
      ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที ่๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๔  เร่ือง ระเบียบการใช้ตัวสะกด สรุปได้ว่า คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบด้วยกบัข้อเสนอของราชบัณฑิตยสถาน ดงัน้ี
       ๑. ต่อไปบรรดาหนังสือราชการ และการศึกษาเล่าเรียน
ให้ใช้ตัวสะกดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เสมอไป  
       ๒. หากกระทรวงทบวงกรมหรือบุคคลใดเห็นสมควร
เปลี่ยนอักขรวิธีในค าใดแล้ว ให้ช้ีแจงแสดงเหตุผลไปยงั
ราชบัณฑิตยสถาน  เมื่อราชบัณฑิตยสถานเห็นชอบด้วยและ
แก้ไขพจนานุกรมแล้ว จึงให้ใช้ได้ และให้ประกาศทราบทัว่กนั



      ทดสอบ ค าใดใช้ตวัสะกดถูกต้อง?
๑. สัมมนา หรือ สัมนา

๒. บุคคลากร หรือ บุคลากร
๓. สัญญลักษณ์ หรือ สัญลักษณ์
๔. ชั้นสัญญาบัตร หรือ สัญญบัตร
๕. ทุพพลภาพ หรือ ทุพลภาพ
๖. ดุลยพินิจ หรือ ดุลพินิจ

       



 ๗. กระทัดรัด   หรือ กะทัดรัด

 ๘. ชะลอเรื่อง   หรือ ชลอเรื่อง
 ๙. หมายเหตุ   หรือ หมายเหต
๑๐. ข้อสังเกตุ   หรือ ข้อสังเกต
๑๑.  ประสบการณ์   หรือ ประสพการณ์
๑๒. เจตนารมย์   หรือ เจตนารมณ์

       ๑๓. เหตุอันควรปรานี   หรือ  เหตุอันควรปราณี
       ๑๔. สิ่งของเอนกประสงค์ หรือ สิ่งของอเนกประสงค์



ท่ีมา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุมัติ       ให้อ านาจกระท าการ
 ตามระเบียบที่ก าหนดไว้       

อนุญาต     ยินยอม ยอมให้  ตกลง



       โดยปกต ิควรใช้ค าตรงตามความหมาย

    ซ่ึงสามารถเข้าใจได้โดยทั่วกนั โดยอาศัย

     ความหมายจากพจนานุกรม 

    แต่มีข้อยกเว้นบางค าทีม่ีความหมายเฉพาะ



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ...................................................................................................................
 ท่ี...............................................................วันที่ ...........................................................
เร่ือง....................................................................................................................................
 เรียน   ผอ.สกร.

                  ตามที่ ร.ปนร. (........................) ได้พิจารณามอบหมายให้ดิฉันเป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ ถ้อยค าส านวนในการเขียนหนังสือราชการ และท าแบบทดสอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ” ในวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามที่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกงขอความอนุเคราะห์  นั้น 

     ขอเรียนว่า ตามค าสั่ง สปน. ที่ ๖๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๖.๑ ก าหนดให้ 
ผอ.สกร.รับผิดชอบการปฏิบัติราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทน ปนร. ในการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการ
ในสังกัดเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบ นร. ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ดิฉันจึงขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการดังกล่าวข้างต้น 
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีก าหนดวันเดินทางไป – กลับ ในวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ด้วยรถยนต์
ส่วนกลางของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย     

  ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

                                         โทร. ๔๕๔๙ .



 เรียน  ปนร.  
           ผ่าน  ร.ปนร. (...............................)
       ๑. ข้อเท็จจริง

    ด้วย กกล. แจ้งว่า ร.ปนร. (.......................) ได้มีข้อสังเกตเก่ียวกับ
การก าหนดเลขที่หนังสือออกของหนังสือส าหรับผู้บริหารใน สปน. ซึ่งสรุปได้ว่า 
ปัจจุบันได้มีการก าหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการใน นร. สปน. ผต.นร. และ
ส านักหรือกอง เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ ตามนัยภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบ นร. 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แตใ่นกรณีหนังสือของผู้บริหารใน สปน. (ปนร.
ร.ปนร. และ ผช.ปนร.) โดยเฉพาะกรณีของบันทึก นั้น ไม่มีการก าหนดเลขที่

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.................................................
 ที.่....................................................วันที่ ............................................... 
 เรื่อง.......................................................................................................การก าหนดเลขที่หนังสือออกส าหรับบันทึกของผู้บริหารใน สปน.

                              สกร. โทร. ๔๕๔๙.
นร.๐๑๐๖/๒๑ ๒  มกราคม  ๒๕๕๙

×



                                                      - ๒ -
    หนังสือออกของบันทึกดังกล่าวไว้แต่อย่างใด จึงขอให้ กกล. ประสานหารือกับ 

สกร. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า กรณีสมควรจะก าหนดเลขที่หนังสือออกของหนังสือ
ส าหรับผู้บริหารใน สปน. โดยเฉพาะกรณีของบันทึก หรือไม่ อย่างใด เพือ่ใช้ในการ
ติดต่องานราชการ รวมทั้งเพ่ือเป็นการควบคุมและติดตามหนังสือดังกล่าวได้

    อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

      ๒. ข้อระเบียบ

                  ระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ก าหนดดังนี้                                                                                                                  
                  ข้อ ๒๖ บันทกึ คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความ          
ที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติ
ราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้มีหวัข้อดังต่อไปนี้



- ๓ -

 ๒๖.๑  ชื่อหรอืต าแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้ค าขึ้นต้นตามที่ก าหนดไว้
ในภาคผนวก ๒

                  ๒๖.๒  สาระส าคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามี
เอกสารประกอบ ก็ให้ระบุไว้ด้วย

                  ๒๖.๓  ชื่อและต าแหน่ง ให้ลงลายมือช่ือและต าแหน่งของผู้บันทึก 
และในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ให้ลงวัน เดือน ปีที่บันทึกไว้ด้วย

๓. ข้อพิจารณา

     สกร. พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบ นร. ว่าด้วย                 
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิม่เติม ข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้
บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา
สั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่ ากว่าส่วน
ราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติ ให้ใช้กระดาษบันทึก



                                              - ๔ -
    ข้อความ และให้มีหัวข้ออย่างน้อยเพียง ๓ หัวข้อ ได้แก่ ชื่อหรือต าแหน่งที่บันทึกถึง 

สาระส าคัญของเรื่อง และชื่อและต าแหน่งของผู้บันทึกบันทึกจึงไมม่รีูปแบบ
รายละเอียดเป็นการเฉพาะเหมือนกับหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หรือหนังสือ
ประทับตรา กล่าวคือ บันทึกของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

    ไม่จ าเป็นต้องมีเลขที่หนังสือออก เพราะถือเป็นเป็นเรื่องภายในเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการติดต่อสั่งการภายในสายการบังคับบัญชาหรือหน่วยงาน  อย่างไร

    ก็ตาม  การก าหนดเลขที่หนังสือออกส าหรับบันทึกดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมและติดตาม ก็อาจกระท าได ้ซึ่งในชั้นน้ี สมควรถือปฏิบัติเกี่ยวกับ

    การก าหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการตามนัยภาคผนวก ๑ ทา้ยระเบียบ 
นร. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม  ดังนั้น  
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตามบันทึกสั่งการของผู้บริหารใน สปน. (ปนร. 
ร.ปนร. และ ผช.ปนร.)  สกร. จึงเห็นสมควรก าหนดเลขที่หนังสือออกส าหรับบันทึก
ของผู้บริหารใน สปน. เป็นดังนี้


