานวิสุง
คามสีมาตอไปดวยก็จะเปนพระคุณอยางยิ่ง

เรียนมาดวยความเคารพอยางสูง

(พระราชพิพัฒนาภรณ)
เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี

ฝายการปกครอง
โทร. ๐-๗๗๒๗–๓๘๓๔,๐-๗๗๒๑-๐๒๑๖
คําชี้แจง.-

() ตัวอยางนี้เปนหนังสือสืบตอ
() ไมตองอางถึงหนังสือเจาคณะอําเภอ
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ตัวอยางที่  ๑/๓  (หนังสือโตตอบ)

ที่  จภ ๑๖.๓๓/๒๕๔๘ สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖
วัดไตรธรรมาราม     อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎรธานี   ๘๔๐๐๐

๑๒   พฤษภาคม  ๒๕๔๘

เร่ือง ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เรียน เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี

อางถึง  หนังสือจังหวัด  ที่  จจ ๑๘/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘

ส่ิงที่สงมาดวย รายงานและเอกสารประกอบ   จํานวน  ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อางถึง  จังหวัดไดสงรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัด
ทาไทร อําเภอกาญจนดิษฐ มาเพื่อดําเนินการ ดังความละเอียดแจงอยูในหนังสือที่อางถึงแลว  น้ัน

บัดนี้ ภาคไดพิจารณาและตรวจสอบรายงานพรอมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดแลว
เห็นวาวัดทาไทร  เปนวัดที่มีหลักฐานมั่นคง  ควรไดรับการพิจารณา  แตขอ  ๔  มีทุนทรัพยที่จะ
สรางอุโบสถจํานวนเทาใด  มิไดลงรายการไว  เปนเหตุใหไมอาจดําเนินการได

ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพื่อใหตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทุนทรัพยที่จะสรางอุโบสถ
วาขณะนี้วัดมีทุนอยูเทาใด  ถามีพอสมควรแลว  ใหกรอกรายการขอ  ๔  ตามจํานวนที่มีทุนทรัพย
อยูจริง  แลวสงคืนภาคเปนการดวน  ถาวัดยังไมมีทุนอยูพอสมควร  ใหจังหวัดสั่งระงับและแจงผล
การดําเนินการใหภาคทราบดวนดวย

เรียนมาดวยความนับถือ

(พระเทพสุธี)
เจาคณะภาค  ๑๖

ฝายสาธารณูปการ
โทร. ๐–๗๗๒๗–๓๔๕๘
คําชี้แจง.- (๑) ตองต้ังช่ือเร่ืองอยางเดิม

 (๒) ตองอางถึงหนังสือของผูรับ



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.songpak16.com

34

ตัวอยางที่  ๑/๔  (หนังสือตามเตือน)

ที่  จภ ๑๖.๔๒/๒๕๔๘ สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖
วัดไตรธรรมาราม     อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎรธานี   ๘๔๐๐๐

๒๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘

เร่ือง ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เรียน เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี

ตามอนุสนธิหนังสือภาค ที่  จภ ๑๖.๓๓/๒๕๔๘ ลงวันที่  ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๔๘
สงรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดทาไทร  อําเภอกาญจนดษิฐ เพ่ือใหตรวจสอบและ
กรอกรายการลงในขอ  ๔  ตามที่เปนจริงแลวสงคืนภาคเปนการดวน  น้ัน

บัดนี้  ไดลวงเลยเวลามานานพอสมควรแลว  ภาคยังมิไดรับรายงานดังกลาวและ
ไมทราบวาจังหวัดไดดําเนินการไปแลวเปนประการใดบาง

ฉะน้ัน  จึงเรียนเตือนมาเพื่อดําเนินการโดยเรงดวน

เรียนมาดวยความนับถือ
พระเทพสุธี
(พระเทพสุธี)

เจาคณะภาค  ๑๖
ฝายสาธารณูปการ
โทร. ๐–๗๗๒๗–๓๔๕๘

คําชี้แจง
(๑)ตัวอยางนี้  เปนหนังสือตามเตือนหรือทวงถาม
(๒)ต้ังช่ือเร่ืองตามเดิม  อยาต้ังช่ือเร่ืองใหม
(๓)ตองสืบอนุสนธิหนังสือฉบับกอน
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ชั้นความลับ  (ถามี)
บันทึกขอความ

ช้ันความเร็ว  (ถามี)
สวนราชการ..............................................................................................................(๑)
ที่.................................................…….....(๒)  วันที่……....................……...........................(๓)

เร่ือง .........................................(๔)

(คําขึ้นตน)  .........................................(๕)

ขอความ   (๖/๑)………………………………………………………………………
.…………….…………………………………………………………………………………………

… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………….

ขอความ   (๖/๒)……………………………………………………………………...

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

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

(ลงช่ือ)                 (๑๐)
(…………………ช่ือเต็ม………..) (๑๐)
ตําแนง………………………….. (๑๑)

ช้ันความลับ  (ถามี)

หมายเหตุ.-หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือที่ใชติดตอ
ภายในหนวยงานเดียวกัน โดยใชกระดาษบันทึกขอความและใหจัดทําตามแบบ
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ตัวอยางที่  ๑

⌦
สวนการคณะสงฆ    สํานักงานเจาคณะภาค  ๑๖   ฝายการศึกษา                                    .
ที่   ๑/๒๕๔๘                             วันที่      ๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๘                                 .
เร่ือง    การสอบบาลีสนามหลวง  ครั้งที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๘                                                .

กราบเรียน   เจาคณะภาค  ๑๖

ดวยการสอบบาลีสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คร้ังที่  ๒  ช้ันประโยค  ๑-๒  ช้ัน
ประโยค ป.ธ. ๓  และช้ันประโยค  ป.ธ. ๔  ในสวนภูมิภาคสอบ  ณ  จังหวัดนั้น ๆ  สนามหลวง
แผนกบาลี  ไดกําหนดสอบวันที่  ๓ - ๔ - ๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เร่ิมเวลา  ๑๒.๓๐ น. ทุกวัน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค  ๑๖  เปดสอบ ๑ แหง คือ

๑.วัดขันเงิน  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

ในการนี้  แมกองบาลีสนามหลวง  ไดมอบใหเจาคณะภาครับเปนภาระดําเนินการ
ดังเชนทุกป  และเกลาฯ  ในฐานะที่ไดมอบหมายใหรับผิดชอบงานฝายการศึกษา  ไดดําเนินการ
เกี่ยวกับการนี้ตามขั้นตอนแลว  และเตรียมที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่สอบแหงน้ัน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(พระราชกิตติโสภณ)
รองเจาคณะภาค ๑๖
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ชั้นความลับ  (ถามี)

(ตรา)

ช้ันความเร็ว  (ถามี)
ที่.....................................................(๑)
ถึง...................................................(๒)

ขอความ (๓).................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......................................

(สวนราชการที่สงหนังสือออก) (๔)
(ตราช่ือสวนราชการ)  (๕)

(ช่ือยอกํากับ)  (๕)
(วัน  เดือน  ป)  (๖)

(สวนราชการเจาของเรื่อง)  (๗)
(โทร. หรือที่ต้ัง)  (๘)

ช้ันความลับ (ถาม)ี
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ตัวอยางที่ ๓/๑
ตัวอยางหนังสือประทับตรา

ที่ จภ……/…………..

ถึง สํานักงานเจาคณะจังหวัดทุกจังหวัด

พรอมน้ี ภาคไดจัดสงหนังสือคูมือการปฏิบัติงานคณะสงฆ  จํานวน ๑ เลมมาถวาย
เพ่ือเปนเอกสารประกอบในการปฏิบัติงานประจําสํานักงานเจาคณะจังหวัด

สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖
ประทับตรา

๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘

ฝายการปกครอง
โทร. ๔๗๒๕๑๓๘,๘๙๑๐๒๘๘
โทรสาร ๘๙๑๐๒๘๘
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ตัวอยางที่ ๓/๒


ชนิดใชเตือนเร่ืองที่คาง

ที่  จภ......../๒๕๔๘

เรียน เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี

ตามที่ภาคแจงใหสงประวัติพระ………………………………. วัด………………….
เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอ น้ัน

บัดนี้  ลวงเลยมานานแลว  จังหวัดยังมิไดสงประวัติดังกลาว

ฉะน้ัน  จึงเรียนเตือนมา

สํานักงานเจาคณะภาค  ๑๖
ประทับตรา

๓ มีนาคม ๒๕๔๘

ฝายการปกครอง
โทรศัพท ๐–๗๗๒๘–๓๔๕๘
โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๙๖๑๒
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๔.แบบหนังสือสั่งการ
๔.๑  แบบคําสั่ง

(ตรา)
คําสั่ง  (ช่ือสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสั่ง  (๑)

ที่....... /...... (เลขที่/พุทธศักราชที่ออกคําสั่ง) (๒)
เร่ือง  ........................................................................................ (๓)

******************

ขอความ..............................................................................................................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................... (๔)

ทั้งน้ี  ต้ังแต..................................................................................................... .

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

ส่ัง  ณ  วันที่.................................. พ.ศ........ (๕)

(ลงช่ือ)…………………….. (๖)
(พิมพช่ือเต็ม) (๖)
(ตําแหนง) (๗)
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ตัวอยางคําสั่ง

คําสั่งเจาคณะตําบลทาทองใหม
ที่ ๑/๒๕๔๘

เร่ือง  แตงต้ังผูรักษาการแทนเจาอาวาส

*****************

โดยที่   พระอธิการสมบูรณ ฉายา สมฺปุณฺโณ  เจาอาวาสวัดกง  ตําบลทุงกง
อําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสุราษฎรธานี  ไดลาสิกขาเมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๔๘  เปนเหตุให
วัดกงไมมีเจาอาวาส

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔  วรรค ๑  แหงกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่  ๑๙
(พ.ศ. ๒๕๓๖)  วาดวยการแตงต้ังผูรักษาการแทนเจาอาวาส  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ  พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๓๕

จึงแตงต้ังให  พระสมุหสมพร  ฉายา  ปยธมฺโม  อายุ ๒๖ พรรษา ๕  วิทยฐานะ
น.ธ.โท   วัดกง   ตําบลทุงกง  อําเภอกาญจนดิษฐ   จังหวัดสุราษฎรธานี  เปนผูรักษาการแทนเจา
อาวาสวัดกง

ทั้งน้ี   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๕   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

(พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ)
เจาคณะตําบลทาทองใหม
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๔.๒  แบบระเบียบ

ระเบียบ  (สวนราชการที่ออกระเบียบ) (๑)
วาดวย.................................. (๒)

(ฉบับที่............ ถามีเร่ืองเดียวกันเกินกวา ๑ ฉบับ) (๓)
พ.ศ............ (๔)

*************

(ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายที่ตองวางระเบียบและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจวางระเบียบ  (ถามี) (๕)

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบ................ พ.ศ.............” (ถามี)

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแต......................................... เปนตนไป

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

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

ขอ (สุดทาย)  ผูรักษาการตามระเบียบ  (ถามีการแบงเปนหมวดใหนําขอผู
รักษาการตามระเบียบไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะข้ึนหมวด ๑)

ประกาศ  ณ  วันที่.........……………. พ.ศ............... (๗)

(ลงช่ือ) (๘)
(พิมพช่ือเต็ม) (๘)

(ตําแหนง) (๙)
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๔.๓  แบบขอบังคับ

ขอบังคับ  (ช่ือสวนราชการที่ออกขอบังคับ) (๑)
วาดวย............................. (๒)

ฉบับที่ (ถามีเร่ืองเดียวกันเกินกวา ๑ ฉบับ) (๓)
พ.ศ..................... (๔)

***********
(ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับและ

อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ (๕)
ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับ...................... (๖)............ พ.ศ............”
ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแต..................................................... เปนตนไป

................................................................................................................................................
ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามขอบังคับ  (ถามีการแบงเปนหมวด  ใหนําขอผูรักษา

การไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะข้ึนหมวด ๑)............................

ประกาศ  ณ  วันที่...................... พ.ศ......... (๗)

(ลงช่ือ) (๘)
(พิมพช่ือเต็ม) (๘)

(ตําแหนง) (๙)
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๕.  แบบหนังสือประชาสัมพันธ

๕.๑ แบบประกาศ

ประกาศ  (ช่ือสวนราชการที่ออกประกาศ  (๑)
เร่ือง................................ (๒)

********************
ขอความ................………..(๓)...........................................................................

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

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

ประกาศ  ณ วันที่.......................……..พ.ศ............... (๔)

(ลงช่ือ) (๕)
(พิมพช่ือเต็ม) (๕)

(ตําแหนง) (๖)
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ตัวอยางประกาศ

ประกาศคณะสงฆจังหวัดสุราษฎรธานี
เรื่อง  กําหนดเขตปกครองตําบลในอําเภอกาญจนดิษฐเปนกรณีพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๔๘
****************************

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๑  แหงระเบียบมหาเถรสมาคมกําหนดจํานวนและ
เขตปกครองตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และโดยอนุมัติของเจาคณะภาค  ๑๖  เจาคณะจังหวัดสุราษฎร
ธานี  จึงประกาศเขตปกครองตําบลในเขตอําเภอกาญจนดิษฐเปนกรณีพิเศษ  ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ใหวัดในเขตตําบล………………. กับตําบล…………………  รวมอยูในเขต
ปกครองตําบลเดียวกนัเรียกวา  “ตําบล……………………….”  มี ๖ วัดคือ

(๑) วัด............….......ตําบล............. (๒) วัด.....................ตําบล................
(๓) วัด.......................ตําบล............ (๔) วัด.......................ตําบล..............
(๕) วัด.......................ตําบล............ (๖) วัด.......................ตําบล..............

ขอ ๒ ใหแบงเขตปกครองตําบล  ออกเปน ๒ เขต  ดังน้ี
(ก) ตําบล  เขต ๑ มี  ๖  วัด คือ

(๑) วัด........….......ตําบล............. (๒) วัด.....................ตําบล................
(๓) วัด...................ตําบล............ (๔) วัด.......................ตําบล..............
(๕) วัด...................ตําบล............ (๖) วัด.......................ตําบล..............

 (ข) ตําบล เขต ๒ มี  ๖  วัด คือ
(๑) วัด........….......ตําบล............. (๒) วัด.....................ตําบล................
(๓) วัด...................ตําบล............ (๔) วัด.......................ตําบล..............
(๕) วัด...................ตําบล............ (๖) วัด.......................ตําบล..............

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

พระราชพิพัฒนาภรณ
(พระราชพิพัฒนาภรณ)

เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี
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๕.๒  แบบแถลงการณ
(ตรา)

แถลงการณ  (ชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ) (๑)
เรื่อง............................... (๒)

ฉบับที่.............................. (ถามี) (๓)
************

(ขอความ).......................... (๔)..........................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................

(สวนราชการที่ออกแถลงการณ) (๕)
(วัน  เดือน  ป) (๖)

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

๕.๒ แบบขาว

ขาว (ช่ือสวนราชการที่ออกขาว) (๑)
เรื่อง............................... (๒)
ฉบับที่............. (ถามี) (๓)

(ขอความ).......................... (๔)..........................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................

(สวนราชการที่ออกขาว) (๕)
(วัน  เดือน  ป) (๖)
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๖.  แบบหนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไว

๖.๑ แบบหนังสือรับรอง

เลขที่ (๑) สวนราชการ (เจาของหนังสือ) (๒)
*****************

(ขอความ)  หนังสือฉบับน้ีใหไวเพ่ือรับรองวา  (ระบุช่ือบุคคล  นิติบุคคลหรือหนวย
งานที่จะใหการรับรอง  พรอมทั้งลงตําแหนงและสังกัดหรือที่ต้ัง  แลวตอดวยขอความที่รับรอง)

(๓).............................................................................................................

ใหไว  ณ  วันที่........................  พ.ศ.................. (๔)

(ลงช่ือ) (๕)
(พิมพช่ือเดิม) (๕)

(ตําแหนง) (๖)

(สวนน้ีใชสําหรับเร่ืองสําคัญ) (๗)

(ประทับตราชื่อสวนราชการ)
(ลงช่ือผูไดรับการรับรอง)

(พิมพช่ือเต็ม)

รูปถาย
(ถามี)
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๖.๒  แบบรายงานการประชุม
รายงานการประชุม.................. (๑)

ครั้งที่............ สมัย.......... (๒)
วันที่............  เดือน.............  พ.ศ.......... (๓)

สถานที่................ (๔)
**********

ผูมาประชุม (๕)
ผูไมมาประชุม (ถามี) (๖)
ผูเขารวมประชุม (ถามี) (๗)
เร่ิมประชุมเวลา (๘)

ระเบียบวาระการประชุม (๙)............................................................................ ..
.................................................................................................................................

เลิกประชุมเวลา (๑๐)

...................................................
ผูรับรองรายงานการประชุม (๑๒)

.................................................................
ผูจดรายงานการประชุม (๑๑)
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๗.๑  แบบตรารับหนังสือ
(ชื่อสวนราชการ)

เลขรับ.......................………………………........
วันที่............................…………………………..
เวลา.................................………………………

๗.๒ แบบใบรับหนังสือ

ที่....…………...................ถึง..…………………................................
เรื่อง...........................................................…………………………
รับวันที่...................………………………....เวลา.........................น.
ผูรับ.......................................................………………………….....
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๗.๓  แบบการจาหนาซอง

(ช้ันความเร็ว)
(สวนราชการที่ออกหนังสือ)
ที่.............................

คําขึ้นตน     ช่ือผูรับ
สถานที่
ที่ต้ัง
รหัสไปรษณีย

ตัวอยางการจาหนาซอง

ดวนมาก
สํานักงานเจาคณะภาค  ๑๖
วัดไตรธรรมาราม  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
ที่  จภ ๑๖.๐๑๙/๒๕๔๘

เรียน      เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี
วัดทาไทร  ตําบลทาทองใหม
อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี
84290
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๗.๔  แบบทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือ วันที่............เดือน................พ.ศ.............

เลขทะเบียน
รับ

ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ

๗.๕  แบบทะเบียนหนังสือสง
ทะเบียนหนังสือ วันที่...........เดือน..................พ.ศ............

เลขทะเบียน
สง

ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ

108
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  ⌫
ทะเบียนหนังสือ

ลําดับที่ วันเก็บ เลขทะเบียนรับ ที่ เรื่อง รหัสแฟม กําหนดเวลาเก็บ หมายเหตุ

109
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๗.๗  แบบบัญชีหนาเรื่อง

บัญชีหนาเรื่อง
เรื่อง......................

ฉบับที่ เลขที่ ลงวันที่ จาก ถึง ขอความ

ขอแนะนํา
แบบหนังสือราชการทั้ง ๗ แบบ  คือ  แบบหนังสือภายนอก  แบบหนังสือภายใน

แบบหนังสือประทับตรา  แบบหนังสือส่ังการ  แบบหนังสือประชาสัมพันธ  แบบหนังสือที่เจาหนาที่
ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  และแบบเบ็ดเตล็ด  บางแบบใชมาก  บางแบบใชนอย
ถึงกระนั้น  ทุก ๆ แบบอันผูปฏิบัติงานสารบรรณ  จะตองศึกษาใหเกิดความเขาใจทั้งเชิงวิชาการ
และการปฏิบัติ  จึงจะปฏิบัติงานสารบรรณไดดี  ในบางแบบไดแสดงไวทั้งแบบทั้งตัวอยางโดย
พรอมมูล  แตในบางแบบแสดงไวแตแบบเทานั้น  ผูศึกษาจะตองหารายละเอียดเอง

ประการสุดทาย  ขอเรียนวา  ขอใหสนใจใฝในแบบ  และปฏิบัติตามแบบ  จะไดช่ือวา
“เปนคนมีแบบ”  “เปนคนชอบแบบ”  “เปนคนเจาแบบ”  และ  “เปนคนแมแบบ”  เพ่ือจะไดเปน
ทิฏฐานุคติแกอนุชนตอไป

110
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พระสังฆาธิการและเลขานุการเจาคณะ  ตองมีความผูกพันอยูกับการประชุมเปนอยางมาก

จําเปนตองรูการประชุมโดยถูกตองชัดเจน  จนสามารถนําไปใชในการบริหารงานคณะสงฆได  เพราะ
การประชุมเปนอุปกรณการบริหารงานโดยทั่วไป

การที่บุคคลหลายคนประกอบกันเขาเปนคณะที่ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือหรือพิจารณา
ปญหาใด ๆ หรือเพ่ือดําเนินกิจการใด ๆ  ชื่อวา  “ที่ประชุม”

การที่คณะบุคคลซึ่งรวมกันเปนที่ประชุม ปฏบิัติหนาที่รวมกัน มีการเสนอญัตติ-
อภิปราย  เปนตน  ชื่อวา  “การประชุม”

คําทั้ง ๒ น้ี  ใชอยูทั้งในทางราชการ  หนวยงานเอกชน  และทางการคณะสงฆ  โดยใชรวม
กันอยูโดยตลอด  เชน  ระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุม  บันทึกการประชุม  มติที่ประชุม
ผูศึกษาตองตั้งขอสังเกตเปนพิเศษ  เพราะทั้ง  ๒ คํานี้มีความหมายและการใชแตกตางกันอยู

การประชุมเปนงานที่สําคัญยิ่งตอการบริหารราชการแผนดิน  การปกครองคณะสงฆและ
การบริหารงานอื่น ๆ ในอปริหานิยธรรมสูตร  พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมะอันเปนเหตุใหถึงความเจริญ
อยางเดียว  ไมมีความเสื่อมไว  ๗ ประการ  ก็ทรงแสดงเรื่องการประชุมไวเปนขอแรก  ขอเรียนถวายพอ
เปนแนว  ๗ ประเด็น  คือ  ลักษณะและวัตถุประสงค  องคประชุม  การเตรียมการและวิธีประชุม
เอกสารการประชุม  ศัพทที่ใชเฉพาะ  และแบบเกี่ยวกับการประชุม

ลักษณะและวัตถุประสงค
การประชุมน้ัน  แมจะมีมากก็ตาม  แตพอสรุปโดยลักษณะเปน  ๖ คือ

๑.ประชุมปรึกษาหารือหรือพิจารณาหรือเพ่ือรับทราบ
๒.ประชุมช้ีแจง  ส่ังการ  มอบงานหรือนโยบาย
๓.ประชุมอบรมหรือประชุมเชิงวิชาการ  หรือเชิงปฏิบัติการ
๔.ประชุมสัมมนา
๕.ประชุมปฏิบัติภารกิจ
๖.ประชุมสังสรรคหรือสรางสรรคความสามัคคี
การประชุมทั้ง ๖ ลักษณะนี้  เฉพาะลักษณะที่  ๑ เปนเรื่องที่จะเรียนถวายใน

สวนที่  ๒  เปนตนไป  สวน  ๕  ลักษณะหลัง  ขอชี้แจงประกอบเพียงความหมาย
๑) ลักษณะที่ ๒  หมายถึง  การประชุมที่จัดขึ้น

(๑)เพ่ือแนะนําช้ีแจงเร่ืองที่ควรแนะนําช้ีแจง
(๒)เพ่ือส่ังการในเรื่องที่ควรสั่งการ
(๓)เพ่ือมอบงานใด ๆ ใหรับไปปฏิบัติ
(๔)เพ่ือใหรับทราบนโยบาย
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๒) ลักษณะที่ ๓  หมายถึง  การประชุมผูใตบังคับบัญชาหรือกลุมชนอื่น
(๑)เพ่ืออบรมใหไดรับความรูในเชิงวิชาการ
(๒)เพ่ือฝกอบรมใหเกิดทักษะในการปฏิบัติการ

๓) ลักษณะที่ ๔  หมายถึง  การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็นเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง  ทั้งที่อยูในวงงานรับผิดชอบหรือเร่ืองโดยทั่วไปเพื่อหาขอสรุป  แตผลของการประชุม
เปนเพียงขอเสนอแนะ  ผูเกี่ยวของจะปฏิบัติตามหรือไมก็ได

๔) ลักษณะที่ ๕  หมายถึง  การประชุมเพื่อรวมกันกระทํากรณียกิจ  ทั้งที่อยูในความ
รับผิดชอบ  ทั้งในกรณียกิจทั่วไป

๕) ลักษณะที่  ๖  หมายถึง  การประชุมพบปะสังสรรค  เพ่ือ
(๑)เพ่ือใหเกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน
(๒)เพ่ือใหเกิดพลังแหงความสมัครสมานสามัคคี

การประชุมทุกลักษณะ  ยอมมีวัตถุประสงคเปน ๖ คือ
๑) เพ่ือยุติหรือช้ีขาดปญหาใด ๆ
๒) เพื่อรับทราบนโยบาย  คําช้ีแจง  คําสั่ง  หรือแนวการปฏิบัติงาน
๓) เพ่ือพัฒนาทางวิชาการและการปฏิบัติ
๔) เพ่ือวิจัยขอมูลและหาขอสรุป
๕) เพ่ือดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบ
๖) เพ่ือสรางสรรคความสามัคคี

แตเม่ือยนใหส้ันลง  คงได  ๒  คือ
๑) เพ่ือปองกันความเสื่อม
๒) เพ่ือสรางความเจริญกาวหนา

องคประชุม
ที่ประชุมซึ่งจัดตั้งข้ึนเปนรูปแบบคณะกรรมการ คณะผูบริหารหรือรูปแบบใดก็

ตาม จะตองมีกําหนดจํานวนผูเขาประชุมข้ันต่ําไว  มีผูเขาประชุมครบตามที่กําหนดจึงจัด
เปนองคประชุม  หากมีผูเขาประชุมไมถึงจํานวนที่กําหนด หาเปนองคประชุมไม เรื่ององค
ประชุมนั้นมีขอควรศึกษา ดังนี้
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สวนประกอบขององคประชุม
ที่ประชุมโดยทั่วไป  ยอมกําหนดองคาพยพของที่ประชุมไวตามความเหมาะสมแก

ลักษณะงาน คือ
๑) ประธารกรรมการ,ประธาน.... รองประธานกรรมการ, รองประธาน....
๒) กรรมการ, กรรมาธิการ, สมาชิกหรืออนุกรรมการ

สวนที่ประชุมเจาคณะผูปกครองคณะสงฆ  พอจัดรูปแบบไดดังน้ี
๑) เจาคณะ
๒) รองเจาคณะ
๓) เจาคณะถัดลงมาหรือเจาอาวาส

สวนประกอบขององคประชุมดังกลาวนี้  ถานับจํานวน  ตองไมตํ่ากวา ๓ สวนสูงคง
เปนไปตามความเหมาะสม  ขอเรียนถวายเฉพาะระดับเจาคณะผูปกครองคณะสงฆเทานั้น  รูป
แบบการปกครองคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน มิไดกําหนดให
บริหารการคณะสงฆเปนรูปแบบคณะกรรมการสงฆ ดังเชนในพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับกอน
แตถึงกระนั้น  เจาคณะผูปกครองคณะสงฆช้ันใดช้ันหน่ึงหรือหลายช้ัน  ก็อาจรวมกันเขาเปนที่
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือหรือพิจารณาปญหาใด ๆ ในการปฏิบัติงานคณะสงฆได  แตมิใชกําหนด
เปนรูปแบบสภาบริหารการคณะสงฆ  หรือรูปแบบคณะกรรมการบริหารการคณะสงฆเปนการ
ประจํา  เพียงจัดรูปแบบที่ประชุมเทานั้น  โดยเขตปกครองคณะสงฆช้ันใด มีรองเจาคณะ ๒ รูป
จัดรูปแบบที่ประชุมไดโดยเอกเทศ หรือาจจัดรวมกับเจาคณะชั้นถัดลงมา  เปนรูปการประชุมกอน
สวนเขตปกครองคณะสงฆช้ันใด  มีรองเจาคณะไมถึง ๒ รูป ตองรวมกับเจาคณะชั้นถัดลงมาจึงจัด
เปนรูปที่ประชุมได  การประชุมในหนวยงานคณะสงฆรูปแบบดังกลาวนี้  เจาคณะชั้นจัดประชุม
ตองเปนประธานที่ประชุม  รองเจาคณะและหรือเจาคณะชั้นถัดลงมา  ก็เสมือนหน่ึงสมาชิกหรือ
กรรมการแหงที่ประชุม เลขานุการเจาคณะผูจัดประชุม ควรเปนเลขานุการหรือเจาหนาที่ที่ประชุม
แตเม่ือเลขานุการเจาคณะไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  เจาคณะผูเปนประธานที่ประชุม  จะคัด
เลือกผูใดผูหน่ึงทําหนาที่เลขานุการที่ประชุมก็ยอมได  ตัวอยางการจัดที่ประชุม  มีดังน้ี

ชั้นอําเภอ  ที่มีรองเจาคณะครบ ๒ รูป
๑) เจาคณะอําเภอ ประธานที่ประชุม
๒) รองเจาคณะอําเภอ
๓) รองเจาคณะอําเภอ หรือเพ่ิม
๔) เจาคณะตําบล

- เลขานุการเจาคณะอําเภอ เลขานุการที่ประชุม
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จะจัดรูปที่ประชุมเพียง เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอทั้ง ๒ รูป  โดยมีเลขานุการ
เจาคณะอําเภอ  เปนเลขานุการที่ประชุม  หรืออาจใหเจาคณะตําบลและหรือเจาอาวาสในสังกัดเขา
รวมเปนสวนประกอบองคประชุมดวยก็ได

ชั้นอําเภอ  ที่มีรองเจาคณะไมถึง  ๒ รูป
๑) เจาคณะอําเภอ ประธานที่ประชุม
๒) รองเจาคณะอําเภอ
๓) เจาคณะตําบล

- เลขานุการเจาคณะอําเภอ เปนเลขานุการที่ประชุม
จะจัดเปนที่ประชุมโดยเอกเทศเฉพาะชั้นมิได  ตองใหเจาคณะตําบลในสังกัดเขาเปน

สวนประกอบขององคประชุม  หรืออาจใหเจาอาวาสในสังกัดเขารวมอีกก็ได
อน่ึง  ในที่ประชุมโดยทั่วไปอาจมีเลขาธิการ  เลขานุการ หรือเจาหนาที่ เปนผูสนอง

งานการประชุมทุกครั้ง ตามฐานะของที่ประชุม  แตทั้งเลขาธิการ เลขานกุาร หรือเจาหนาที่  มิใช
สวนประกอบขององคประชุม เวนแตผูน้ันเปนกรรมการ กรรมาธิการ  หรือสมาชิกของที่ประชุมน้ัน
อยูดวย

หนาท่ีของสวนประกอบขององคประชุม
สวนประกอบขององคประชุมและผูสนองงานที่ประชุมน้ัน  ยอมมีหนาที่ในการประชุม

แตกตางกันตามตําแหนง  คือ
๑. ประธานที่ประชุม

๑) รักษาความเรียบรอยในที่ประชุม
๒) ควบคุมการประชุมใหเปนไปโดยถูกตองตามขอบังคับหรือระเบียบแบบแผน
๓) อนุญาตใหผูใดผูหน่ึงอภิปราย
๔) จํากัดเวลาใหอภิปราย
๕) จํากัดใหอภิปรายในประเด็นโตแยงหรือสนับสนุน
๖) มีสิทธิใชมติวินิจฉัย
๗) ส่ังพักการประชุมช่ัวคราว หรือส่ังปดประชุม หรือส่ังเลื่อนการประชุมออกไป

ประชุมในคราวตอไป
รองประธาน มีหนาที่ปฏิบัติการแทนประธานในเมื่อประธานไมอยูหรือในเม่ือประธาน

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
๒. กรรมการหรือสมาชิก

๑) เขาประชุมตามกําหนดที่นัดหมาย
๒) เสนอญัตติตามระเบียบขอบังคับ
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๓) เสนอขอคิดเห็น หรือขอแนะนําและคัดคานหรือสนับสนุนโดยการอภิปราย
ในเมื่อไดรับอนุญาต

๔) เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของประธาน  และเคารพตอระเบียบขอบังคับ
ของที่ประชุม

๕) มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
๓. เลขาธิการหรือเลขานุการหรือเจาหนาที่

๑) ระยะกอนประชุม  จัดทําระเบียบวาระการประชุม จัดทํา และสงหนังสือนัด
ประชุมพรอมกับสงระเบียบวาระการประชุมดวย (ถามี) จัดสงรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ถามี)
และเตรียมการอื่น

๒) ระยะการประชุม ควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับการประชุมใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและใหเปนไปตามที่ประธานสั่ง จดบันทึกการประชุม

๓) ระยะหลังการประชุม จัดทํารายงานการประชุม แจงมติที่ประชุมเพื่อรับทราบ
และถือปฏิบัติ  เก็บเอกสารที่ผานการประชุมแลว ปฏิบัติการอื่นอันเปนประโยชนตอหนวยงาน

รองหรือผูชวยเลขาธิการ ผูชวยเลขานุการ มีหนาที่ชวยเหลือกิจการทั่วไปของ
เลขาธิการหรือเลขานุการ หรืออาจไดทําการแทน

ที่ยกมาเรียนถวายนี้  เปนหลักประชุมโดยทั่วไป  แตในการประชุมเจาคณะผูปกครอง
คณะสงฆ  มิไดกําหนดไวชัดเจน  ก็คงปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวโดยอนุโลม  แตหลักสําคัญ
ของคณะสงฆน้ัน  ถืออปริหานิยธรรมสูตรเปนหลัก

⌫⌫
⌫

การประชุมยอมมีการเตรียมการอันเปนบุรพกิจ  การเตรียมการนั้น  ยอมข้ึนอยูกับที่
ประชุมใหญหรือเล็ก  หากที่ประชุมใหญ  ตองมีการเตรียมการมาก  พอแยกกลาวเปน ๒ คือ

๑. การเตรียมการของผูเขาประชุม
๑) เตรียมการตรวจระเบียบวาระการประชุมใหเขาใจ
๒) เตรียมตรวจขอบังคับของการประชุม
๓) เตรียมหาประเด็นโตแยงหรือสนับสนุน
๔) เตรียมเสนอญัตติ

๒. การเตรียมการของเลขาธิการหรือเลขานุการหรือเจาหนาที่
๑) เตรียมจัดสถานที่ประชุม
๒) เตรียมอุปกรณการประชุม
๓) เตรียมการอื่นอันจะเปนประโยชนตอการประชุม
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วิธีการประชุม
สวนวิธีการประชุมน้ัน เฉพาะที่พอกลาวไวเปนแนวทาง คือ

๑) เลขานุการหรือเจาหนาที่ ตองเตรียมสมุดลงนามสําหรับผูเขาประชุม
๒) กรรมการหรือสมาชิกมาถึงแลว ตองรีบลงนาม
๓) ถึงเวลาแลว ประธานกลาวเปดประชุม
๔) ประธานแจงเรื่องใด ๆ ใหที่ประชุมทราบ
๕) เลขานุการหรือเจาหนาที่อานรายงานการประชุมครั้งที่แลว เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณา

รับรอง
๖) เม่ือที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมแลว ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ตอไป
๗) เม่ือกรรมการหรือสมาชิกอภิปรายประเด็นใด  เลขานุการหรือเจาหนาที่ตองจด

บันทึก
๘) เม่ือที่ประชุมลงมติในญัตติใด เลขานุการหรือเจาหนาที่ตองจดบันทึกเปนหลักฐาน
๙) กรรมการหรือสมาชิกที่จะอภิปราย ตองไดรับอนุญาตจากประธาน
๑๐) ประธานตองวางตนเปนกลาง และควบคุมการประชุมใหเปนไปดวยดี

สวนการประชุมของเจาคณะผูปกครองคณะสงฆชั้นตาง ๆ ก็มีการเตรียมการ
และวิธีจัดการประชุมอยางเดียวกัน โดยอนุโลมตามวิธีที่กลาวนี้


เอกสารเปนอุปกรณอันสําคัญยิ่งในการประชุม  และเปนอุปกรณที่จะขาดเสียมิได และ

การจัดทําเอกสารดังกลาวนี้  เปนหนาที่ของเลขาธิการหรือเลขานุการหรือเจาหนาที่  เอกสารการประชุม
น้ัน  แยกเปน ๒ คือ ระเบียบวาระการประชุม ๑ รายงายการประชุม ๑

ระเบียบวาระการประชุม
เรื่องหรือประเด็นที่เตรียมนําเขาปรึกษาหารือ  หรือพิจารณาทําความตกลงกันในที่ประชุม

ชื่อวา “เรื่องที่จะประชุม” และการจัดเรื่องเขาลําดับแหงการพิจารณากอนหลัง ชื่อวา “ระเบียบวาระการ
ประชุม”

โดยปกติ  ที่ประชุมทุกระดับ  จะตองดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
การประชุมจึงจะเปนไปโดยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  ที่ประชุมใดไมดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระแลว ที่ประชุมน้ันยอมไมเปนระเบียบ และระเบียบวารการประชุมน้ัน จะตองจัดสงใหแกผู
เขาประชุมพรอมกับการนัดประชุม เวนแตไมอาจสงทัน การจัดทําระเบียบวาระการประชุมน้ัน กําหนด
ใหจัดเรื่องที่จะพิจารณากอนหลัง ดังน้ี

๑) เรื่องที่ประธานจะแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ
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๒) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
๓) เรื่องดวน
๔) เรื่องธรรมดา
๕) เรื่องจรหรืออ่ืน ๆ

วิธีจัดทําระเบียบวาระการประชุมนั้น ใหเปนหนาที่ของเลขาธิการ หรือเลขานุการ
หรือเจาหนาที่ ผูจัดทําตองรวบรวมเรื่องที่จะนําเขาพิจารณาแลวจัดลําดับ โดยกําหนดรูปแบบดังน้ี

๑) ระเบียบวาระการประชุม...............................................................................
๒) ครั้งที่.......................................สมัย........................................
๓) วันที่............................................................................................
๔) สถานที่.......................................................................................
๕) หัวขอเรื่องหรือประเด็นตามระเบียบวาระ
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
(๓) เรื่องดวน
(๔) เรื่องธรรมดา
(๕) เรื่องจรหรือเรื่องอ่ืน ๆ

(ดูแบบที่ ๑)
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การบันทึกรายงานการปฏิบัติงานของที่ประชุมแตละคร้ัง โดยละเอียดถูกตองตามความ

เปนจริง ช่ือวา “รายงานการประชุม”
รายงานการประชุมน้ัน จัดทําหลังจากประชุมเสร็จแลว โดยจัดทําตามที่ไดจดบันทึกไวใน

ขณะที่ประชุม  รายงานการประชุมแตละคร้ังน้ัน จะถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมได ในเมื่อที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมน้ันแลว เวนแตบางเรื่องซ่ึงลงมติใหปฏิบัติกอนโดยมิตองรอรับรองราย
งานการประชุม  รายงานการประชุมน้ัน มีขอควรศึกษาเปน ๔ คือ.-

๑) ประโยชนของรายงานประชุม
๒) หลักการจัดทํารายงาน
๓) วิธีปฏิบัติ
๔) แบบรายงานการประชุม

ประโยชนของรายงานการประชุม
๑) เพ่ือเก็บรายงานนั้นไวเปนหลักฐาน
๒) เพ่ือถือมติของที่ประชุมเปนหลักดําเนินการหรือขออางอิง
๓) เพ่ือแสดงกิจการที่ลวงไปแลว
๔) เพ่ือแจงใหผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ

หลักการจัดทํารายงาน
๑) รายงานโดยละเอียดทุกกระทงความ พรอมทั้งมติ (อาจลอกจากเทป)
๒) รายงานเฉพาะประเด็นที่สําคัญ อันเปนเหตุนําไปสูมติของที่ประชุมพรอมทั้งมติ
๓) รายงานเฉพาะเหตุผลหรือขอเสนอ  และหรือมติของที่ประชุม

วิธีปฏิบัติ
๑) ตองนํารายงานการประชุมครั้งที่แลว ซ่ึงที่ประชุมรับรองแลวใหประธานลงนามรับ

รองแลวเก็บไวเปนหลักฐาน เปนหลักปฏิบัติและเปนขออางอิง
๒) สงรายงานการประชุมที่รับรองแลวแกกรรมการ หรือสมาชิกเพื่อทราบ
๓) ทําหนังสือยืนยันมติของที่ประชุมแจงใหผูเกี่ยวของรับทราบ และถือปฏิบัติ
๔) จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่เสร็จใหม เพ่ือเตรียมนําเขาพิจารณารับรองในการ

ประชุมครั้งตอไป
๕) ถาเรื่องใดที่ประชุมมีมติใหดําเนินการดวน โดยมิตองรับรองรายงานการประชุม ให

ทําหนังสือยืนยันเร่ืองน้ัน แจงใหผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติกอนรับรองรายงานการประชุม
แบบรายงานการประชุม กําหนดหัวขอใหญ ๑๒ ขอ ดังน้ี

๑) รายงานการประชุม คือหัวขอใหญ ตอดวยคําวาคณะกรรมการหรือช่ือที่ประชุมอื่น
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๒) ครั้งที่.....สมัย..... คือ บอกครั้งที่ประชุม ถามีสมัยบอกสมัยสามัญ หรือสมัย
วิสามัญดวย

๓) วันที่..........บอกวันที่ เดือน  และ พ.ศ.
๔) สถานที่ประชุม  บอกวา ประชุม ณ ที่ใด
๕) ผูมาประชุม  บอกรายนามผูเปนองคคณะที่ประชุมและเขาประชุมเปนรายบุคคล

โดยระบุช่ือและตําแหนงผูเขาประชุม ถามีจํานวนมากอาจลงเฉพาะจํานวน
๖) ผูไมมาประชุม  บอกรายช่ือผูเปนองคคณะที่ประชุม แตไมมาประชุมเปนราย

บุคคล  หรืออาจบอกเฉพาะจํานวน
๗) ผูเขารวมประชุม  ระบุช่ือผูที่มิไดเปนองคคณะที่ประชุม แตไดเขาประชุมรวมดวย
๘) เริ่มประชุม  บอกเวลาเริ่มประชุม
๙) ระเบียบวาระการประชุม  ระบุระเบียบวาระการประชุมตามลําดับพรอมทั้งราย

ละเอียดตลอดจนมติที่ประชุม ตามวาระที่ ๑-๒-๓ เปนตน
๑๐) เลิกประชุมเวลา บอกเวลาเลิกประชุม
๑๑) ผูจดรายงานการประชุม หมายถึง ผูจดรายงาน จะเปนเลขาธิการ หรือเลขานุ

การหรือเจาหนาที่ก็ได
๑๒) ผูรับรองรายงานการประชุม  หมายถึง ประธานที่ประชุมซ่ึงลงนามรับรองใน

เม่ือที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมน้ันแลว

(ดูแบบที่ ๒)

⌫
ในการประชุมโดยทั่วไปนั้น  มีศัพทที่ใชในการประชุมและมีความหมายอันแนชัด คือ.-
๑. ญัตติ  หมายถึง  ขอเสนอของผูเขาประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ
๒. ประเด็น หมายถึง ขอความที่สําคัญ
๓. อภิปราย หมายถึง การปรึกษากันในที่ประชุม ซ่ึงไดแกการกลาวสนับสนุนหรือโต

แยงคัดคานในประเด็นหรือในญัตติ
๔. แปรญัตติ หมายถึง การเสนอขอแกขอความ ตัดทอน หรือเพ่ิมในญัตติ
๕.มติ หมายถึงขอตกลงกันในญัตติใด ๆ โดยการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงแบงเปน ๒

วิธีคือ
๕.๑ การออกเสียงคะแนนเปดเผย
๕.๒ การออกเสียงลงคะแนนลับ

มติที่ประชุมน้ัน ตามปกติถือเสียงขางมากเปนมติ  เวนแตจะมีขอบังคับไวเปนอยางอื่น



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.songpak16.com

63

๖. มติวินิจฉัย หมายถึง เม่ือการลงมติแลวมีคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะ
ลงคะแนนเพิ่มใหฝายใดฝายหนึ่ง น้ันคือมติวินิจฉัย

๗. กระทู หมายถึง ขอที่ต้ังถามในสภาผูแทนราษฎร ไดแกคําถามที่สมาชิกสภาผูแทน
คนใดคนหนึ่งต้ังถามรัฐมนตรีในขอความใด ๆ จะเปนขอเท็จจริงหรือขอนโยบายอันเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ของรัฐมนตรี แตในการประชุมทั่วไป มิไดใชคํานี้

๘. คณะกรรมาธิการ หมายถงึ คณะกรรมการในฝายนิติบัญญัติ
๙. คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการในฝายบริหาร
๑๐. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการทั่วไป

แบบเกี่ยวกับการประชุม
เอกสารเกี่ยวกับประชุมน้ัน เฉพาะที่กําหนดเปนแบบ มี ๒ คือ ระเบียบวาระการประชุม

และรายงานการประชุม ดังน้ี.-

๑. แบบระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม................................................(๑)
ครั้งที่....................สมัย.....................(๒)

วันที่............เดือน..................พ.ศ...........เวลา...................น. (๓)
สถานที่..........................................(๔)

********************
ระเบียบวาระ  (๕)

๑) เร่ืองที่ประธานจะแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
๒) เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
๓) เร่ืองดวน
๔) เร่ืองธรรมดา
๕) เร่ืองจรหรือเร่ืองอื่น ๆ



สํานักงานเจาคณะภาค ๑๖ http://www.songpak16.com

64

 
รายงานการประชุม....................................................(๑)

ครั้งที่........................สมัย...........................(๒)
วันที่..................เดือน............................พ.ศ....................(๓)

สถานที่......................................(๔)
*****************

ผูมาประชุม  (๕)
๑)...................................................................................................................................
๒)..................................................................................................................................

ผูไมมาประชุม (๖)
๑)...................................................................................................................................
๒)..................................................................................................................................

ผูเขารวมประชุม (๗)
๑)...................................................................................................................................
๒)..................................................................................................................................

เริ่มประชุมเวลา...............................น. (๘)
ระเบียบวาระการประชุม  (๙)

๑. เร่ือง.........................................................................................................................
๒. เร่ือง.........................................................................................................................

เลิกประชุมเวลา.................................น. (๑๐)

ลงช่ือ.......................................(๑๒)
ผูรับรองรายงานการประชุม

ลงช่ือ.......................................(๑๒)
ผูรายงานการประชุม
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