
แนวทางการจัดท าหนังสือสั่งการ/ประสานงาน ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ประเภทหนังสือ การแจ้งจากกรม/ผู้ลงนาม การตอบกลับของ พณจ.

1.หนังสือสั่งการ  คือหนังสือท่ีมีลักษณะเป็นข้อสั่งการท่ีเกี่ยวกับจังหวัด 
หรือให้จังหวัดด าเนินการตามมาตรการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดท่ี
อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล หรือ อ านาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกรม เป็นต้น เช่น การแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตร การแจ้งการปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หร ือ เป ็นกรณีที ่ต ้องม ีการด าเน ินการร ่วมกับหน่วยงานอื ่น หร ือ 
คณะกรรมการในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คพจ. กจร. เป็นต้น หรือ เป็นการ
สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดต้องด าเนินงานในลักษณะท่ีมีความจ าเป็นต้อง
เดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัด เป็นต้น ซึ่งอาจแบ่งประเภทได้ ดังนี้

- การสั่งการตามพรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงาน

- การสั่งการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง หรือกรมมีการสั่งการเป็น
กรณีพิเศษ

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายนอก (ครุฑ)
เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อด าเนินการ หรือ
มอบหมายพาณิชย์จังหวัดด าเนินการ 
ส าเนา : ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผู้ลงนาม : หัวหน้าส่วนราชการ
(อธิบดี หรือ รองอธิบดีที่ปฏิบัติราชการ
แทน)

เอกสารส่ง : โดยกรม Scan ส่งทาง 
e-less ให้ สพจ.และจัดส่งต้นฉบับให้
จังหวัดด้วย

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายนอก (ครุฑ)
เรียน : ปลัดกระทรวงพาณิชย์/อธิบดี 
เพื่อด าเนินการ หรือ
มอบ สป./กรม ด าเนินการ 

ผู้ลงนาม : หัวหน้าส่วนจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด..ท่ีปฏิบัติราชการแทน)

เอกสารส่ง :โดย สพจ. Scan ส่งทาง 
e-less ให้ กรม และจัดส่งต้นฉบับให้
กรมด้วย
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แนวทางการจัดท าหนังสือสั่งการ/ประสานงาน ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ประเภทหนังสือ การแจ้งจากกรม/ผู้ลงนาม การตอบกลับของ พณจ.
2.หนังสือประสานงาน/ขอความร่วมมือ  คือหนังสือที่มีลักษณะขอความร่วมมือในการด าเนินงานที่กรมได้เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

2.1 หนังสือมีลักษณะเป็นการแจ้งให้พาณิชย์จังหวัดด าเนินการตามภารกิจ
ที่เป็นประจ าเร่งด่วนจากกรม เช่น การออกตรวจสต๊อกสินค้าเกษตร ไซโล ห้องเย็น 
การติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเทศกาล การติดตามภาวะ
การค้าชายแดนในช่วงสถานการณ์พิ เศษ การด าเนินการส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ การจัดสรรงบประมาณ การขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา หรือเป็นการปฏิบัติงาน เพ่ิมเติมจากหนังสือสั่ งการ ฯลฯ 

ซึ่งขอให้แจ้งรายละเอียดหน่วยงานระดับ ส านัก/กอง ที่ประสานงานโดยตรง
พร้อมเบอร์โทรผู้ประสานงานและช่องทางการจัดส่งให้ชัดเจน เพ่ือให้ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม และจัดส่งรายละเอียดตามช่องทางที่ก าหนด 
(หากเป็นการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ สพจ. จะแจ้งข้อมูลผ่านระบบสารบรรณด้วยอีกช่องทาง)

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
เรียน : พาณิชย์จังหวัด
ส าเนา : ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผู้ลงนาม : หัวหน้าส่วนราชการ 
(อธิบดี หรือ รองอธิบดีที่ปฏิบัติราชการแทน)

เอกสารส่ง : โดยกรม Scan ส่งทาง 
e-less ให้ สพจ. 

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
เรียน : อธิบดีกรม
ส าเนา : ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผู้ลงนาม : พาณิชย์จังหวัด

เอกสารส่ง : โดย สพจ. Scan ส่งทาง 
e-less ให้กรม

2.2 หนังสือที่มีลักษณะแจ้งเพื่อทราบในเรื่องที่กรมได้เห็นชอบแนวทางการ
ด าเนินงานแล้ว หรือมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแล้ว เช่น การขอให้แจ้ง
รายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมงานตามที่เคยมีแนวทางก าหนด  การส่งประกาศ
เกี่ยวกับการแต่งตั้งนายทะเบียน การส่งผลการศึกษา เป็นต้น

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
เรียน : ผอ.กบภ.
ผู้ลงนาม : ผู้อ านวยการ ส านัก/กอง

เอกสารส่ง : โดยกรม Scan ส่งทาง 
e-less ให้ กบภ.

*กรณีที่ สพจ. มีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
เรียน : ผอ.กบภ.
ผู้ลงนาม : พาณิชย์จังหวัด
เอกสารส่ง : โดย สพจ. Scan ส่งทาง 
e-less ให้ กบภ. (เพ่ือแจ้งกรมต่อไป)

2.3 หนังสือที่มีลักษณะระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจน ตามระเบียบ เช่น 
เรื่องร้องเรียนสายด่วนต่างๆ การสรุปผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
เรียน : ผอ.กบภ.
ผู้ลงนาม : ผู้อ านวยการ ส านัก/กอง
เอกสารส่ง : โดยกรม Scan ส่งทาง 
e-less ให้ กบภ.

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
เรียน : : ผอ.กบภ.
ผู้ลงนาม : พาณิชย์จังหวัด
เอกสารส่ง : โดยสพจ. Scan ส่งทาง 
e-less ให้ กบภ. 2



แนวทางการจัดท าหนังสือสั่งการ/ประสานงาน ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ประเภทหนังสือ การแจ้งจากกรม/ผู้ลงนาม การตอบกลับของ พณจ.

3.หนังสือตราประทับ คือ กรณีการประสานงานท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ เช่น 
การส่งส าเนาหนังสือ  การส่งแบบฟอร์ม/คู่มือ การส่งสื่อประชาสัมพันธ์/
แผ่นพับ/สิ่งของ/วารสาร เป็นต้น

รูปแบบหนังสือ : หนังสือตราประทับ
เรียน : พาณิชย์จังหวัด
ส าเนา : ผอ.กบภ. 
ผู้ลงนาม :ตราประทับตามระเบียบสารบรรณ
เอกสารส่ง : โดยกรม Scan ส่งทาง 
e-less ของ สพจ. และส าเนาใน
ระบบให้ กบภ. โดยหากมีสิ่งของ
จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แนบส าเนา
หนังสือตราประทับด้วย

-

ส ำนกังำนปลดักระทรวงพำณิชย์
กองบรหิำรกำรพำณิชยภ์มูิภำค
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แนวทางการจัดท าหนังสือสั่งการ/ประสานงาน ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

หนังสือส่ังการ หนังสือประสานงาน/ขอความร่วมมือ หนังสือตราประทับ
รูปแบบ : หนังสือภายนอก (ครุฑ) รูปแบบ : หนังสือภายใน (บันทึก) รูปแบบ : หนังสือตราประทับ

ลักษณะ : เป็นข้อสั่งการที่เกี่ยวกับจังหวัด หรือ
ให้จังหวัดด าเนินการตามมาตรการ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อก าหนดที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล หรือ อ านาจหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกับกรม เป็นต้น
ซึ่งอาจแบ่งประเภทได้ ดังนี้

- การสั่งการตามพรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน

- การสั่งการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง 
หรือกรมมีการสั่งการเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะ : เป็นขอความร่วมมือในการด าเนินงานที่
กรมได้เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดย
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

⚫ให้พาณิชย์จังหวัดด าเนินการตามภารกิจที่เป็น
ประจ าเร่งด่วนจากกรม
เรียน : พาณิชย์จังหวัด ส าเนา ปลัดกระทรวงฯ
ลงนาม : อธิบดีหรือรองอธิบดีที่ปฏิบัติราชการแทน

⚫ แจ้งเพื่อทราบในเรื่องท่ีเห็นชอบแนวทางการ
ด าเนินงานแล้วฯ
เรียน : ผอ.กบภ.
ลงนาม : ผอ.ส านัก/กอง

⚫ หนังสือที่มีลักษณะระยะเวลาด าเนินงานที่
ชัดเจน ตามระเบียบ 
เรียน : ผอ.กบภ.
ลงนาม : ผอ.ส านัก/กอง

ลักษณะ : กรณีการประสานงานที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
เช่น การส่งส าเนาหนังสือ  การส่งแบบฟอร์ม/คู่มือ 
การส่งสื่อประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/สิ่งของ/วารสาร 
เป็นต้น

การลงนาม: 
เรียน ผวจ. ส าเนา ปลัดกระทรวงฯ
ผู้ลงนาม : อธิบดีหรือรองอธิบดีที่ปฏิบัติราชการแทน

จัดส่ง : กรมส่ง e-less ให้ สพจ. พร้อมส่งต้นฉบับ* จัดส่ง : กรมส่ง e-less ให้ สพจ./กบภ. แล้วแต่กรณี จัดส่ง : กรมส่ง e-less ให้ สพจ.

การลงนาม: 
เรียน พณจ. ส าเนา กบภ.
ผู้ลงนาม : ตราประทับตามระเบียบสารบรรณ

*หากมีการ สั่งการ/มอบหมายให้ สพจ.ด าเนินการ ขอใหแ้จ้งหน่วยงานระดับ ส านัก/กอง ท่ีประสานงานโดยตรงพร้อมเบอรโ์ทรผู้ประสานงานและช่องทาง
การจัดส่งให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 4



1.หนังสือสั่งการ

จัดท ำหนังสือสั่งกำร
รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายนอก (ครุฑ)
เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อด าเนินการ หรือ มอบหมายพาณิชย์จงัหวดั
ด าเนินการ
ผู้ลงนำม : หัวหน้าส่วนราชการ

(อธิบดี หรือ รองอธิบดีที่ปฏิบัติราชการแทน)

ผู้ว่าราชการจังหวดั
สั่งการ/มอบหมาย พณจ./หรือ

ผู้เกี่ยวข้อง

ด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร

จัดเก็บเอกสาร

สั่งการ

จัดท ำหนังสือ
รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายนอก (ครุฑ)
เรียน : ปลัดกระทรวงฯ/อธิบดีกรม
เพื่อด าเนินการ หรือ มอบ สป./กรม ด าเนินการ 
ผู้ลงนำม : ผู้ว่าราชการจงัหวัด

ปลัดกระทรวง/อธิบดี
ทราบ/สั่งการ/มอบหมาย 

หน่วยงานด าเนินการ

ทรำบ/ด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร

จัดเก็บเอกสาร

รายงานผลการด าเนินการ/
แจ้งปัญหาอุปสรรค

หนังสือภายใน 

(บันทึกข้อความ)
หน่วยงานชี้แจง

เพิ่มเติม

ส าเนาหนังสือ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

เพื่อทราบ

ส าเนาหนังสือ
ผู้ตรวจเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

เพื่อทราบ

ส่ง E-less ให้ กรม พร้อมส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ส่ง E-less ให้ สพจ. พร้อมส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์

ส าเนาหนังสือ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

เพื่อทราบ

ส าเนาหนังสือ
ผู้ตรวจเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

เพื่อทราบ

ส่วนกลาง (สั่งการ) ส่วนภูมิภาค (รายงานผล/สอบถาม)

ทราบ/ปิดเร่ือง

กองบริหารการพาณิชย์ภมูิภาค
มีนาคม 2564



2.ประสำนงำน/ขอควำมร่วมมือ 

จัดท ำหนังสือสั่งกำร

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
เรียน : พาณิชย์จังหวัด
ผู้ลงนำม : หัวหน้าส่วนราชการ

(อธิบดี หรือ รองอธิบดีที่ปฏิบัติราชการแทน)

พณจ.สั่งการ/มอบหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง

ด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร

จัดเก็บเอกสาร

ประสำนงำน/ขอควำมร่วมมือ 

จัดท ำหนังสือ

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
เรียน : อธิบดีกรม
ผู้ลงนำม : พาณิชย์จังหวัด

ปลัดกระทรวง/อธิบดี
ทราบ/สั่งการ/มอบหมาย 

หน่วยงานด าเนินการ

ทรำบ/ด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร

จัดเก็บเอกสาร

รายงานผลการด าเนินการ/
แจ้งปัญหาอุปสรรค

จ.รายงานผล/
แจ้งปัญหา

หน่วยงานชี้แจง
เพิ่มเติม

2.1 หนังสือมีลักษณะเป็นกำรแจ้งให้พำณิชย์จังหวัดด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่เป็นประจ ำเร่งด่วนจำกกรม 

ส่ง E-less ให้ สพจ. ส่ง E-less ให้ กรม

ส าเนาหนังสือ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

เพื่อทราบ

ส าเนาหนังสือ
ผู้ตรวจเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

เพื่อทราบ

ส าเนาหนังสือ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

เพื่อทราบ

ส าเนาหนังสือ
ผู้ตรวจเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

เพื่อทราบ

ส่วนกลาง (สั่งการ) ส่วนภูมิภาค (รายงานผล/สอบถาม)

กองบริหารการพาณิชย์ภมูิภาค
มีนาคม 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภมูิภาค
มีนาคม 2564



2.ประสำนงำน/ขอควำมร่วมมือ 

จัดท ำหนังสือสั่งกำร

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
เรียน : ผอ.กบภ.
ผู้ลงนำม : ผู้อ านวยการส านัก/กอง (กรม)
*หมำยเหตุ : ขอให้แจ้งรายละเอียดส านัก/กอง ที่ประสานงานโดยตรง
พร้อมเบอร์โทรผู้ประสานงานและช่องทางการจัดส่งให้ชัดเจน เพื่อให้
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ผอ.กบภ. 
ประสาน พณจ.

ด าเนินการตามข้อสั่งการ

จัดเก็บเอกสาร

ประสำนงำน/ขอควำมร่วมมือ 

จัดท ำหนังสือ

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
เรียน : ผอ.กบภ.
ผู้ลงนำม : พาณิชย์จังหวัด

กรณีที่ สพจ. มีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

2.2 หนังสือที่มีลักษณะแจ้งเพื่อทรำบในเรื่องท่ีกรมได้เห็นชอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนแล้ว หรือมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนแล้ว

ส่ง E-less ให้ กบภ. 

พณจ.สั่งการ/มอบหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง

ส่ง E-less ให้ สพจ.

มอบหมายเจ้าหน้าที่
ติดตามผล

จัดเก็บเอกสาร

ผอ.กบภ. 
ประสาน กอง (กรม) 

ที่ด าเนินการ

ด าเนินการตามข้อสั่งการ

จัดเก็บเอกสาร

ส่ง E-less ให้ กบภ.

กอง สั่งการ/มอบหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง

ส่ง E-less ให้ กรม

มอบหมายเจ้าหน้าที่
ติดตามผล

จัดเก็บเอกสาร

ส่วนกลาง (สั่งการ) ส่วนภูมิภาค (รายงานผล/สอบถาม)

กองบริหารการพาณิชย์ภมูิภาค
มีนาคม 2564



2.ประสำนงำน/ขอควำมร่วมมือ 

จัดท ำหนังสือสั่งกำร

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
เรียน : ผอ.กบภ.
ผู้ลงนำม : ผู้อ านวยการส านัก/กอง (กรม)
*หมำยเหตุ : ขอให้แจ้งรายละเอียดส านัก/กอง ที่ประสานงานโดยตรง

ผอ.กบภ. 
ประสาน พณจ.

ด าเนินการตามข้อสั่งการ
เช่น บันทึกในระบบงาน

จัดเก็บเอกสาร

ประสำนงำน/ขอควำมร่วมมือ 

จัดท ำหนังสือ

รูปแบบหนังสือ : หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
เรียน : ผอ.กบภ.
ผู้ลงนำม : พาณิชย์จังหวัด

กำรรำยงำนผล

2.3 หนังสือที่มีลักษณะระยะเวลำด ำเนินงำนที่ชัดเจน ตำมระเบียบ 

ส่ง E-less ให้ กบภ.

พณจ.สั่งการ/มอบหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง

ส่ง E-less ให้ สพจ.

มอบหมายเจ้าหน้าที่
ติดตามผล

จัดเก็บเอกสาร

ผอ.กบภ. 
มอบหมายเจา้หน้าที่

จัดเก็บเอกสาร

ส่ง E-less ให้ กบภ.

กอง (กรม) เพื่อทราบมอบหมายเจ้าหน้าที่
สรุปผล

จัดเก็บเอกสาร

ส่วนกลาง (สั่งการ) ส่วนภูมิภาค (รายงานผล/สอบถาม)

กองบริหารการพาณิชย์ภมูิภาค
มีนาคม 2564



3. หนังสือตรำประทับ 

จัดท ำหนังสือสั่งกำร

รูปแบบหนังสือ : หนังสือตราประทับ
เรียน : พาณิชยัจงหวัด
ผู้ลงนำม : ตราประทับตามระเบียบสารบรรณ

หนังสือตราประทับ ประสานงาน/ส่ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ ที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ

มอบหมายเจ้าหน้าที่
ติดตามผล

จัดเก็บเอกสาร

ส่งทาง e-less ของ สพจ. โดยหากมีสิ่งของจัดส่งทางไปรษณีย์
ให้แนบส าเนาหนงัสือตราประทับด้วย

ส าเนาหนังสือ
ผอ.กบภ.
เพื่อทราบ

ส าเนาหนังสือ
กตร. เพื่อแจ้งผู้ตรวจเขต

เพื่อทราบ

ส่วนกลาง (สั่งการ) ส่วนภูมิภาค (รายงานผล/สอบถาม)

พณจ.สั่งการ/มอบหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง

กองบริหารการพาณิชย์ภมูิภาค
มีนาคม 2564



 

 

 

ที่  พณ ๐000/000 กรม........ 
563 ถนนนนทบุรี   
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

 00  มกราคม  2560 

เรื่อง  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ... 

อ้างถึง  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  (ถ้ามี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  (ถ้ามี) 

ด้วย/ตามที่   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กรม  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา......................................... 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ชื่อผู้ลงนาม) 
อธิบดีกรม.... 

หรือ รองอธิบดีกรม...  
ปฏิบัติติราชการแทนอธิบดี.... 

 
 
 
สำนัก/กอง กกกกกกกกกกกกกกกก 
กลุม่งาน กกกกกกกกกกกกกก 
โทร.  ๐  0000  0000 - 00 
โทรสาร  0  0000  0000 
 

ที่ พณ........../..........วันท่ี ............ 
เรียน ปลดักระทรวงพาณิชย ์

เพื่อโปรดทราบ 
 
 

(ผู้ลงนาม) 
อธิบดีกรม.................... 
หรือ รองอธิบดีกรม...  

ปฏิบัตติริาชการแทนอธิบดี.... 

ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการสำเนาปลัดกระทรวง 



 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กรม .....                        สำนัก/กอง....                            โทร.  0  2xxx  xxxx 

ที ่ พณ 0000/000 วันที่ 00  มกราคม  2560 

เรื่อง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

เรียน พาณิชย์จังหวัด... 

ด้วย/ตามที่  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กรม  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  (ภาคเหตุและภาคความประสงค์อาจะอยู่ในย่อ
หน้าเดียวกันได้)  

จึงเรียนมาเพ่ือ ..... 
 
 
 

(ชื่อผู้ลงนาม) 
   อธิบดีกรม ............................................. 

   หรือ รองอธิบดีกรม...  
   ปฏิบัติติราชการแทนอธิบดี.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเห็น/คำสั่ง 

ที่ พณ........../..........วันท่ี ............ 
เรียน ปลดักระทรวงพาณิชย ์
       เพื่อโปรดทราบ 

 
 

(ผู้ลงนาม) 
อธิบดีกรม.................... 
หรือ รองอธิบดีกรม...  

ปฏิบัตติริาชการแทนอธิบดี.... 
 

ร่างตัวอย่างหนังสือหนังสือประสานงาน/ขอความร่วมมือ : การแจ้งให้พาณิชย์จังหวัดดำเนินการตามภารกิจท่ีเป็นประจำเร่งด่วนจากกรม  



 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สำนัก/กอง ......                   กลุ่มงาน/ฝ่าย                 โทร.  0  2xxx  xxxxx 

ที ่ พณ 0000/000 วันที่ 00  มกราคม  2560 

เรื่อง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ด้วย/ตามที่  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กอง.......กรม.... กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  (ภาคเหตุและภาคความประสงค์อาจะอยู่
ในย่อหน้าเดียวกันได้) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือ ..... 
 
 
 

(ชื่อผู้ลงนาม) 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุเอกสารแนบ :  
  1. หนังสือที่อธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย สั่งการหรือเห็นชอบ 
      แนวทางการดำเนินงาน 
 2. รายละเอียดข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
 

ความเห็น/คำสั่ง 
 

ร่างตัวอย่างหนังสือหนังสือประสานงาน/ขอความร่วมมือ : ลักษณะแจ้งเพ่ือทราบในเรื่องที่กรมเห็นชอบแล้ว  



 

 

 

ที่  พณ ๐000/000  

ถึง  พาณิชย์.......... 

ด้วย/ตามที่   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด ......................................... 
 
 
 

กรม .................................................. 
(ผู้ลงนาม) 

..... มีนาคม 2563 
 
 
 
 
สำนัก/กอง กกกกกกกกกกกกกกกก 
กลุม่งาน กกกกกกกกกกกกกก 
โทร.  ๐  0000  0000 - 00 
โทรสาร  0  0000  0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : แนบพร้อมเอกสารหรือสิ่งของที่จัดส่งให้ สพจ. เช่น การส่งสำเนาหนังสือ  การส่งแบบฟอร์ม/คู่มือ 
การส่งสื่อประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/สิ่งของ/วารสาร เป็นต้น 

ร่างตัวอย่างหนังสือตราประทับสำเนาปลัดกระทรวง 
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