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คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการการพิมพ์หนังสือราชการ 
 

 
ค าน า 

  คู่มือการปฏิบัติงาน การพิมพ์หนังสือราชการ 6 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย หนังสือภายนอก  
หนังสือภายใน  หนังสือประทับตรา  หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้
เป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการแนะน าให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ชนิดของหนังสือ
ราชการ แนวทางในการปฏิบัติการพิมพ์หนังสือราชการ การตั้งค่าหน้ากระดาษในการพิมพ์หนังสือ
ราชการ กา รตั้งขอบเขตข้อความ ขนาดตัวครุฑ การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด แบบฟอร์ม และ
ตัวอย่างหนังสือราชการ  

คู่มือการปฏิบัติงานการ พิมพ์หนังสือราชการ  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะให้
ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบงาน
สารบรรณเพ่ือให้เกิดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

 
 

          อารีระ  อาแด 
               2558 
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คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการการพิมพ์หนังสือราชการ 
 

 

สารบญั 

  หน้า 

วัตถุประสงค์ 1 
ขอบเขตและเนื้อหา 1 
นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 1 
ชนิดของหนังสือ 1 
แนวทางการปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ   3 
เครื่องมือ หรือเมนูที่ต้องใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการ  4 
เอกสารอ้างอิง 20 
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คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการการพิมพ์หนังสือราชการ 
 

 

 

สารบัญภาพประกอบ 

  ภาพประกอบ หน้า 

ภาพที่ 1  แสดงการตั้งค่ากระดาษ 4 
ภาพที่ 2  แสดงการตั้งค่ากระดาษ และขอบเขตข้อความ 6 
ภาพที่ 3  แสดงขนาดของตัวครุฑ 8 
ภาพที่ 4  แสดงการตั้งค่าระยะห่างก่อน 6 px 9 
ภาพที่ 5  แสดงแบบฟอร์มหนังสือราชการ 10 
ภาพที่ 6  แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) 11 
ภาพที่ 7  แสดงแบบฟอร์มหนังสือรับรอง 12 
ภาพที่ 8  แสดงแบบฟอร์มหนังสือสั่งการที่เป็นค าสั่ง 13 
ภาพที่ 9  แสดงแบบฟอร์มส าหนาหนังสือสั่งการท่ีเป็นค าสั่ง 14 
ภาพที่ 10 แสดงหนังสือสั่งการท่ีเป็นประกาศ 15 
ภาพที่ 11 แสดงแบบฟอร์มส าเนาหนังสือสั่งการที่เป็นประกาศ 16 
ภาพที่ 12 แสดงแบบฟอร์มรายงานการประชุม 17 
ภาพที่ 13 แสดงตัวอย่างรายงานการประชุม 18 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการการพิมพ์หนังสือราชการ 

 
 
 

 
  

1. เพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจไปในทางเดียวกัน ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ เล่มนี้ได้กล่าวถึง ชนิดของหนังสือ (หนังสือ
ภายนอก หนังสือภายใน หนังสือรับรอง หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์  หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท า
ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ) แนวทางการปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ การตั้งค่าหน้ากระดาษ
ในการพิมพ์หนังสือราชการ การตั้งค่าขอบเขตข้อความ การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด แบบฟอร์ม
และตัวอย่างหนังสือราชการ  

 
 

  
หนังสือราชการ หมายถึง หนังสือราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน 

สารบรรณ พ.ศ.2526 และระเบียบสารบรรณ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2548 หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานใน 

ราชการ (การเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)”: Website 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

ชนิดของหนังสือราชการ 
มี 6 ชนิด 

หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน 

หนังสือประชาสัมพันธ์ 
 

หนังสือทีเ่จ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือ
รับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 

หนังสือสั่งการ 
 

 หนังสือประทับตรา 

คู่มือการปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ  

วัตถุประสงค ์

ขอบเขตและเนื้อหา 

นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

 
1. หนังสือภายนอก  คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี  โดยใช้กระดาษตราครุฑ  เช่น 

หนังสือติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการ  หรือส่วนราชการที่มีถึงหน่วยงานอื่นใด  ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  
หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 

 

2. หนังสือภายใน  คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก  เป็น
หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

3. หนังสือประทับตรา  คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไปโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตราหนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับ
ส่วนราชการและระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก่ 

3.1  การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
3.2  การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3.3  การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือการเงิน 
3.4  การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
3.5  การเตือนเรื่องท่ีค้าง  
3.6  เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง ให้ใช้หนังสือ 

ประทับตรา 
 

4. หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก ่ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
4.1 ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย กฎหมาย     
4.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้  โดยจะอาศัยอ านาจของ

กฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือปฏิบัติเป็นการประจ า     
4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของ

กฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้     
 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก ่ประกาศ  แถลงการณ์  และข่าว 
5.1 ประกาศ  คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศ  หรือชี้แจงให้ทราบหรือ  

แนะแนวทางปฏิบัติ     
5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อความเข้าใจในกิจการของ

ทางราชการ หรือเหตุการณ ์หรือกรณีอ่ืน ๆ ให้ทราบชัดเจนทั่วกัน   
5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการ เห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ  

 

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  คือ หนังสือที่ทาง
ราชการท าขึ้น นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่หน่วยงานราชการ  
หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการับไว้เป็นหลักฐานของราชการ มี 4 ชนิด คือ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

 

6.1  หนังสือรับรอง  คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล  นิติบุคคล 
หรือหน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง   

6.2  รายงานการประชุม  คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม  และมติของ  
ที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน  

6.3  บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชา  
สั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่  หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ   

6.4  หนังสืออ่ืน คือ หนังสือ หรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิด ขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานในทางราชการ  ซึ่งหมายรวมถึง  ภาพถ่าย ฟิมล์เทปบันทึกเสียง  และเทป
บันทึกภาพด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  และเจ้าหน้าที่ได้รับทะเบียนรับหนังสือ
ของทางราชการแล้ว  มีรูปแบบตามที่กระทรวง  ทบวง กรม จะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม  เว้นแต่มี
แบบกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ  เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง หลักฐานการสืบสวน  และ
สอบสวน และค าร้อง เป็นต้น 

 

 
 
 
แนวทางในการปฏิบัติการพิมพ์หนังสือราชการ ให้ถูกต้องมีดังนี้ 
1. การเขียนถูกแบบ ต้องวิเคราะห์ชนิดของหนังสือ 

1.1  เรื่อง ต้องเขียนในหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก  
      ยกเว้น ในหนังสือประทับตรา  ไม่ต้องเขียนเรื่อง 
1.2  ค าขึ้นต้น ใช้ค าตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
1.3  ค าลงท้าย ใช้ค าลงท้ายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
      - เขียนเฉพาะหนังสือภายนอก    
      - ส่วนหนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ไม่มีค าลงท้าย 

 

2. การเขียนให้ถูกเนื้อหา เนื้อหาต้องประกอบด้วย 
2.1 เหตุที่มีหนังสือไปซึ่งอาจเป็นเหตุมาจากผู้มีหนังสือไปหรือเหตุจาก บุคคลภายนอก 

หรือเหตุจากเหตุการณ์ปรากฏ ขึ้น หรือเหตุจากผู้รับหนังสือ  และอาจเป็นเหตุที่
เกิดขึ้นใหม่ หรือเหตุที่มีเรื่องเดิมท่ีเคยติดต่อกันมา  และอาจจะมีเรื่องสืบเนื่อง  
หรือเรื่องที่เก่ียวข้องด้วยก็ได ้

2.2  จุดประสงค์ของการเขียนหนังสือไป คือจะให้ผู้รับหนังสือท าอะไร หรือท าอย่างไร 
2.3  ส่วนสรุปความ 

 

การพิมพ์หนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ ควรที่จะให้มีการตรวจสอบ
ในเรื่องของตัวอักษร ชนาดตัวอักษร ให้เป็นชนิดเดียวกัน และการใช้ตัวเลข (เลขไทย หรือเลขอาราบิก ) 
โดยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตรวจการย่อหน้า การเว้นวรรค การตั้งค่ากระดาษ (ขอบบน-ล่าง/ซ้าย-ขวา) 
การเว้นช่วงให้ผู้ลงนาม ให้สวยงาม คมชัด เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 

แนวทางในการปฏิบัติการพิมพ์หนังสือราชการ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

 
 
 
 
 
 

 

 ในการพิมพ์หนังสือราชการทั้ง 6 ชนิด การตั้งค่ากระดาษ ให้ตั้งตามตัวอย่าง ระยะขอบ
ก าหนดเอง ดังปรากฏในภาพที่ 1 

1) หน้าต่าง Word เลือก 
 

                                    
                        

 
                             
 
  
   
 
 

 
 
 
 
              

           
            

ภาพที่ 1 แสดงการตั้งค่ากระดาษ 
 

 

 

เครื่องมือ หรือเมนูที่ต้องใช้การพิมพ์หนังสือราชการ 

1. การตั้งค่าหน้ากระดาษในการพิมพ์หนังสือราชการ  
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

 

 

 

ขอบเขตข้อความ  เป็นเส้นที่แสดงให้เห็นการตั้งค่าระยะขอบกระดาษ (ขอบซ้าย- ขวา/   
บน-ล่าง) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ช่วยในการจัดรูปแบบเอกสารให้สวยงาม โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

 
1) หน้าต่าง  Word  เลือก 

 

 

      

 

 

                          
 

             

           

 

 

 

 

คลิก๊ขวา 

1) 
 

2. การตั้งขอบเขตข้อความ  
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

                                  

 

 

                   

 

 

 

ภาพที่ 2  แสดงการตั้งค่าระยะขอบกระดาษ และขอบเขตข้อความ 

  

ระยะขอบบน 2 ซม. 

ระยะขอบ
ซ้าย 3 ซม. 

ระยะขอบ
ซ้าย 2 ซม. 

ระยะขอบบน 1 ซม. 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

 

 

       ตัวครุฑ มี 2 ชนิด (“รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft 
Word 2007”,  (2555) คือ 

1. ขนาด 3 ซม. (จัดวางก่ึงกลางกระดาษ) 

 

          

     ใช้ส าหรับหนังสือ 
1. หนังสือภายนอก  
2. หนังสือประทับตรา 
3. หนังสือสั่งการที่เป็นค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
4. หนังสือประชาสัมพันธ์ที่เป็นประกาศ และแถลงการณ์ 
5. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการที่เป็นหนังสื่อรับรอง 

 
2. ขนาด 1.5 ซม. (จัดวางชิดขอบซ้ายกระดาษ)  

 

   
ใช้ส าหรับหนังสือ  
1. หนังสือภายใน 
2. หนังสือที่เจ้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการที่ใช้กับหนังสือรับรอง   

รายงานการประชุม  บันทึก  และหนังสืออ่ืน 
 

  

3. ตัวครุฑ   
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

  

 การวางตราครุฑ มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
1. คลิ๊กท่ีตัวครุฑ   
2. ใช้ เมาส์ น าครุฑไปวางต าแหน่งที่ต้องการ  

3. กดปุ่ม Ctrl +     ลูกศรชี้  (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา) เพ่ือเลื่อนตัวครุฑ 

                           

ภาพที่ 3 แสดงขนาดของตราครุฑ 
 

 ตัวอย่างการจัดวางตัวครุฑ (กึ่งกลางกระดาษ) 

 

  ตัวอย่างการจัดวางตัวครุฑ (ชิดขอบกระดาษ) 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

 
 
 
 

1) คลิกเม้าส์ซ้ายมือ เลือก  ย่อหน้า ปรากฏหน้าต่าง ดังภาพที่ 4 
2)  เลือก การเยื้องและระยะห่าง ให้ตั้งค่าระยะห่างของ เป็น (1 Enter+Before 6 px)  

ปรากฎภาพที่ 4 
 

                       
 

ภาพที่ 4 แสดงการตั้งค่าระยะห่างก่อน 6 px 
  

2) 
 

4. การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

 
 
 
 

 

   1) หนังสือภายนอก      

 
ภาพที่ 5 แสดงแบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก 

5. แบบฟอร์ม และตัวอย่างหนังสือราชการ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

     
      2) หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) 

  

เส้นขอบเขตกระดาษ 

ค าว่า บันทึกข้อความ 
ใช้ TH SarabunPSK 29” 
    ตัวหนา 

เฉพาะค าว่า 
ส่วนราชการ 
ที่           วันที่ 
เร่ือง 
ใช้ TH SarabunPSK 20” 
    ตัวหนา 

1 Enter+Before 6 px 



12 
 

คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

3) หนังสือประทับตรา 

 

ภาพที่ 7 แสดงแบบฟอร์มหนังสือรับรอง 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

4) หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 

        - ค าสั่ง

 

ภาพที่ 8 แสดงแบบฟอร์มหนังสือสั่งการที่เป็นค าสั่ง 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

- ส าเนาค าสั่ง 

 

ภาพที่ 9 แสดงแบบฟอร์มส าเนาหนังสือสั่งการที่เป็นค าสั่ง 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

     
- ประกาศ 

 

 

ภาพที่ 10 แสดงหนังสือสั่งการท่ีเป็นประกาศ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

- ส าเนาประกาศ 

  

ภาพที่ 11 แสดงแบบฟอร์มส าเนาหนังสือสั่งการที่เป็นประกาศ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

 
รายงานการประชุม 

โครงการ........................................................... 
ครั้งที่ ................................................. 

วันที่ ....................................... เวลา ........................ น. 
ณ ......................................................... 

 
คณะกรรมการ ที่สามารถ เข้าประชุม  
 1.  ......................................................................... ………………………….. 
 2.  ......................................................................... ………………………….. 
 3.  ......................................................................... ………………………….. 
 
คณะกรรมการ ที่ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุม  
 1.  ......................................................................... ………………………….. 
 2.  ......................................................................... ………………………….. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  ......................................................................... ………………………….. 
 2.  ......................................................................... ………………………….. 
 
เริ่มประชุมเวลา    ................   น. 

.............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปิดประชุมเวลา  .................................  น. 

 
 

(................................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

 
(............................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................... 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
ภาพที่ 12 แสดงแบบฟอร์มรายงานการประชุม 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

 
ตัวอย่างรายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี (ส่วนที่เหลือ) 
ครั้งที่ 10 (4/2554) 

วันที่  18  ตุลาคม  2554   เวลา  14.30   น. 
ณ ห้องประชุมกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี 

 
 
คณะกรรมการตรวจการจ้างท่ีเข้าประชุม  

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ประธานกรรมการ 
2. นายสุริยะ  มาศจิตต์ กรรมการ 
3.  นายชนกานต์  ซี่ซ้าย           กรรมการ 
4. นายอนันต์  กาเดร์ กรรมการการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการตรวจการจ้างท่ีไม่สามารถเข้าประชุม  
1. นายสุริยะ  มาศจิตต์ กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายฉัตรชัย  เพ็ชรสุวรรณ  ตัวแทนผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงมั่นการช่าง  
2. นายมะกาแมล  หะยีเด  ตัวแทนที่ปรึกษาควบคุมงาน บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง 

คอนเซาแทนต์ จ ากัด 
 
เริ่มประชุมเวลา    14.30    น. 

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกรรมการตรวจการจ้าง กล่าวเปิดประชุมและมอบหมาย  
ให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละวาระน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 
วาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง   
 
วาระท่ี  2  แจ้งเพื่อทราบ 
  
วาระท่ี  3  เพื่อพิจารณา 
 
วาระท่ี 4   วาระอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
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คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการคู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์หนังสือราชการ 

 
 
ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 
 
 

(นายอนันต์  กาเดร์) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง  ทองผ่อง) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 แสดงตัวอย่างรายงานการประชุม 

 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลการลงเวลาปฏิบัติงานและการลาของบุคลากรกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานีคู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลการลงเวลาปฏิบัติงานและการลาของบุคลากรกองแผนงานวิทยาเขตปัตตาน ี
 

 

เอกสารอ้างอิง    

 
นางสาวปวีณา จันทร์ประดิษฐ์. การเขียนหนังสือราชการ (Official Letter):Website 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี. (2555).  รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 2007  (17 พฤษภาคม 2555).    
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