ส่วนที่ ๕
แบบหนังสือราชการ


๑. แบบหนังสือภายนอก
ชั้นความลับ (ถ้ามี)
(ตรา)
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ที่…………………..(๑)
เรื่อง
(คาขึ้ นต้น)
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ (๒)
วัน เดือน ปี (๓)

…………………….(๔)
……………..……..(๕)
………………....…(๖)
…………………....(๗)

ข้อความ (๘/๑) (เหตุผล)……………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………
ข้อความ (๘/๒) (ความประสงค์)…………………………………….. ……………
…………………………………………………………………………………….
(คาลงท้าย) (๙)
(ลงชื่อ) (๑๐)
(ชื่อเต็ม) (๑๐)
(ตาแหน่ ง) (๑๑)
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) (๑๒)
โทร. ……………..(๑๓)
สาเนาส่ง (ถ้ามี) (๑๔)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ตัวอย่างหนังสือภายนอก
ตัวอย่างที่ ๑/๑ (หนังสือตั้งต้น)
ที่ สก ๐๒๐๕.๐๑/๕๐

วัดศรีอุทมพร

ตาบลสาโรงใหญ่

๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐
เรื่อง

ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เรียน

เจ้าคณะตาบลสาโรงใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานและเอกสารประกอบ ๖ ชุด
ด้วยวัดศรีอุทุมพร ตาบลสาโรงใหญ่ อาเภออุทุมพรพิสยั กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศตั้งเป็ นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๐๘ บัดนี้ มีความประสงค์ขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้จดั ทารายงานและจัดทา
เอกสารประกอบถูกต้องแล้ว
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนิ นการต่อไป.

เรียนมาด้วยความนับถืออย่างสูง
พระครูอทุ มุ พรคณารักษ์
(พระครูอุทุมพรคณารักษ์)
เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร
คำชี้แจง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ตัวอย่างนี้ เป็ นหนังสือตัง้ ต้น ใช้ติดต่องานตามปกติ
ความท่อนต้น ต้องแสดงเหตุผลพอสมควร
ความท่อนหลัง แจ้งความประสงค์พอที่ ผูร้ บั จะเข้าใจ
เรื่ องอื่ น ๆ ถ้าเป็ นเรื่ องเริ่ มแรก พึงเทียบโดยนัยนี้

ตัวอย่างที่ ๑/๒ (หนังสือสืบต่อ)
ที่ สก ๐๐๐๑/๗๕

สานักงานเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ๓๓๐๐๐
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐

เรื่อง

ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เรียน

เจ้าคณะภาค ๑๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานและเอกสารประกอบ ๒ ชุด
ด้วยเจ้าคณะอาเภออุทุมพรพิสยั ได้ส่งรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของ
เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร อาเภออุทุมพรพิสยั มาเพื่อดาเนิ นการ
จังหวัดพิจารณาและตรวจสอบรายงานและเอกสารประกอบแล้ว เห็นว่าเป็ นวัดที่มี
หลักฐานมัน่ คง ควรได้รบั การพิจารณาดาเนิ นการ ทั้งรายงานพร้อมเอกสารได้จดั ทาโดยถูกต้อง
เรียบร้อย และได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากเจ้าคณะผูป้ กครองคณะสงฆ์และทางราชการ
ตามลาดับแล้ว
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อดาเนิ นการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อไป.

เรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง
พระราชวรรณเวที
(พระราชวรรณเวที)
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
ฝ่ ายการปกครอง
โทร. ๖๑๒๕๔๒
คำชี้แจง
(๑) ตัวอย่างนี้ เป็ นหนังสือสืบต่อ
(๒) ไม่ตอ้ งอ้างถึงหนังสือเจ้าคณะอาเภอ

ตัวอย่างที่ ๑/๓ (หนังสือโต้ตอบ)
ที่ สภ ๑๐๐๓/๑๐๐

สานักงานเจ้าคณะภาค ๑๐
วัดโมลีโลกยาราม กทม.๑๐๖๐๐
๑ สิงหาคม ๒๕๔๐

เรื่อง

ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เรียน

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง

หนังสือจังหวัด ที่ สก ๐๐๐๑/๗๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานและเอกสารประกอบ ๒ ชุด
ตามหนังสือที่อา้ งถึง จังหวัดได้ส่งรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของเจ้า
อาวาสวัดศรีอุทุมพร อาเภออุทุมพรพิสยั มาเพื่อดาเนิ นการ ดังความละเอียดแจ้งอยูใ่ นหนังสือที่
อ้างถึงแล้ว นั้น
ภาคได้พิจารณาและตรวจสอบรายงานพร้อมทั้งเอกสารประกอบแล้ว
เห็นว่า
วัดศรีอุทุมพร เป็ นวัดที่มีหลักฐานมัน่ คง ควรได้รบั การพิจารณา แต่ขอ้ ๔ มีทุนทรัพย์ที่จะสร้าง
อุโบสถจานวนเท่าใด มิได้ลงรายการไว้ เป็ นเหตุให้ไม่อาจดาเนิ นการได้
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทุนทรัพย์ที่จะสร้างอุโบสถ
ว่าขณะนี้ วัดมีทุนอยูเ่ ท่าใด ถ้ามีพอสมควรแล้ว ให้กรอกรายการข้อ ๔ ตามจานวนที่มีทุนทรัพย์
อยูจ่ ริง แล้วส่งคืนภาคเป็ นการด่วน ถ้าวัดยังไม่มีทุนอยูพ่ อสมควร ให้จงั หวัดสัง่ ระงับและแจ้งผล
การดาเนิ นการให้ภาคทราบด่วนด้วย.
เรียนมาด้วยความนับถือ
พระเทพปริยตั ิสธุ ี
(พระเทพปริยตั ิสุธี)
เจ้าคณะภาค ๑๐
ฝ่ ายสาธารณูปการ
โทร. ๔๗๒๕๐๓๘,๘๙๑๐๒๘๘
คำชี้แจง
(๑) ต้องตัง้ ชื่ อเรื่ องอย่างเดิม
(๒) ต้องอ้างถึงหนังสือของผูร้ บั

ตัวอย่างที่ ๑/๔ (หนังสือตามเตือน)
ที่ สภ ๑๐๐๓/๑๒๐

สานักงานเจ้าคณะภาค ๑๐
วัดโมลีโลกยาราม กทม.๑๐๖๐๐
๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐

เรื่อง

ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เรียน

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

ตามอนุ สนธิหนังสือภาค ที่ สภ ๑๐๐๓/๑๐๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ส่ง
รายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร
เพื่อให้ตรวจสอบและกรอก
รายการลงในข้อ ๔ ตามที่เป็ นจริงแล้วส่งคืนภาคเป็ นการด่วน นั้น
บัดนี้ ล่วงเลยเวลามานานพอสมควรแล้ว ภาคยังมิได้รบั รายงานดังกล่าวและไม่
ทราบว่าจังหวัดได้ดาเนิ นการไปแล้วโดยประการใด
ฉะนั้น จึงเรียนเตือนมาเพื่อดาเนิ นการโดยเร่งด่วน.

เรียนมาด้วยความนับถือ
พระเทพปริยตั ิสธุ ี
(พระเทพปริยตั ิสุธี)
เจ้าคณะภาค ๑๐
ฝ่ ายสาธารณูปการ
โทร. ๔๗๒๕๐๓๘,๘๙๑๐๒๘๘
คำชี้แจง
(๑) ตัวอย่างนี้ เป็ นหนังสือตามเตือนหรือทวงถาม
(๒) ตัง้ ชื่ อเรื่ องตามเดิม อย่าตัง้ ชื่ อเรื่ องใหม่
(๓) ต้องสืบอนุสนธิหนังสือฉบับก่อน

๒. แบบหนังสือภายใน
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

บันทึกข้อความ
(ตรา)
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………..(๑)
ที่……………………………………(๒)
วันที่……….……………………………(๓)
เรื่อง
(คาขึ้ นต้น)

……………………………(๔)
………………………….. (๕)

ข้อความ (๖/๑)…………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
ข้อความ (๖/๒)……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
(ลงชื่อ) (๗)
(ชื่อเต็ม) (๘)
(ตาแหน่ ง) (๙)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ตัวอย่างที่ ๑

บันทึกข้อความ
ส่วนการคณะสงฆ์
ที่ สภ ๑๐๐๒/๓๐

ฝ่ ายการศึกษา สานักงานเจ้าคณะภาค ๑๐
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๒๘

เรื่อง

การสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๒๘

กราบเรียน

เจ้าคณะภาค ๑๐

ด้วยการสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๒๘ ครั้งที่ ๒ ชั้นประโยค ๑-๒ ชั้น
ประโยค ป.ธ. ๓ และชั้นประโยค ป.ธ.๔ ในส่วนภูมิภาคสอบ ณ จังหวัดนั้น ๆ สนามหลวงแผนก
บาลี ได้กาหนดสอบวันที่ ๑๖–๑๗–๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เริ่มเวลา ๑๒.๓๐ น. ทุกวัน ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ เปิ ดสอบจังหวัดละ ๑ แห่ง คือ
๑) วัดมณีวนาราม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๒) วัดมหาพุทธาราม อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๓) วัดพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๔) วัดมหาธาตุ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๕) วัดศรีมงคลใต้ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ในการนี้ แม่กองบาลีสนามหลวง ได้มอบให้เจ้าคณะภาครับเป็ นภาระดาเนิ นการ
ดังเช่นทุกปี เกล้า ฯ ในฐานะที่ได้มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานฝ่ ายการศึกษา ได้ดาเนิ นการเกี่ยว
กับการนี้ ตามขั้นตอนแล้ว และเตรียมที่จะเดินทางไปตรวจเยีย่ มสถานที่สอบทั้ง ๕ แห่งนั้น
จึงประทานกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.
พระราชเมธี
(พระราชเมธี)
รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๓. แบบหนังสือประทับตรา
ชั้นความลับ (ถ้ามี)
(ตรา)
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ที่………………………………………….(๑)
ถึง…………………………………………(๒)
ข้อความ (๓) …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………

(ส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก) (๔)
(ตราชื่อส่วนราชการ) (๕)
(ชื่อย่อกากับ) (๕)
(วัน เดือน ปี ) (๖)

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) (๗)
(โทร. หรือที่ต้งั ) (๘)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ตัวอย่างที่ ๓/๑

ตัวอย่างหนังสือประทับตรา

ที่ สภ ๑๐๐๑/ว ๓๕
ถึง

สานักงานเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด
พร้อมนี้

ภาคได้จดั ส่งหนังสือการพัฒนาพระสังฆาธิการ จานวน ๑ เล่ม

มาถวาย.

สานักงานเจ้าคณะภาค ๑๐
ประทับตรา
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๒

ฝ่ ายการปกครอง
โทร. ๔๗๒๕๐๓๘, ๘๙๑๐๒๘๘
โทรสาร ๘๙๑๐๒๘๘

ตัวอย่างที่ ๓/๒

ตัวอย่างหนังสือประทับตรา
ชนิดใช้เตือนเรื่องที่คา้ ง
ที่ สภ ๑๐๐๑/๕๐
เรียน

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่ภาคแจ้งให้ส่งประวัติพระ………………………วัด…………..………………
เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งเจ้าคณะอาเภอ…………………นั้น
บัดนี้ ล่วงเลยมานานแล้ว จังหวัดยังมิได้ส่งประวัติดงั กล่าว
ฉะนั้น จึงเตือนมา.

สานักงานเจ้าคณะภาค ๑๐
ประทับตรา
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๐
ฝ่ ายการปกครอง
โทร. ๔๗๒๕๐๓๘, ๘๙๑๐๒๘๘
โทรสาร ๘๙๑๐๒๘๘

๔. แบบหนังสือสั ่งการ
๔.๑ แบบคาสั ่ง
(ตรา)
คาสั ่ง (ชื่อส่วนราชการหรือตาแหน่ งของผูม้ ีอานาจที่ออกคาสัง่ ) (๑)
ที่………/… (เลขที่พุทธศักราชที่ออกคาสัง่ ) (๒)
เรื่อง…………………………………………………………………(๓)

ข้อความ ………………..……………………………………………...…...……...
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………(๔)
ทั้งนี้ ตั้งแต่………………………………………………………….

สัง่ ณ วันที่……………………..พ.ศ…………(๕)

(ลงชื่อ) (๖)
(พิมพ์ชื่อเต็ม) (๖)
(ตาแหน่ ง) (๗)

ตัวอย่างคาสั ่ง

เรื่อง

คาสั ่งคณะสงฆ์ตาบลกุรุคุ
ที่ ๕/๒๕๔๐
แต่งตัง้ ผูร้ กั ษาการแทนเจ้าอาวาส

โดยที่พระอธิการสมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดวังตามัว ตาบลกุรุคุ อาเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้ลาสิกขาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เป็ นเหตุให้วดั วังตามัว
ไม่มีเจ้าอาวาส
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ วรรค ๑ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙
(พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งผูร้ กั ษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงแต่งตั้งให้พระสมุหส์ มพร ปิ ยธมโม อายุ ๒๙ พรรษา ๙ วิทยฐานะ น.ธ.เอก
วัดวังตามัว ตาบลกุรุคุ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดวังตามัว เป็ น
ผูร้ กั ษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวังตามัว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป.

สัง่ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
เจ้าอธิการปรีชา ญาณจารี
(เจ้าอธิการปรีชา ญาณจารี)
เจ้าคณะตาบลกุรุคุ

๔.๒ แบบระเบียบ
(ตรา)
ระเบียบ (ส่วนราชการที่ออกระเบียบ) (๑)
ว่าด้วย…………………………………….(๒)
(ฉบับที่…………….ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า ๑ ฉบับ) (๓)
พ.ศ. …………………(๔)

(ข้อความ) ให้อา้ งเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ตอ้ งวางระเบียบและ
อ้างถึงกฎหมายที่ให้อานาจวางระเบียบ (ถ้ามี) (๕)
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบ…………. พ.ศ. ……….” (ถ้ามี)
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่…………………………เป็ นต้นไป
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
ข้อ (สุดท้าย) ผูร้ กั ษาการตามระเบียบ
(ถ้ามีการแบ่งเป็ นหมวดให้นาข้อผู้
รักษาการตามระเบียบไปกาหนดเป็ นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้ นหมวด ๑) ……
ประกาศ ณ วันที่ ……………….พ.ศ. ………..(๗)

(ลงชื่อ) (๘)
(พิมพ์ชื่อเต็ม) (๘)
(ตาแหน่ ง) (๙)

๔.๓ แบบข้อบังคับ
(ตรา)
ข้อบังคับ (ชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ) (๑)
ว่าด้วย…………………….. (๒)
ฉบับที่……………… (ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า ๑ ฉบับ) (๓)
พ.ศ. …………. (๔)

(ข้อความ)
ให้อา้ งเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ตอ้ งออกข้อบังคับ
และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อานาจออกข้อบังคับ (๕)
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับ……….(๖)……...พ.ศ………..”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่……….………………..เป็ นต้นไป
……………………………………………………………………………………………
ข้อ (สุดท้าย) ผูร้ กั ษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็ นหมวด ให้นาข้อผูร้ กั ษาการไปกาหนดเป็ นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้ นหมวด ๑) …………………
ประกาศ ณ วันที่……………….พ.ศ………(๗)

(ลงชื่อ) (๘)
(พิมพ์ชื่อเต็ม) (๘)
(ตาแหน่ ง) (๙)

๕. แบบหนังสือประชาสัมพันธ์
๕.๑ แบบประกาศ
(ตรา)
ประกาศ (ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ) (๑)
เรื่อง……………………………………. (๒)

ข้อความ……………(๓)…………………………………..…………………..………
..…………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………
ประกาศ ณ วันที่………………………พ.ศ……….. (๔)

(ลงชื่อ) (๕)
(พิมพ์ชื่อเต็ม) (๕)
(ตาแหน่ ง) (๖)

ตัวอย่างประกาศ

ประกาศคณะสงฆ์จงั หวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กาหนดเขตปกครองตาบลในอาเภอกันทรลักษ์เป็ นกรณีพเิ ศษ
พ.ศ. ๒๕๔๐
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคมกาหนดจานวนและเขตปกครองตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และโดยอนุ มตั ิของเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ จึง
ประกาศเขตปกครองตาบลในเขตอาเภอกันทรลักษ์เป็ นกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้วดั ในเขตตาบลศรีแก้ว กับ ตาบลพิงพวย รวมอยูใ่ นเขตปกครองตาบลเดียวกัน
เรียกว่า “ตาบลศรีแก้ว-พิงพวย” มี ๖ วัด คือ
(๑) วัด………………………
(๒) วัด………………………….
(๓) วัด………………………
(๔) วัด………………………….
ข้อ ๒ ให้แบ่งเขตปกครองตาบลกุดเสลา ออกเป็ น ๒ เขต ดังนี้
(ก) ตาบลกุดเสลา เขต ๑ มี ๗ วัด คือ
(๑) วัด………………………
(๒) วัด………………………
(ข) ตาบลกุดเสลา เขต ๒ มี ๖ วัด คือ
(๑) วัด………………………
(๒) วัด………………………

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชวรรณเวที
(พระราชวรรณเวที)
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

๕.๒ แบบแถลงการณ์
(ตรา)
แถลงการณ์ (ชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์) (๑)
เรื่อง…………………………….. (๒)
ฉบับที…
่ ……………… (ถ้ามี) (๓)

(ข้อความ)…………………(๔)………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………
(ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์) (๕)
(วัน เดือน ปี ) (๖)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๕.๓ แบบข่าว
ข่าว (ชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว) (๑)
เรื่อง…………………………. (๒)
ฉบับที…
่ …………… (ถ้ามี) (๓)
(ข้อความ) (๔)…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(ส่วนราชการที่ออกข่าว) (๕)
(วัน เดือน ปี ) (๖)

๖. แบบหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้ นหรือรับไว้
๖.๑ แบบหนังสือรับรอง
(ตรา)

เลขที…
่ …………. (๑) ส่วนราชการ………….… (เจ้าของหนังสือ) (๒)
(ข้อความ) หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิ ติบุคคลหรือหน่ วย
งานที่จะให้การรับรอง พร้อมทั้งลงตาแหน่ งและสังกัดหรือที่ต้งั แล้วต่อด้วยข้อความที่รบั รอง)
(๓)…………………………………………………………………….…
ให้ไว้ ณ วันที่…..…………..พ.ศ……….. (๔)

(ลงชื่อ) (๕)
(พิมพ์ชื่อเต็ม) (๕)
(ตาแหน่ ง) (๖)
(ส่วนนี้ ใช้สาหรับเรื่องสาคัญ) (๗)
รูปถ่าย
(ถ้ามี)

(ประทับตราชื่อส่วนราชการ)
(ลงชื่อผูไ้ ด้รบั การรับรอง)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)

๖.๒ แบบรายงานการประชุม
รายงานการประชุม………………..(๑)
ครัง้ ที่………สมัย…………(๒)
วันที่………..เดือน………………พ.ศ……….(๓)
สถานที่………………….(๔)

ผูม้ าประชุม (๕)
ผูไ้ ม่มาประชุม (ถ้ามี) (๖)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) (๗)
เริ่มประชุมเวลา (๘)
ระเบียบวาระการประชุม (๙)…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
เลิกประชุมเวลา (๑๐)

……………………………
ผูร้ บั รองรายงานการประชุม (๑๒)

……………………………
ผูจ้ ดรายงานการประชุม (๑๑)

๗. แบบเบ็ดเตล็ด

๗.๑ แบบตรารับหนังสือ
(ชื่อส่วนราชการ)
เลขรับ……………………
วันที่……………………...
เวลา…….…………….…

๗.๒ แบบใบรับหนังสือ
ที่………………………..ถึง……………………
เรื่อง…………………………………………….
รับวันที่…………………………เวลา………..น.
ผูร้ บั ……………………………………………..

๗.๓ แบบการจ่าหน้าซอง
(ชั้นความเร็ว)
(ส่วนราชการที่ออกหนังสือ)
ที่……………..
คาขึ้ นต้น

ชื่อผูร้ บั
สถานที่
ที่ต้งั
รหัสไปรษณีย์

ตัวอย่างการจ่าหน้าซอง
ด่วนมาก
สานักงานเจ้าคณะภาค ๑๐
วัดโมลีโลกยาราม กทม.๑๐๖๐๐
ที่ สภ ๑๐๐๑/๒๕๑
เรียน เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
๓๓๐๐๐

๗.๔ แบบทะเบียนหนังสือรับ
เลขทะเบียน
รับ

ที่

ทะเบียนหนังสือ
ลงวันที่
จาก

วันที่…………..เดือน……………..พ.ศ………….
ถึง
เรื่อง
การปฏิบตั ิ

หมายเหตุ

๗.๕ แบบทะเบียนหนังสือส่ง
เลขทะเบียนส่ง

ที่

ทะเบียนหนังสือ
ลงวันที่
จาก

วันที่…………..เดือน……………..พ.ศ………….
ถึง
เรื่อง
การปฏิบตั ิ

หมายเหตุ

๗.๖ แบบทะเบียนหนังสือเก็บ
ทะเบียนหนังสือ
ลาดับที่ วันเก็บ เลขทะเบียนรับ

ที่

เรื่อง

รหัสแฟ้ม กาหนดเวลาเก็บ หมายเหตุ

๗.๗ แบบบัญชีหน้าเรื่อง
บัญชีหน้าเรื่อง
เรื่อง………………………………………
ฉบับที่

เลขที่

ลงวันที่

จาก

ถึง

ข้อความ

ข้อแนะนา
อันแบบหนังสือราชการทั้ง ๗ แบบ คือ แบบหนังสือภายนอก แบบหนังสือ
ภายใน แบบหนังสือประทับตรา แบบหนังสือสัง่ การ แบบหนังสือประชาสัมพันธ์
แบบหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้ นหรือรับไว้เป็ นหลักฐานในราชการ
และแบบเบ็ดเตล็ด
บางแบบใช้มาก บางแบบใช้น้อย ถึงกระนั้น ทุก ๆ แบบอันผูป้ ฏิบตั ิงานสารบรรณ จะ
ต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งเชิงวิชาการและการปฏิบตั ิ จึงจะปฏิบตั ิงานสารบรรณได้
ดี ในบางแบบได้แสดงไว้ท้งั แบบทั้งตัวอย่างโดยพร้อมมูล แต่ในบางแบบแสดงไว้แต่
แบบเท่านั้น ผูศ้ ึกษาจะต้องหารายละเอียดเอง
ประการสุดท้าย ขอเรียนว่า ขอให้สนใจใฝ่ ในแบบ และปฏิบตั ิตามแบบ จะ
ได้ชื่อว่า “เป็ นคนมีแบบ” “เป็ นคนชอบแบบ” “เป็ นคนเจ้าแบบ” และ “เป็ นคนแม่แบบ”
เพื่อจะได้เป็ นทิฏฐานุ คติแก่อนุ ชนต่อไป.

