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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1. วัตถุประสงค์  
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ และรูปแบบการเขียน-พิมพ์หนังสือราชการนี้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของแต่ละหน่วยงานในการจัดท าหนังสือหรือเอกสารราชการ ค าสั่ง 
หนังสือต่างๆ ให้ถูกต้อง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับ
บุคคลและเอกสาร จึงต้องอาศัยความอดทน ความขยัน และความจ าส่วนตัวพอสมควร เป็นหลักส าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะการท างานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร นั้นจะเกี่ยวกับหนังสือราชการ ทั้งที่เป็นหนังสือราชการ
ภายในและหนังสือราชการภายนอก ซึ่งมีหลายรูปแบบ ที่ต้องด าเนินการ เช่น การโต้ตอบหนังสือราชการ การ
ร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือ การร่างหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม การน าเสนอ 
การจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ทั้งที่เป็นกระดาษและเป็นไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ จึงต้องมีการจัด
ระบบงานเอกสารที่ดี จึงจะประสบความส าเร็จในการบริหารงานเอกสารและเป็นการช่วยจ าได้อีกด้วย 

 

2. ควำมส ำคัญ/บทบำท/ขอบเขตและควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1) ความส าคัญของงานสารบรรณ 
  (1) เป็นด่านหน้าของหน่วยงาน 
  (2) เป็นหน่วยสนับสนุน 
  (3) เป็นหน่วยบริการ 
 2) บทบาทของบุคลากรในส่วนอ านวยการ โดยเฉพาะเจ้าพนักงานธุรการ 
  (1) ต้องรู้ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  (2) ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ 
  (3) ต้องมีน้ าใจ เกื้อกูล 
  (4) ต้องมีความรอบคอบ 
  (5) ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3) ขอบเขตของงานสารบรรณ 
  (1) รับ - ส่งหนังสือ 
  (2) ร่างหนังสือ 
  (3) พิมพ์หนังสือ 
  (4) ผลิตส าเนาเอกสาร 
  (5) จัดเก็บเอกสาร/แฟ้มเสนอ 
  (6) การสืบค้น 

(7) บันทึกเสนอหนังสือ 
  (8) ตรวจทานหนังสือ 
  (9) การท าลายหนังสือ 
4) ควรมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 

(1) ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และในปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วน
ราชการ (e-Document) 
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(2) ความรู้เรื่องรหัส อักษรย่อประจ าหน่วยงานต่างๆ 
(3) ความรู้เรื่องธรรมชาติของหนังสือราชการ คือ ระบบการน าเสนอหนังสือ 
(4) ความรู้เรื่องโครงสร้างหน่วยงานภายในสามารถเกษียณหนังสือเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบได้

อย่างถูกต้อง 
3. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1) หน้ำที่หลักโดยรวม 
งานสารบรรณ เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและเอกสาร มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือ

ราชการ ทั้งภายใน และภายนอก จึงต้องอาศัยความอดทน ความขยัน และความจ าส่วนตัวพอสมควร เป็นหลัก
ส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการท างานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้น จะเกี่ยวกับหนังสือราชการ ทั้งที่เป็น
หนังสือราชการภายใน และภายนอก ซึ่งมีหลายรูปแบบ การร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการ การร่างหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บเอกสาร การแจ้งเวียน ให้แต่ละหน่วยงานการติดต่อประสานงานต่างๆ ภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งานสารบรรณ มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านธุรการ และควบคุมระบบงานสารบรรณของส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะให้ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายเป็น
ศูนย์กลางการบริหารงาน ด้านเอกสารของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และติดต่อประสานงาน ระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ืองานบริหารและงานบริการแก่บุคคล
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

2) หน้ำที่ของงำนสำรบรรณ ก ากับดูแลการด าเนินงานและรับผิดชอบภารกิจ ดังนี้ 
  - อ านวยการและประสานงานและสั่งการงานสารบรรณ 
  - วิเคราะห์กลนกรองเรื่องภายนอก เสนอผู้บริหาร 

- ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการภายใน-ภายนอก จัดท าค าสั่ง และเอกสารราชการ 
  - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเร่งด่วน 
  - จัดท าเรื่องขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการสนับสนุนงานต่างๆ 
  - งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  - ลงทะเบียนหนังสือลับ / ออกเลขค าสั่ง ประกาศ 
  - ออกเลขท่ีหนังสือส่งภายนอก 
  - ออกเลขท่ีหนังสือส่งของส านักงาน 
  - ควบคุมทะเบียนประกาศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
  - ออกเลขท่ีค าสั่งของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
  - ควบคุม และเบิกจ่ายวัสดุส านักงานของส่วนอ านวยการ 
  - รับเรื่องจากหน่วยงานภายนอกส านักงานบริหารหนี้ 
  - จัดส่งหนังสือเพ่ือเสนอผู้บริหาร สั่งการหรือลงนาม 
  - จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

- ประสานงานการรับ-ส่ง หนังสือราชการ จากหน่วยงานต่างๆ 
  - รับเรื่องจากหน่วยงานภายในส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือส่งออกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - จัดส่งจดหมาย-พัสดุของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
  - คัดแยกจดหมาย 
  - จัดแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวกับค าสั่ง 
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  - พิมพ์หนังสอราชการ  ื บันทึกข้อความ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง 
  - งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทที ่2 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
1. คัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับ ตามสายงาน แล้วให้หัวหน้างานบันทึกให้ความเห็นแล้วจึงน าเสนอ

ผู้บริหารตามล าดับขั้นสายการบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 
2. การรับหนังสือภายใน เมื่อได้รับหนังสือแล้วให้ปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นโดย อนุโลม 
3. ต้นเรื่องส่งเอกสารที่งานสารบรรณ 
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร 
5. ถ้าไม่เรียบร้อยให้กลับไปแก้ไข 
6. หัวหน้างานผ่านเรื่องเพ่ือเสนอมี 2 กรณีได้แก่ 

   - เรื่องแก้ไขให้คืนเอกสารให้เจ้าของเรื่อง 
   - เรื่องที่ยังไม่สิ้นสุดให้เสนอตามล าดับขั้น 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนสำรบรรณ สามารถแบ่งงานได้ดังนี้ 
งำนรับหนังสือ 

1. จัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน ของหนังสือ / เอกสาร / โทรสาร ที่รับจากภายนอก 
2. ลงทะเบียนรับหนังสือ/ เอกสาร / โทรสาร เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยสแกนภาพ

เอกสาร เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการไปยัง ส านัก / ศูนย์ / กลุ่ม ด าเนินการ 
3. เสนอหนังสือ / เอกสาร / โทรสาร ต่อเลขานุการกรม ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยสแกน

ภาพ เพือ่พิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินการ 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องลับ ตามระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
5. ปิดประกาศเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
6. ประสานงานกับข้าราชการ และบุคคลภายนอกในการค้นหาเรื่องเดิม 
7. คัดแยกจดหมายที่เป็นเอกสารราชการและจดหมายส่วนตัว และน าส่งให้กับเจ้าของเรื่อง 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ขั้นตอนกำรลงรับหนังสือในระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 1. ท าการเปิดหน้าเว็บระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (https://www.mcru.ac.th) ขึ้นมาใหม่           
ดังรูป แล้ว 
 

 
 

คลิกที ่สารสนเทศ มุมขวาด้านบน 
 
2. ระบบจะท ารายการโหลดข้อมูล ดังรูป 

 
 

คลิกที ่   มุมขวาด้านบน 
3. จะปรากฏกล่องโต้ตอบขึ้น ดังรูป ให้ท าการใส่ Username และ Password ดังรูป  
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คลิกที ่เข้าใช้ระบบ 
 

4. คลิกปุ่ม งานเอกสาร ด้านซ้ายมือ ดังรูป 
 

 
 
 
 
5. สามารถเข้าระบบได้ ก็จะปรากฏ หนังสือค้างรับ ในแถบด า โดยจะมีเลขที่หนังสือ เรื่อง จาก ถึง วันที่ส่ง 
แล้วกดตรงมุมขวาสุดแถบสีฟ้า   เพ่ือดาวโหลดเอกสาร 
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6. เมื่อกดดาวโหลดแล้ว ก็เห็นดังรูป แล้วให้กดเลขรับมุมขาว อีกครั้ง 

 
 
 
7. เมื่อกดดาวโหลดเอกสารรับ ก็จะมีหน้าตาเอกสารปรากฏขึ้น ให้กดท่ีรูปเครื่องปริ้น 
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8. ปรากฏดังรูป แล้ว ปริ้นทันที 

 
 
   
  
 จากนั้น ด าเนินการกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่
ลงทะเบียนรับ 
เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทินเลขทะเบียนของ
หนังสือรับจะต้องตรงกับเลขท่ีในการรับหนังสือ 
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ที ่ให้ลงเลขท่ีของหนังสือที่รับเข้ามา ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือที่รับเข้ามา 
จำก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคลากรในกรณีที่ไม่มีต าแหน่งระบุ 
ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้น มีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่งระบุ 
เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อการปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติ
เกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
6. ประทับตรา 

การประทับตราของคณะฯ/ส านักฯ/กองฯ/สถาบันฯ ที่มุมด้านขวาของหน้าแรกของหนังสือ โดยการ
ลงรายละเอียดรับหนังสือ ดังนี้ 
  6.1 เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามเลขที่รับในระบบ 
  6.2 วันที ่ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ 
  6.3 เวลำ ให้ลงเวลาที่รับหนังสือตามระบบ 
  6.4 ส่งคืน/แก้ไข ให้ลงวันที่ส่งคืน 
ตัวอย่ำงตรำรับหนังสือ (มุมขวาด้านบน)        ตัวอย่ำงตรำรับหนังสือ (มุมซ้ายด้านล้าง) 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ     เรียน คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
เลขรับที่ …………………………    เพ่ือโปรดทราบ 
วันที่ …………………………     เพ่ือโปรดพิจารณา 
เวลา ………………………….     เห็นสมควรมอบ...................................... 
 

7. การคัดแยกเอกสาร 
 - การคัดแยกเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามข้ัน ตอนต่อไป 
8. การลงทะเบียนรับเอกสาร 
  การลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เซ็นรับเอกสารและ 
เป็นการยืนยันว่าได้รับเอกสารนั้น ๆ จริง 
9. ส าหรับหนังสือที่เก่ียวข้องกับงานธุรการ 
 - หากเป็นหนังสือท่ีเกีย่วข้องกับงานธุรการนั้น ต้องน ามาเกษียนแล้วผ่านหัวหน้างาน/หัวหน้าส านักงาน พร้อม
เสนอผู้บริหารในระดับ คณบดี/ ผู้อ านวยการส านักงานฯ/ผู้อ านวยการ-สถาบันฯ/ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยม
สาธิต และผู้อ านวยการกองฯ เพ่ือพิจารณาสั่ง การ ทราบ หรือลงชื่อ 
10. การพิจารณาจากผู้บริหาร 
- เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารในระดับ คณบดี/ ผู้อ านวยการส านักงานฯ/ผู้อ านวยการสถาบันฯ/ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต และผู้อ านวยการกองฯ แล้วนั้น น ามาคัดกรองและด าเนินการตามสั่งการ 
11. สแกนเอกสาร 
- การสแกนเอกสารที่สั่งการแล้ว เก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินการต่อไป 
12. การจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
- การจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม สามารถแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

12.1 ระดับคณะฯ/ส านักฯ/สถาบันฯ และโรงเรียนมัธยมสาธิต โดยการแยกเป็นตัวชี้วัดเพ่ือเป็นการ
เก็บข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

12.2 ระดับกอง โดยการแยกเป็น folder คือ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อบุคคล (กรณีหากมีบุคลากรน้อย) 
 13. สิ้นสุดการด าเนินงาน 
 



10 
 

 
 

Flow Chart   แสดงข้ันตอนกำรรับหนังสือ 
แผนกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ (Flow Chart) 

 
ผู้รับผิดชอบ                 งานรับหนังสือกิจกรรม   ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
งานสารบรรณ            ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่   
                                                                                                                       ด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526          

ช้ันความเร็ว                ช้ันความลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งำนส่งและเสนอหนังสือ 

1. รับหนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามแล้ว 

รับหนงัสอืจากหนอ่ยงานภายนอก/ภายใน 

เอกสารทัว่ไป เอกสารลบั จากไปรษณีย์ และ

อื่นๆ 

ตรวจสอบ คดัแยก จดัหมวดหมู ่
หนงัสอืและสิง่พิมพ์ 

ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสาร 
ด้วยสมดุลงรับงานสารบรรณ 

 

ไมต้่องลงทะเบียน เช่น เอกสาร 
ประชาสมัพนัธ์ จดหมายสว่น 

บคุคลเป็นต้น 

ตรวจสอบแล้วไมถ่กูต้อง เช่น 

สง่ผิดหนว่ยงาน ไมม่ีผู้ลงนาม 

ผา่นหวัหน้างาน 

และผู้คณบดี 
เสนอผู้ เก่ียวข้องโดยตรง ด าเนินการสง่คืน 

เสนอผู้บริหาร พิจารณาสัง่การ 

เสร็จสิน้ 

A B 
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2. ลงทะเบียนออกเลขท่ีหนังสือส่งออกของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร ก่อนน าส่งออกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. คัดแยกหนังสือและเอกสาร และจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือบรรจุซองจ่า

หน้าซอง-ปิดซอง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่น าส่งทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งส าเนาคืนให้
เจ้าของเรื่องเป็นผู้จัดเก็บ 

5. ออกเลขที่ค าสั่งส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และค าสั่งส านักงานเลขานุการกรม โดยสแกนภาพ 
และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และส่งส าเนาคืนเจ้าของเรื่อง 

6. จัดเก็บรวบรวมค าสั่งส านักงาน 
7. รับเรื่องกลับจากหน่วยงานต่างๆ โดยบันทึกเรื่องกลับและสแกนภาพเอกสารในระบบสารบรรณ

และคัดแยกเสนอผู้บริหารสั่งการ และส่งเรื่องที่ผู้บริหารสั่งการแล้ว คืนส านัก / ศูนย์ / กลุ่ม เจ้าของเรื่อง 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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Flow Chart   แสดงข้ันตอนกำรส่งหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสง่หนงัสอื 

ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนงัสอื 

(สิง่ที่สง่มาด้วย) 

ลบั ปกปิด EMS ธรรมดา

ดาดาดา

จดัสง่เร่ืองให้หนว่ยงานตา่งๆ 

หนงัสอืที่หวัหน้าสว่นราชการลงนามแล้ว 

ออกเลขที่หนงัสอื วนั เดือน ปี ประทบัตราผู้ลงนาม  

บรรจซุองจา่หน้าซอง-ปิดซองสง่มอบให้ 

เจ้าหน้าที่ท่ีสง่ไปรษณีย์ และหนอ่ยงานท่ี 

เก่ียวข้อง 

ส าเนา ใบน าสง่เข้าแฟม้  

ส าเนาคืนเจ้าของเร่ือง 
น าสง่เจ้าหน้าที่ธุรการมหาวิทยาลยั 

เพื่อน าสง่ไปรษณีย์ 



13 
 

บทที ่3 
ประเภทและรูปแบบของหนังสือรำชกำร 

 

หนังสือรำชกำร คือ เอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก่ 
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือท่ีได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หนังสือรำชกำร มี 6 ชนิด 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือสั่งการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 

หนังสือภำยนอก หมายถึง หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก (ซึ่งขนาดของครุฑในหนังสือราชการภายนอก จะมีขนาดมาตรฐาน 3 เซน็ติเมตร)  
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รูปแบบหนังสือภำยนอก 
(ข้ันความลับ ถ้ามี) 

ขั้นความเร็ว (ถ้ามี) 
 
 
 
  
 

 ที่........................  (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
 

       (วัน เดือน ปี) 
    

เรื่อง ..........................................................  
เรียน ....................................................................... 
อ้างถึง ..................................................................(ถ้ามี) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย .........................................................(ถ้ามี)  
 

 ข้อความ  ........................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. .........................................        

 

 ข้อความ  ....................................................................... ..................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

(enter 2 ครั้ง) 
  

 ขอแสดงความนับถือ (พิมพ์ enter ที่ 2) 
 
                                                                            (ระยะบรรทัดประมาณ 2.5) 
                                        
                                                                               (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
                                                               มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
                                           
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) (พิมพ์ในต าแหน่งที่เหมาะสมและสวยงาม) 
โทร. ............................... 
ส าเนาส่ง (ถ้ามี) 

(ชั้นความลับ ถ้ามี) 
หนังสือภำยใน หมายถึง หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือ

ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความ (ซึ่งขนาดของครุฑที่ใช้ใน
หนังสือราชการภายใน จะมีขนาดมาตรฐาน 1.5 เซน็ติเมตร) 
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รูปแบบหนังสือภำยใน  
(ชั้นความลับ ถ้ามี) 

  ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)  
 
ส่วนราชการ .................................................................................................................  
ที่ ...........................................................วันท่ี ............................................................. 
เรื่อง ......................................................................................................... .................... (ถ้ากรณีชื่อเรื่องมีความ
ยาวมากกว่า 1 บรรทัด ในบรรทัดที่ 2 ไม่ต้องมีจุดเส้นใต้) 
เรียน ..............................................  

ข้อความ ............................................................................................................. ............................ 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ข้อความ .................................................................................... ................................................... 
 
 (enter 4 ครั้ง และพิมพ์ชื่อเต็ม) 

 
               (พิมพ์ชื่อเต็ม) 

                                                      คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อควำม 
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(ชั้นความลับ ถ้ามี) 
 

หนังสือประทับตรำ หมายถึง หนังสือที่ใช้ประทับตรา แทน การลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมข้ึนไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น
ไป เป็นผู้รับผิดชอบ ลงชื่อย่อก ากับตราแบบฟอร์มหนังสือประทับตรา 
(ชั้นความลับ ถ้าม)ี 

แบบฟอร์มหนังสือประทับตรำ 
(ชั้นควำมลับ ถ้ำมี) 

 
    
 
 
 
 

ที่....................... 
ถึง.............(หน่วยงาน)................................  
 

(ข้อความ).................................................................................................................... ........................ 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

 

(enter 4 ครั้ง และพิมพ์) 
 
            (ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก) 

(ตราชื่อส่วนราชการการ) 
   (ลงชื่อย่อก ากับตรา) 
       (วัน เดือน ปี) 
 
 
 

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. ................................ 
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(ชั้นความลับ ถ้ามี) 
ลักษณะกำรใช้หนังสือประทับตรำแทนกำรลงชื่อใช้ได้ทั้งระหว่ำงส่วนรำชกำรกับส่วนรำชกำร และระหว่ำง
ส่วนรำชกำรกับบุคคลภำยนอก เฉพำะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส ำคัญ ได้แก่ 

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร 
3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญ หรือการเงิน 
4. การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
5. การเตือนเรื่องท่ีค้าง 
6. เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปก าหนด โดยท าเป็นค าสั่ง (ให้ใช้หนังสือประทับตรา) 
 

หนังสือสั่งกำร มี 3 ชนิด คือ 
  1. ค าสั่ง 
  2. ระเบียบ 
  3. ข้อบังคับ 

ค ำส่ัง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย (ใช้กระดาษตราครุฑ 
มาตรฐาน 3 เซน็ติเมตร) 

ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ 
ได้เพ่ือถอืเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า (ใช้กระดาษตราครุฑ มาตรฐาน 3 เซน็ติเมตร ) 

ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย 
ที่บัญญัติให้กระท าได้ (ใช้กระดาษตราครุฑ มาตรฐาน 3 เซน็ติเมตร)  
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รูปแบบค ำส่ัง 
 

 
ค าสั่ง (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง) 

ที่ ............... / (เลขปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง) 
เรื่อง .................................................................. 

------------------ 
 (ข้อความ)..................................................................................................................... ....... 

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

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

.............................................................................................................................................. 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ....................................................................................................  

สั่ง ณ วันที่ ....................... พ.ศ. .... 
 
 

 (ลงชื่อ) ...................................................... 
 (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
 (ต าแหน่ง) 
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รูปแบบระเบียบ 

 
ระเบียบ (ชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ) 

ว่าด้วย ...............................................................................................  
(ฉบับที่ ........................... ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ) 

พ.ศ. .... 
------------------ 

 (ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบและอ้างถึงกฎหมายที่
ให้อ านาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ...................................... พ.ศ. ....” 
 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ....................................................... เป็นต้นไป  
ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้น าขอผู้รักษาการตามระเบียบไปก าหนดเป็น
ข้อสุดท้ายก่อนที่จะข้ึนหมวด 1) 
 

ประกาศ ณ วันที่ .............................. พ.ศ. .... 
 

           (ลงชื่อ) ................................................  
         (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
         (ต าแหน่ง)  
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รูปแบบข้อบังคับ 

 
ข้อบังคับ (ชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ) 

ว่าด้วย ...............................................................................................  
(ฉบับที่ ........................... ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ) 

พ.ศ. .... 
------------------ 

  (ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้างถึงกฎหมายที่
ให้อ านาจออกข้อบังคับ 
 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ .................................... พ.ศ. ....” 
 2. ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่ ....................................... .............. เปน็ต้นไป 

ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้น าข้อผู้รักษาการไปก าหนดเป็นข้อ
สุดท้ายก่อนที่จะข้ึนหมวด 1) 

ประกาศ ณ วันที่ .............................. พ.ศ. .... 
 

       (ลงชื่อ) .................................... ............ 
         (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
         (ต าแหน่ง)  
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หนังสือประชำสัมพันธ์ มี 3 ชนิด คือ 
1. ประกาศ 
2. แถลงการณ ์
 3. ข่าว 
 

ประกำศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ (ใช้
กระดาษตราครุฑ) 

แบบฟอร์มประกำศ 
 
    
 
 
 

ประกาศ (ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ) 
เรื่อง ................................................................................... 

------------------ 
 
 (ข้อความ)................................................................................................ ............................................ 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
                

ประกาศ ณ วันที่ ....................... พ.ศ. .................. 
 
 
            (ลงชื่อ) ...............................  
                 (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                   (ต าแหน่ง) 
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แถลงกำรณ์คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความ เข้าใจในกิจการของทางราชการหรือ
เหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน (ใช้กระดาษตราครุฑ) 

รูปแบบแถลงกำรณ์ 
 
    
 
 
 

แถลงการณ ์(ชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์) 
เรื่อง ................................................................................... 

ฉบับที่ .......................... (ถ้ามี) 
------------------ 

  

(ข้อความ).................................................................................................... ........................................ 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
                
 
            (ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์) 
                         (วัน เดือน ปี) 
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ข่ำว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ ให้ทราบ 
รูปแบบข่ำว 

 

ข่าว (ชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว) 
เรื่อง ................................................................................... 

ฉบับที่ .......................... (ถ้ามี) 
------------------ 

  

(ข้อความ).................................................................................................... ........................................ 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
                
 
            (ส่วนราชการที่ออกข่าว) 
               (วัน เดือน ปี) 
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หนังสือที่เจำหน้ำที่ท ำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร คือ หนังสือที่ทางราชการท าขึ้น (นอกจาก
หนังสือ 1-5) หรือหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และ
ส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ 

1. หนังสือรับรอง 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึก 
4. หนังสืออ่ืน 
หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพ่ือ

วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง (ใช้กระดาษตราครุฑ) 
รำยงำนกำรประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม ประชุม และมติของที่

ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ า กว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันใน 
การปฏิบัติราชการ (ใช้กระดาษบันทึกข้อความ) 

หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็น
หลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึกข้อมูล
ด้วย หรือ หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทาง
ราชการแล้วมีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตาม
กฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนสอบสวนและ
ค าร้อง เป็นต้น 
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รูปแบบหนังสือรับรอง 
(ครุฑ) 

เลขที่ ................... (สว่นราชการเจ้าของเรื่อง) 
 

(ข้อความ) หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่จะให้การ
รับรอง พร้อมทั้งลงต าแหน่งและสังกัด หรือที่ตั้ง แล้วต่อด้วยข้อความที่รับรอง) 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ..............................  พ.ศ. ....................... 
 

(ลงชื่อ) 
(ส่วนนี้ใช้ส าหรบเรื่องส าคัญ)                       (พิมพ์ชื่อเต็ม) 

       ต าแหน่ง 
 
 
 
 
(ประทับตราชื่อส่วนราชการ) 
  (ลงชื่อผู้ได้รับการรับรอง) 
        (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 

(ถ้ามี) 
4X6 ซม. 
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รูปแบบรำยงำนกำรประชุม 
 

รายงานการประชุม ...................................... 
ครั้งที่ ......................... 

เมื่อวันที่ ..................................... 
ณ ............................. 

-------------------- 
ผู้มำประชุม 
ผู้ไม่มำประชุม (ถ้ำมี) 
ผู้เข้ำรว่มประชุม (ถ้ำมี) 
เริ่มประชุมเวลำ 
 

(ข้อความ)..................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
................................................. 
 
เลิกประชุมเวลำ 

.................................... 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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กำรบันทึกเสนอหนังสือรำชกำร 
เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีหนังสือราชการที่จะต้องพิจารณา วินิจฉัย สั่งการ หรือรับทราบเป็นจ านวน

มาก ท าให้ไม่มีเวลาที่จะดูรายละเอียดที่น าเสนอมาทุกเรื่องได้ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บันทึกเสนอที่จะต้องย่อ
เรื่อง สรุปประเด็นที่ส าคัญ และเรียบเรียงใหม่ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และ
สะดวกแก่การพิจารณาสั่งการ 

 

หลักกำรบันทึกเสนอหนังสือรำชกำรมีขั้นตอนส ำคัญ 3 ประกำร คือ 
  1. ขั้นตอนก่อนบันทึกเสนอ 
  2. ขั้นตอนการบันทึกเสนอ 
  3. ขั้นตอนการน าเสนอ 
 

ขั้นตอนก่อนบันทึกเสนอ 
1. ให้จัดล าดับความส าคัญ/ความเร่งด่วน ของหนังสือแต่ละชนิด 
2. ควรตั้งประเด็นของเรื่องให้ได้ว่าอะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ท าไม อย่างไร เป็นข้อ ๆ ไว้ก่อน 
3. อ่านหรือศกึษาเรื่องทั้งหมดให้ละเอียดและให้เข้าใจ 
4. ต้องจับประเด็นส าคัญของเรื่องให้ได้ 
5. หากเป็นเรื่องทีเ่คยติดต่อไปมาระหว่างส่วนราชการ ต้องหาเรื่องเดิมเพ่ือประกอบการเสนอ 
6. เรื่องใดที่มกีารอ้างถึงกฎ/ระเบียบ ให้ค้นหากฎหรือระเบียบนั้นๆ เพ่ือน าประกอบการเสนอ 
 

ขั้นตอนกำรบันทกึเสนอ 
1. เรื่องให้สั่น กระชับ และล าดับความเป็นมาก่อนหลัง ให้เข้าใจง่าย 
2. ข้อความทีจ่ะบนัทึกเสนอไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับความตามหนังสือ เดิมที่มีมา เราสามรถจัดล าดับ

ความใหม่ เพ่ือให้เกดิความเขา้ใจง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
3. ข้อความตอนใดที่เป็นความส าคัญของเรื่อง หากประสงค์จะให้พิจารณาสั่งการได้รวดเร็ว ให้ขีดเส้น

ใต้ไว้ให้เห็นชัดเจน 
4. ควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการ 
5. ควรเสนอแนะทางออกส าหรับการตัดสินใจและสั่งการ 
 

ขั้นตอนกำรน ำเสนอ  
1. ให้เสนอเรื่องตามระดับชั้นความเร็ว เช่น ด่วนที่สุด ด่วนมาก และด่วน 
2. ให้เสนอเรื่องตามประเภทชั้นความลับ เช่น ลับ ลับมาก ลับที่สุด 
3. ให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบประกอบเรื่องให้ครบทุกครั้งกอ่นน าเสนอ 
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ตัวอย่ำงรูปแบบบันทึกเสนอหนังสือรำชกำร 
 

    
ส่วนรำชกำร .................................................................................................................................. 
ที ่.......................................................... วันที.่.............................................................................. 
เรื่อง ................................................................................................................................................ 
เรียน .............................................. 
สรุปเรื่อง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ค าสั่ง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
                               (ลงชื่อ)........................................ 

                                 (ชื่อเต็ม) 
                                  (ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อควำม 
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บทที่ 4 
รูปแบบกำรพิมพ์หนังสือรำชกำร 

 

1. แนวทำงปฏิบัติในกำรพิมพ์หนังสือรำชกำร 
งานสารบรรณได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการพิมพ์หนังสือราชการ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตาม

แบบฟอร์มที่แนบ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการแทน
เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดามากขึ้น เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความได้รวดเร็ว ท าให้
หนังสือราชการ มีความสะอาดสวยงามและสิ้นเปลืองเวลาน้อย แต่ปัญหาที่พบอยู่เสมอว่า หนังสื อที่พิมพ์ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งระยะบรรทัด ในการพิมพ์ซึ่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณฯ ได้ก าหนดระยะบรรทัดในการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา และผู้พิมพ์มักเข้าใจผิดว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปรับระยะบรรทัดพิมพ์ได้เหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้ก าหนดระยะบรรทัดในการพิมพ์หนังสือ
ราชการด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาไว้ 3 ระยะด้วยกัน ดังนี้ 
  1. ระยะ ก  =  ระยะปัด 1 
  2. ระยะ ข  =  ระยะปัด 1 บิดขึ้น 2 
  3. ระยะ ค  =  ระยะปัด 2 

จากระยะบรรทัดข้างต้น สามารถน ามาเทียบเคียงเพ่ือก าหนดระยะบรรทัดส าหรับใช้ในการพิมพ์ 
หนังสือราชการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้ 

1. วิธีที่หนึ่ง เคาะปุ่ม Enter เพ่ือพิมพ์ข้อความบรรทัดต่อไป (ระยะ ก) เลื่อน CURSER ไปในต าแหน่ง
ท้ายสุดของบรรทัดก่อน เคาะปุ่ม Enter 1 ครั้ง ระยะบรรทัดที่พิมพ์ไว้เมื่อครู่จะกลายเป็นระยะ ค ถ้าต้องการ
ปรับระยะบรรทัดให้เป็นระยะ ข ให้ปรับขนาดตัดอักษรให้ลดลงจากที่พิมพ์งานอยู่ จากที่พิมพ์ด้วยตัวอักษร    
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ก็ปรับลดเหลือ 8 ระยะบรรทัดจะปรับเป็นระยะ ข 

2. วิธีที่สอง คลิกที่รายการ “รูปแบบ” ของแถบเมนู คลิกที่รายการ “ย่อหน้า” เลือกใช้รายการ
“ระยะห่าง” โดยก าหนดค่าก่อนหน้าและหลังจากเป็น 6 พ. ซึ่งเท่ากับ ระยะ ข ถ้าก าหนดค่าเป็น 12 พ.      
จะเท่ากับ ระยะ ค 

3. วิธีที่สาม คลิกที่รายการ “รูปแบบ” ของแถบเมนูคลิกที่รายการ “ย่อหน้า” เลือกใช้รายการ
“ระยะห่างบรรทัด” ดังนี้ 
  1) หนึ่งเท่า  =  ระยะ ก 
  2) 1.5 บรรทัด  =   ระยะ ข 
  3) สองเท่า  =  ระยะ ค 

4. นอกจากเรื่องการก าหนดค่าระยะบรรทัดในการพิมพ์หนังสือราชการแล้ว ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้ก าหนดระยะเคาะย่อหน้าไว้ 10 จังหวะเคาะ เมื่อน ามาใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด 16 ให้ตั้งค่า แท็บ ที่ระยะ 2 เซนติเมตร 
ระยะเคาะของย่อหน้าจะใกล้เคียงกับ 10 จังหวะเคาะ 

อีกเทคนิคหนึ่ง ของการพิมพ์ระหว่างบรรทัด คือ ให้เอา CURSER ไปวางไว้ตรงตัวแรกของบรรทัด 
แล้วกด CTRL+ จ ก็จะได้ระยะบรรทัดเท่ากับ 1 ½ ส่วนประเด็นย่อหน้าให้ย่อหน้า ตั้งแต่ 8 – 15 ตัวอักษร 
(ห้ามต่ ากว่า 8 ตัวอักษร) 
 

2. วิธีกำรจัดรูปแบบกำรพิมพ์ 
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2.1 ระยะหำงระหว่ำงบรรทัด 
ซึ่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ก าหนดการตั้งระยะห่างระหว่างบรรทัดไว้    

4 ขนาด 
1) ปัด 1 หรือเคำะ Enter 1 ครั้ง ใช้ส าหรบัข้อความส่วนเดียวกันที่ยังไม่จบ ได้แก (1) ข้อความในย่อ

หน้าเดียวกัน (2) ชื่อและท่ีอยู่ส่วนราชการ 
2) ปัด 1 บิดขึ้น 2 หรือตั้งระยะห่ำง 1.5 บรรทัด ใช้ระหว่างบรรทัดที่เป็นคนละส่วนกันได้แก่ ที่อยู่

ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย และเว้นก่อนย่อหน้าทุกย่อหน้า เป็นการบ่งบอกว่า
ข้อความเหล่านั้นเป็นคนละส่วนกัน แต่ยังไม่จบข้อความทัง้ฉบบั 

3) ปัด 2 หรือเคำะ Enter 2 ครั้ง ใช้เพื่อแสดงการสิ้นสุดเนื้อหาของหนังสือฉบับนั้น ส่วนมี ส่วนเดียว 
คือ ก่อนค าว่า ขอแสดงความนับถือ 

4) ปัด 2 บิดขึ้น 2 หรือตั้งระยะห่ำง 2.5 บรรทัด ใช้ในช่องลายมือชื่อของผู้ลงนาม ซึ่งมีส่วนเดียว 
เช่นกันการจัดระยะบรรทัดในการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ครั้งแรกควรพิมพ์ 1 Enter ทั้งหมดก่อน แล้วตั้งระยะ
บรรทัดภายหลัง โดยมีวิธีใช้ 2 วิธีคือ 

วิธีที่ 1 เลือกปุ่ม รูปแบบ (format) เลือกย่อหน้า (paragraph) เลือกระยะห่าง (line spacing) และ 
เลือก ระยะตามต้องการ คือ 1.5, 2 และ 2.5 บรรทัด ดังกล่าว 
  วิธีที่ 2 กดที่แป้น ctrl + จ ในบรรทัดหรือย่อหน้าที่ต้องการระยะบรรทัด 1.5 ยกเว้น “ค าลงท้าย”
จะต้องใช้ระยะบรรทัด 2 และในช่อง “ชื่อผู้มีอ านาจลงนาม” ให้ใช้ระยะบรรทัด 2.5 
 

2.2 กำรกั้นหน้ำซ้ำยขวำ 
ตามระเบียบส านักนายกฯ ก าหนดให้ตั้งกั้นหน้าซ้ายขวา โดยให้ตั้งกั้นซ้ายของกระดาษ 3 เซนติเมตร 

ขวา 2 เซนติเมตร แต ่ด้านขวาไม่เคร่งครัด และไม่ต้องกั้นตรง แต่ปัญหาเกิดจากผู้พิมพ์หรือผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่า การกั้นตรง จะดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย แท้ที่จริง กลับมีผลเสียมากกว่า เพราะท าให้วรรคตอน
ผิดพลาด แม้ว่าคอมฯ จะสามารถบีบหรอขยายตัวอักษรได้ ก็มิควรกระท าเพราะท าให้ช่องไฟผิดปกติ  ดังนั้น 
ในการพิมพ์ จึงควรค านึงถึงความถูกต้องของวรรคตอนเป็นส าคัญ โดยเว้นด้านขวาไว้พอประมาณ แต่ไมควร
น้อยกว่า 2 เซนติเมตร 

 
 

  2.3 กำรย่อหน้ำ 
 ตามรูปแบบที่ก าหนดการย่อหน้าต้องห่างจากขอบด้านซ้าย 8-15 ตัวอักษร หรือ 18 เคาะประมาณ 2.5 ซม. 
แต่ถ้าให้สวยงาม คือ ประมาณ 13 ตัวอักษร และตัวอักษรใช้ขนาด 16 พอยด์ ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถตั้งย่อ
หน้า หรือ Tap ได้ตามต้องการ (กด Tab 2 ครั้ง) และชนิดของตัวอักษรควรใช้                     TH 
SarabunPSK  

 

2.4 วรรคตอน 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้ก าหนดเรื่องวรรคตอนไว้ 2 ชนิด คือ 

วรรค 1 ตัวอักษร (วรรคเล็ก) และวรรค 2 ตัวอักษร (วรรคใหญ่) (โดยใช้พิมพ์ดีดเป็นเกณฑ์) แต่ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมฯ ซึ่ง 1 เคำะพิมพ์ดีดเท่ำกบ 1 ตัวอักษร แต่เคำะของคอมพิวเตอร์มีขนำด
ประมำณครึ่ง ตัวอักษรเท่ำนั้น ดังนั้น การพิมพ์ด้วยคอมฯ จึงต้องเคาะมากกว่าพิมพ์ดีด ดังนั้น ควรวรรคใน
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วรรคเล็ก 2 เคาะ ส่วนวรรคใหญ่อาจใช้ 3 - 4 เคาะ ก็ได้เช่น หลังค าว่าเรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วน
วรรคเคาะเดียว ควรใช้ระหว่างเครื่องหมาย เช่น ไม้ยมกยัติภังค์ ไปยาลใหญ่ เป็นต้น 

 

2.5 กรณีกำรพิมพ์หนังสอืทีมี่จ ำนวนหลำยหน้ำ 
ให้พิมพ์ค า ต่อเนื่องของข้อความที่จะยกไปพิมพ์หน้าใหม่ไว้ด้านล่างมุมขวาของหน้านั้น ๆ แล้วตาม

ด้วย ... (จุด 3 จุด) โดยปกต ิให้เว้นระยะห่ำงจำกบรรทัดสุดท้ำย 3 ระยะบรรทัดพิมพ์ 
 

2.6 กำรเขียน “สิ่งท่ีส่งมำด้วย” 
จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเอกสารหรือสิ่งอื่นใดถ้าเป็นเอกสารก็ต้องระบุประเภทว่า เป็นเอกสารใด 

หรือสิ่งของประเภทใด จ านวนเท่าใด เช่น รายงานการประชุม จ านวน 5 แผ่น โครงการฝึกอบรมจ านวน 3 
แผ่น หนังสือจ านวน 2 เล่ม เป็นต้น ไม่ควรเขียนว่า เอกสาร เพราะไม่ชัดเจนว่าเป็นเอกสารใดส าหรับจ านวน
เอกสารหากจะให้ชัดเจนและสะดวกในการตรวจนับ ควรใช้ค าว่า แผ่น ส่วนค าว่า ฉบับอาจไม่ชัดเจนว่ามีก่ีแผ่น 
 

2.7 ส ำหรับ วงเล็บ (   ) 
ตามระเบียบส านักนายกฯ ระบุว่า หากอยู่ท้ายประโยค หรือท้ายย่อหน้า ก็ไม่จ าเป็นต้องใส เพราะเห็น

ชัดเจนอยู่แล้ว และไม่ปะปนกับข้อความอ่ืน แต่ถ้ำอยู่ระหว่ำงข้อควำม ควรใส่วงเล็บ เช่น (เอกสารแนบ 1) 
หรือ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ เพ่ือมิให้กีดขวางข้อความที่ยังไม่จบ 

 

2.8 กำรตัดคำเม่ือสิ้นสุดบรรทัด 
ในการตัดค าต้องใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) แต่ต้องพิจารณาตัดอย่างรอบคอบ ค ำที่ตัดแล้ว

ควำมหมำยเปลี่ยน ก็ไม่สมควรตัด เช่น แม-่น้ า การ-ศึกษา ยกตัว-อย่าง ควบ-คุม ประ-ธาน เป็นต้น ส่วนค ำที่
ออกเสียงเชื่อมกัน จะตัดค ำไม่ได้ เช่น ราช-การ รัฐ-บาล และ ค ำที่เป็นหน่วยค ำเดียวกัน ก็ไม่ควรตัด เช่น 
กระ-ทรวง ส านัก-งาน บัญ-ชี ที่-ปรึกษา เอก-ชน ค าเหล่านี้เป็นต้น แต่ถ้าเห็นว่าจ าเป็นให้ใช้วิธีบีบ หรือ ขยาย 
ตัวอักษรในบรรทัดนั้นแทนอีกประเด็น คือ ท้ายบรรทัด มักจะมีค าว่า ซึ่ง จึง โดย เรื่อง เมื่อ (เมื่อวันที่) เพ่ือ 
ห้อยท้ายอยู่เป็นส่วนใหญ่ถ้ากรณีเช่นนี้ ขอให ้ปัด หรือ Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ไดเ้ลย 

2.9 กำรลงท้ำยด้วยกำรขอบคุณ 
ตามระเบียบฯ ให้ใช้ค าขอบคุณให้เหมาะสมกับผู้รับ ดังนี้ 

ระดับเสมอกัน หรือผู้ใต้บงคับบัญชา ใช้ค าว่า ขอขอบคุณ หรือ ขอบคุณมาก 
ระดับสูงกว่า ใช้จะขอบคุณยิง่ 
ระดับ “กราบเรียน” ซึ่งมี 14 ต าแหน่ง นั้น ควรใช้ จะเป็นพระคุณยิง่ 
ซ่ึง 14 ต าแหน่ง มีดังนี้ 

1. ประธานองค์มนตรี 
2. นายกรัฐมนตรี 
3. ประธานรัฐสภา 
4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
5. ประธานวุฒิสภา  
6. ประธานศาลฏีกา 
7. รัฐบุรุษ 

1. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
2. ประธานศาลปกครองสูงสุด 
3. ประธานกรรมการเลือกตั้ง 
4. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
5. ประธานกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
6. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
ตำมหนังสือส ำนักนำยกฯ ที่ นร. 1305/ว 



32 
 

5239 ลว. 7 กค 2541 
ค า ฯพณฯ ไม่มีระเบียบก าหนดให้ใช้ในหนังสือราชการ ซึ่งมักจะพบในกรณีท่ีมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอยู่บ่อย 
ๆ ซึ่งในปัจจุบันไมสมควรน ามาใช้อีก 

2.10 ประเด็นอ่ืน ๆ 
1) โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานหน้าห้อง ช่วยศึกษาค าสั่งมอบอ านาจให้รักษาราชการแทน และค าสั่งให้

ปฏิบัติราชการแทน ว่าผู้บังคับบัญชามีขอบเขตในการลงนามในเรื่องอะไรบ้าง ไปได้เลย โดยมิต้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป และกรณีพิมพ์ค ำว่ำ “รักษำรำชกำรแทน และปฏิบัติรำชกำรแทน  ซึ่งทั้ง 2 ค า
นี้ จะต้องอยู่หลังต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจ โดยเคาะ 1 ตัวอักษร หรือ 2 เคาะด้วยเสมอ  

2) กำรประทับตรำ ค าว่า ส าเนา ระดับชั้นความเร่งด่วน และระดับชั้นความลับ เช่น ด่วน ด่วนมาก 
ด่วนที่สุด และค าว่า ลับ ให้ประทบในต าแหน่งหรือจุดให้ถูกต้องและสวยงาม ด้วย 

3) กำรแนบเอกสำรต้นเรื่อง หรือเอกสำรแนบ ต่ำง ๆ ตามที่ได้อ้างอิงในเนื้อหา เช่น เอกสารแนบที่
เป็นสิ่งทีส่่งมาด้วย ควรจะแนบต่อจากตัวจริงของหนังสือที่จะต้องส่งออกไปยังหน่วยงานภายนอก 

4) กำรเรียงเอกสำร ขอให้เรียงให้สวยงามและเหลื่อมกนระหว่างตัวจริงกับส าเนา ไม่เกิน 1 
เซนติเมตร และกรณีที่ใช้แฟ้มสีฟ้ารอง ควรให้เอกสารเสมอระดับขอบแฟ้ม ไม่ต้องเหลื่อมลงมา 

5) กำรติดธง เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องทุกส านัก/ศูนย์/กลุ่มจะต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง หากไม่ติดมา
เลขาหน้าห้องจะต้องติดและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะน าเสนอผู้บริหาร 
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บทที่ 5 
ข้อเสนอแนะกำรร่ำงหนังสือ 

 

1. กำรร่ำงหนังสือรำชกำรเป็นเรื่องยำกหรือไม่? 
คนส่วนใหญ่จะคิดว่า คนที่พูดจารู้เรื่องดีพูดเก่ง ก็น่าจะร่างหนังสือได้ถึงแม้ภาษาจะไม่สละสลวย

ส านวนไม่ถูกใจ ก็สามารถมาปรับแต่งได้แต่จากการที่ได้สัมผัสกับคนประเภทนี้จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่เป็นอย่างที่คิด 
เพราะจากการได้อ่านเรื่องที่คนเหล่านี้เขียนมา ไม่สามารถเข้าใจได้ว่า เขาจะบอกอะไร ต้องการอะไร แต่พอ
สอบถามด้วยวาจา เขาสามารถตอบหรืออธิบายให้เราเข้าใจได้ “แต่ท าไมเขาจึงไม่สามารถเขียนออกมาอย่างที่
เขาพูดได”้ นี่เป็นประเด็นส าคัญของการร่างหนังสือว่า เป็นหรือ ไม่เป็น 
2. ข้อเสนอแนะในกำรร่ำงหนังสือ (ให้เป็น) 

1. ผู้ร่างหนังสือราชการ ควรฝึกฝนในการร่างหนังสือ ชอบที่จะเป็นคนอ่านหนังสือหรือบทความเพ่ือ
จะได้น าส านวน ภาษา หรือข้อความที่สามารถมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการร่างหนังสือราชการในแต่
ละประเภทได้ดียิ่งขึ้น 

2. ผู้ร่างหนังสือราชการ ควรอดทนต่อการถูกติติง หรือการให้แก้ไขหนังสือจากผู้บังคับบัญชา และน า
ข้อผิดพลาด หรือข้อที่แก้ไขมาเป็นบทเรียน ทั้งนี้ให้คิดไปในทางที่ดีที่ว่า “การแก้ไขหนังสือเป็นเรื่องธรรมดาที่
ผู้บังคบับัญชาจะปรับปรุง เพ่ือให้ถ้อยค าหรือส านวนในหนังสือฉบับนั้นมีความไพเราะและน่าอ่านมากยิ่งข้ึน” 

3. ผู้ร่างหนังสือราชการ ควรมีจุดมุ่งหมายที่หวังผล คือ ร่างอย่างมีจิตวิญญาณ เช่น ถ้าต้องการให้
ทราบถึงเหตุการณ์ก็ต้องร่างให้ผู้อ่านเข้าใจเหมือนกับรู้เหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง หรือถ้าต้องการขอความ
ร่วมมือเรื่องใด ก็ต้องร่างให้ผู้อ่าน คล้อยตามและยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องนั้น ๆ 
3. หลักในกำรร่ำงหนังสือรำชกำร 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ศึกษาและจดจ ารูปแบบของหนังสือราชการ (ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ) ให้ถูกต้องและแม่นย า 

2. เข้าใจในโครงสร้างของหนังสือราชการแต่ละชนิด เช่น หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือ
ประทับตรา เป็นต้น 

3. จับประเด็นของเรื่องที่จะร่าง 
4. บอกความประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้รับสามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว 
5. กรณีมีความประสงค์หลายข้อ ให้แยกเป็นข้อ ๆ 
6. กรณจี าเป็นจะต้องอ้างตัวบทกฎหมาย หรือตัวอย่างให้ระบุให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้รับค้นหามา 

ตรวจสอบได้สะดวก 
7. ใช้ถ้อยค ากะทัดรัด ได้ใจความ 
8. ใช้ถ้อยค าเป็นภาษาราชการ 
9. การใช้ถ้อยค าปฏิเสธ ให้ใช้ภาษาท่ีนุ่มนวล รื่นหู 
10. หลีกเลี่ยงถอ้ยค าที่เป็นค าซับซ้อน ค าฟุ่มเฟือย 
11. การใช้อักขระวิธีตัวสะกด ตัวการันต์และวรรคตอนให้ถูกต้อง 
12. ใช้ค าราชาศัพท์ให้ถูกต้อง 
13. ระมัดระวังในการใช้ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 
14. หลีกเลี่ยงการใช้ค าที่เป็นภาษาต่างประเทศให้มากท่ีสุด 
15. ไม่ใช้ค าที่ใช้ในโฆษณา 



34 
 

16. อ่านและตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 

4. องค์ประกอบของกำรร่ำงหนังสือ 
  1. มีเอกภาพ หมายถึง มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญเพียงเรื่องเดียว เนื้อหาไม่ปะปนจนท าให้เกิดความสับสน 

2. มีสัมพันธภาพ หมายถึง มีความเชื่อมโยงของเนื้อความเป็นไปตามล าดับและต่อเนื่องกัน 
  3. มีความกระจ่าง หมายถึง เนื้อความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถเข้าใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน ไม่เกิดปัญหาในการตีความ 

4. มีอารมณ์คงที่ หมายถึง ผู้ร่างจะต้องรักษาระดับของความคิด หรืออารมณ์ให้คงที ่
  5. มีความน่าพอใจติดตาม หมายถึง เชิญชวนให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวจนจบ 
5. โครงสร้ำงในกำรร่ำงหนังสือรำชกำร 
ตอนที่ 1 (ค าขึ้นต้น) 

1. หากเป็นเรื่องที่เคยติดต่อกันมาก่อน จะต้องดูถึงเรื่องเดิม ว่าเคยเป็นมาอย่างไร ปกติให้ขึ้นต้นด้วย
ค าว่า “ตาม ...” ลงท้ายด้วยค าว่า “นั้น” 

2. หากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งไม่เคยมีการติดต่อกันมา ก่อน จะต้องเขียนความประสงค์หรือความ
มุ่งหมาย โดยมีเหตุผลอย่างชัดเจน ปกติให้ขึ้นต้นด้วยค าว่า “ด้วย...” หรือ “ เนื่องจาก ...” 
ตอนที่ 2 (จุดประสงค์) 

1. ให้แจ้งจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป เช่น การขอความร่วมมือ การขอความเห็น การขอความช่วยเหลือ 
  2. ถ้ามีจุดประสงค์หลายข้อ ให้เขียนแยกออกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 
ตอนที่ 3 (ค ำลงท้ำย) 

ปกติจะขึ้นต้นด้วย ค าว่า “จึง ...และต่อท้ายด้วยข้อความที่ได้ระบุให้ปฏิบัติตาม หรือ ร้องขอ ตาม
ข้อความที่ได้ระบุไว้ใน ตอนที่ 2 ให้ชัดเจน เช่น 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ/และถือปฏิบัติ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/สั่งการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์/ ให้ความร่วมมือ 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 

ตัวอย่ำง กำรร่ำงหนังสือ ประเภทหนังสือเชิญ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 

ตัวอย่ำง กำรร่ำงหนังสือ ประเภทหนังสือค ำสั่ง 
1. หนังสือค าสั่งไปราชการ 
2. หนังสือค าสั่งแต่งตั้ง 

ตัวอย่ำง กำรร่ำงหนังสือ ประเภทหนังสือรับรอง 
1. หนังสือรับรองผลการเรียน 

ตัวอย่ำง หนังสือรับเข้ำภำยใน และภำยนอก 

1. หนังสือลงรับภายนอก 
2. หนังสือลงรับภายใน 

ตัวอย่ำง หนังสือประเภทใบลำต่ำงๆ 
1. ใบลาผักผ่อน 
2. ใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว 
3. ใบลาไปต่างประเทศ 
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(หนังสือภำยนอก) 
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(หนังสือภำยใน) 
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(หนังสือค ำสั่งไปรำชกำร) 
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(หนังสือค ำสั่งแต่งตั้ง) 
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(หนังสือรับรองผลกำรเรียน) 
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(หนังสือลงรับภำยนอก) 
 

 
 
 



43 
 

(หนังสือลงรับภำยใน) 
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(ใบลำผักผ่อน) 
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(ใบลำป่วย/ลำคลอดบุตร/ลำกิจส่วนตัว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

(ใบลำไปต่ำงประเทศ) 
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ภำคผนวก ข 
 

 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
โดยท่ีเป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2506 

เสียใหม่ให้เหมำะสมยิง่ข้ึนคณะรัฐมนตรีจึงวำงระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  3.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 
  3.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ 
  3.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516บรรดา
ระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรีและค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่กรณีท่ีกล่าวในข้อ 5 
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณ
นอกเหนือไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอท าความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ 5 ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสาร
บรรณไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ 

"งานสารบรรณ" หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับการ
ส่ง การเก็บรักษาการยืมจนถึงการท าลาย 

"หนังสือ" หมายความว่า หนังสือราชการ 
"ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรมส านักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐทั้งใน

ราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ และให้ 
หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่อง 
ใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการคณะท างาน หรือคณะบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน 
ข้อ 7 ค าอธิบายซึ่งก าหนดไว้ท้ายระเบียบ ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในงานสารบรรณ และให้ ใช้ แนวทาง
ในการปฏิบัติ 
ข้อ 8 ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้รวมทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติมภาคผนวกค าอธิบาย กับให้มีหน้าที่ด าเนินการฝึกอบรม
เกี่ยวกับงานสารบรรณการตีความ การวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขเพ่ิมเติมภาคผนวก และค าอธิบายตามวรรค



49 
 

หนึ่งปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจาก คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 

หมวด 1 
ชนิดของหนังสือ 

 

ข้อ 9 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
9.1 หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
9.2 หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่สวนราชการ  ่ หรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
9.3 หนังสือท่ีหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
9.4 เอกสารททางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานราชการ 
9.5 เอกสารททางราชการจัดท าข้นตามกฎหมาย  ึ ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

ข้อ 10 หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
ส่วนที่ 1 

หนังสือภำยนอก 
 

ข้อ 11 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วน
ราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอกให้จัดท าตาม 
แบบที่ 1 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

11.1 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 1       
ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งส าหรับหนังสือของ คณะกรรมการให้ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมขึ้นได้ตามความ
จ าเป็น 

11.2 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการหรือคณะกรรมการ ซึ่งเป็น
เจ้าของหนังสือนั้นและโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 

11.3 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
11.4 เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดย

ปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
11.5 ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การการใช้ค าขึ้นต้นสรรพนาม และค าลง

ท้ายที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 2 แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่
เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที ่

11.6 อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะ หนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับ
มาก่อนแล้วจะจากส่วนราชการใดก็ตามโดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือวันที่เดือน    
ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้นการอ้าง ถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่อง
อ่ืนที่เป็นสาระส าคัญ ต้องน ามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบ
ด้วย 

11.7 สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือ บรรณสารที่ส่งพร้อมกับหนังสือนั้น ในกรณี
ที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 

11.8 ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายหากมีความประสงค์หลายประการ
ให้แยกเป็นข้อ ๆ 
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11.9 ค าลงท้าย ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การใช้ค าขึ้นต้น สรรพนามและ
ค าลงท้ายทีก่ าหนดไว้ในภาคผนวก 2 

11.10 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็ม ของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ 
ลายมือชื่อตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 3 

11.11 ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ 
11.12 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือถ้า 

ส่วนราชการที่ออกหนังสือ อยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรม 
และกองถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง 
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

11.13 โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือ หน่วยงานที่ออกหนังสือ 
และหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

11.14 ส าเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดท าส าเนาส่งไปให้ส่วน ราชการหรือบุคคลอ่ืนทราบและ
ประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีส าเนาส่งไปให้ ผู้ใดแล้วให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อบุคคล
ที่ส่งส าเนาไปให้เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่
แนบรายชื่อไปด้วย 

ส่วนที่ 2 
หนังสือภำยใน 

 

ข้อ 12 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ ภายนอกเป็นหนังสือติดต่อ 
ภายในกระทรวง ทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดท าตามแบบท่ี 2 ท้าย 
ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  12.1 ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมีรายละเอียด
พอสมควรโดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับ
กรมและกองเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์(ถ้ามี) 

12.2 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่องตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 1ทับเลข
ทะเบียนหนังสือส่งส าหรับหนังสือของคณะกรรมการ ให้ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึนได้ตามความจ าเป็น 
  12.3 วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
  12.4 เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดย
ปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
  12.5 ค าขึ้นต้น ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค าขึ้นต้น สรรพนาม และค า
ลงท้ายที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 2แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคล
ไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที ่

12.6 ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายหากมีความประสงค์หลายประการ 
ให้แยกเป็นข้อๆในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ระบุไว้ในข้อนี้ 

12.7 ลงชื่อและต าแหน่งให้ปฏิบัติตามข้อ 11.10 และข้อ 11.11 โดยอนุโลมในกรณีที่กระทรวงทบวง 
กรมหรือจังหวัดใด ประสงค์จะก าหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพ่ือใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระท าได้ 

 
 
 



51 
 

ส่วนที ่3 
หนังสือประทับตรำ  

 

ข้อ 13 หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็น
ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตราหนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการและระหว่า
ส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก่ 

13.1 การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
13.2 การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
13.3 การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือการเงิน 
13.4 การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
13.5 การเตือนเรื่องที่ค้าง 
13.6 เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา 

ข้อ 14 หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบท่ี 3 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้ 

14.1 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 1 ทับ
เลขทะเบียนหนังสือส่ง 

14.2 ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
14.3 ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
14.4 ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 
14.5 ตราชื่อส่วนราชการให้ประทับตราชื่อส่วนราชการตามข้อ 72 ด้วยหมึกแดงและให้ ผู้รับผิดชอบ

ลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา 
14.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
14.7 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ 
14.8 โทร. หรือท่ีตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ด้วยและหมายเลข 

ภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ลงชื่อที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้ลงต าบลที่อยู่ 
ตามความจ าเป็นและแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี) 
 

ส่วนที่ 4 
หนังสือสั่งกำร 

 

ข้อ 15 หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบไว้โดยเฉพาะ
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
ข้อ 16 ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ
และให้จัดตามแบบที่ 4 รูปแบบค าสั่งท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

16.1 ค าสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง รูปแบบค าสั่ง 
16.2 ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกค าสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับเลขปี

พุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 
16.3 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกค าสั่ง 
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16.4 ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกค าสั่ง และอ้างถึงอ านาจที่ให้ออกค าสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วยแล้วจึงลง
ข้อความที่สั่งและวันใช้บังคับ 

16.5 สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ข่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 
16.6 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
16.7 ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง 

ข้อ 17 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้
เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ 5 ท้ายระเบียบโดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 

17.1 ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ 
17.2 ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ 
17.3 ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด 
17.4 พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
17.5 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ17.6 ข้อ ให้เรียง

ข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อระเบียบข้อ 2 เป็นวันใช้บังคับก าหนดว่าให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่เม่ือใดและข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ 

17.7 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
ระเบียบ 

17.8 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
17.9 ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกระเบียบ 

ข้อ 18 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้
กระท าได ้

18.1 ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 
18.2 ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ 
18.3 ฉบับที่ถ้าเป็นข้อบังคับท่ีกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็น

ข้อบังคับ 
18.4 พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 
18.5 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้างถึง

กฎหมาย 
18.6 ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ 2 เป็นวันใช้บังคับ

ก าหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดและข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะ
แบ่งเป็นหมวดก็ได้โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1  

18.7 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
ข้อบังคับ 

18.8 ลงชื่อให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
18.9 ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 
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ส่วนที่ 5 
หนังสือประชำสัมพันธ์ 

 

ข้อ 19 หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบไว้
โดยเฉพาะหนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์และข่าว 
ข้อ 20 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติใช้
กระดาษตราครุฑ 

20.1 ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ 
20.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีประกาศ 
20.3 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ 
20.4 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก

ประกาศ 
20.5 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
20.6 ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกประกาศในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ท าเป็นแจ้งความ 

ข้อ 21 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือ
เหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบท่ี 8 ท้าย 
ระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

21.1 แถลงการณ์ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
21.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกแถลงการณ์ 
21.3 ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลงฉบับที่ เรียง

ตามล าดับไว้ด้วย 
21.4 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์ 
21.5 ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
21.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก 

แถลงการณ ์
ข้อ 22 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้จัดท าตามแบบที่ 9 ท้ายระเบียบ
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

22.1 ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
22.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกข่าว 
22.3 ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียง

ตามล าดับไว้ด้วย 
22.4 ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว 
22.5 ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
22.6 วัน เดือน ปีให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข่าว 
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ส่วนที่ 6 
หนังสือที่เจำหน้ำที่ท ำขึน้หรือรบัไว้เป็นหลกัฐำนในรำชกำร 

 

ข้อ 23 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการท าขึ้นนอกจาก 
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงาน การประชุม 
บันทึก และหนังสืออ่ืน 
ข้อ 24 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อ 
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ และให้
จัดท าตามแบบท่ี 10ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

24.1 เลขที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ที่ 1 เรียงเป็นล าดับไปจนถึงสิ้นปี
ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่าง
หนึ่งอย่างใด 

24.2 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้นและจะลงสถานที่ตั้ง
ของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้ 

24.3 ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า แล้วต่อด้วยชื่อบุคคล นิติ 
บุคคลหรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรองในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็มโดยมีค าน าหน้านามชื่อ 
นามสกุล ต าแหน่งหน้าที่และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นท างานอยู่อย่างชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อความที่รับรอง 

24.4 ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
รับรอง 

24.5 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายและพิมพ์ชื่อ
เต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ในลายมือชื่อ 

24.6 ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ 
24.7 รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องส าคัญที่ออกให้แก่บุคคล

ให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด 4*6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ประทับตราชื่อส่วน
ราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้
รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย 
ข้อที่ 25 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของ 
ที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานให้จัดท าตามแบบท่ี 11 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

25.1 รายงานการประชุมให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
25.2 ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม 
25.3 เมื่อ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม 
25.4 ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม 
25.5 ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมาประชุมในกรณี

ที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด 
25.6 ผู้ไม่มาประขุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มา

ประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี) 
25.7 ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้

เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
25.8 เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 
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25.9 ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติเริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่
ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามล าดับ 

25.10 เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 
25.11 ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น 

ข้อที่ 26 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ํากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกัน ในการ 
ปฏิบัติราชการโดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความและให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

26.1 ชื่อต าแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้ค าขึ้นต้นตามท่ีก าหนดไว้ในภาคผนวก 2 
26.2 สาระส าคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย 
26.3 ชื่อและต าแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้บันทึก และในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึก

ข้อความให้ลงวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วยการบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุค าขึ้นต้นใจความบันทึกและ
ลงชื่อเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและให้ลงวัน เดือน ปี ก ากับใต้ลายมือชื่อผู้บันทึก หากไม่มีความเห็นใด
เพ่ิมเติมให้ลงชื่อและวัน เดือน ปีก ากับเท่านั้น 
ข้อที ่27 หนังสืออ่ืน คือ หนังสือ หรือ เอกสารอื่นใดท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็น 
หลักฐานในทางราชการซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสือของ
บุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้วมีรูปแบบ
ตามท่ีกระทรวงทบวงกรมจะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตาม
แบบ เช่น โฉนด แผนที่แบบ แผนผัง สัญญาหลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และค าร้อง เป็นต้น 
 

ส่วนที่ 7 
บทเบ็ดเตล็ด 

 

ข้อ 28 หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจัดส่ง และด าเนินการทางสารบรรณด้วยความ
รวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

28.1 ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 
28.2 ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
28.3 ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได้ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาด

ไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซองตามท่ีก าหนดไว้ในแบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบ
ที่ 3 และแบบที่ 15ท้ายระเบียบ โดยให้ระบุค าว่า ด่วน ด่วนมากหรือ ด่วนที่สุด ส าหรับหนังสือตามข้อ 28.1 
ข้อ 28.2และข้อ 28.3 แล้วแต่กรณีในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่ก าหนด ให้ระบุค าว่า
ด่วนภายใน แล้วลงวัน เดือน ปีและก าหนดเวลา ที่ต้องการให้หนังสือนั้น ไปถึงผู้รับกับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่ง
ระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่ก าหนด 
ข้อที่ 29 เรื่องราชการที่จะด าเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือได้ไม่ทัน ให้ส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารเช่น
โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์โทรศัพท์วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์เป็นต้นและให้ผู้รับ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่จ าเป็นต้อง ยืนยันเป็นหนังสือ ให้ท าหนังสือยืนยันตามไปทันทีการส่ง
ข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรทัศน์ วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทัศน์เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน 
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ข้อที่ 30 หนังสือที่จัดท าขึ้นโดยปกติให้มีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้น เรื่อง 1 ฉบับและให้มีส าเนาเก็บไว้ที่
หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับส าเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์
และผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 
ข้อที่ 31 หนังสือท่ีเจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยว ข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้ส่งส าเนา
ไปให้ทราบโดยท าเป็นหนังสือประทับตราส าเนาหนังสือนี้ให้มีค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่
ระดับ 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไปซึ่งเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและ 
ต าแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ 
ข้อที่ 32 หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพ่ิมรหัส ตัวพยัญชนะ 
ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งก าหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นล าดับไป
จนถึงสิ้นปีปฏิทินหรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบ หนังสือภายนอกอย่างหนึ่ง อย่างใดเมื่อผู้รับได้รับ
หนังสือเวียนแล้วเห็นว่าเรื่องนั้นจะต้องให้หน่วย งานหรือบุคคลในบังคับบัญชาในระดับต่าง ๆได้รับทราบด้วยก็
ให้มีเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาหรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว 
ข้อที่ 33 สรรพนามที่ใช้ในหนังสือ ให้ใช้ตามฐานะแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าของหนังสือและผู้รับหนังสือ
ตามภาคผนวก 2 
ข้อที่ 34 หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ท าตามแบบท่ี 
ก าหนดไว้ในภาคผนวก 4 ส าหรับหนังสือที่เป็นภาษาอ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตาม ประเพณีนิยม 

 

หมวด 2 
กำรรับและส่งหนังสือ 

ส่วนที่ 1 กำรรับหนังสือ 
 

ข้อ 35 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
ข้อ 36 จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจ
เอกสารหากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการ เจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง
หรือบันทึกขอ้บกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป 
ข้อ 37 ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ 12 ท้ายระเบียบ ที่มุมบนด้านขวา ของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้ 

37.1 เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 
37.2 วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่รับหนังสือ 
37.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 

ข้อ 38 ลงทะเบียนหนังสือรับในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่ 13 ท้ายระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
38.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน 
38.2 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏทิิน 

เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขท่ีในตรา รับหนังสือ 
  38.3 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 
  38.4 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือที่รับเข้ามา 

 38.5 จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อ บุคคลในกรณีท่ีไม่มีต าแหน่ง 
38.6 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วน ราชกาหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง 



57 
 

38.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไม่มีชื่อ เรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
38.8 การปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
38.9 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

ข้อ 39 จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ด าเนินการโดยให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับ
หนังสือนั้นในช่อง การปฏิบัติถ้ามีชื่อบุคคลหรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือ ให้ลงชื่อหรือต าแหน่งไว้
ด้วยการส่งหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง จะส่งโดยใช้สมุด
ส่งหนังสือตามข้อ 48 หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อ และวันเดือนปีที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับ
หนังสือก็ได้การด าเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาผู้ใดหรือไม่ให้เป็น ไปตามที่หัวหน้าส่วน
ราชการก าหนดถ้าหนังสือรับนั้นจะต้องด าเนินเรื่องในหน่วยงานนั้นเองจนถึงขั้นได้ตอบหนังสือไปแล้วให้
ลงทะเบียนว่าได้ส่งออกไปโดยหนังสือท่ีเท่าใด วันเดือนปีใด 
ข้อ 40 การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือ จากหน่วยงานสารบรรณกลางแล้วให้
ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 

 

ส่วนที่ 2 
กำรส่งหนังสือ 

 

ข้อ 41 หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตาม ที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
ข้อ 42 ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่ง ที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่งเรื่องให้ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณ กลางเพ่ือส่งออก 
ข้อ 43 เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 

43.1 ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่งตามแบบที่ 14 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้ 

43.1.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน 
43.1.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงล าดับ ติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน 
43.1.3 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของ เรื่องในหนังสือที่จะส่งออก

ถ้าไม่มีที่ดังกล่าวช่องนี้จะว่าง 
43.1.4 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จะส่งหนังสือนั้นออก 
43.1.5 จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อ บุคคลในกรณีทีไม่มีต าแหน่ง 
43.1.6 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี

ต าแหน่ง 
43.1.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีทีไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
43.1.8 การปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
43.1.9 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
43.2 ลงเลขที่และวันเดือนปีในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และส าเนาคู่ฉบับ ให้ตรงกับเลข

ทะเบียนส่งและวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ 43.1.2 และข้อ 43.1.4  
ข้อ 44 ก่อนบรรจุซอง ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบร้อย ของหนังสือ 

ตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วยอีกครั้งหนึ่งแล้วปิดผนึกหนังสือที่ไม่มีความส าคัญมากนัก อาจส่งไปโดยวิธีพับยึดติดด้วย
แถบกาว กาว เย็บด้วยลวด หรือวิธีอ่ืนแทนการบรรจุซอง 
ข้อ 45 การจ่าหน้าซองให้ปฏิบัติตามแบบที่ 15 ท้ายระเบียบ ส าหรับหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติให้ 
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ปฏิบัติตามข้อ 28ในกรณีท่ีไม่ใช้สมุดส่งหนังสือ ให้มีใบรับหนังสือตามข้อ 49 แนบติดซองไปด้วย 
ข้อ 46 การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ก าหนดการส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้วผู้ส่งต้องให้ผู้รับลงชื่อรับใน
สมุดส่งหนังสือหรือใบรับ 
ข้อ 47 หนังสือที่ได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีที่เป็นการตอบหนังสือซึ่งรับเข้ามาให้ลงทะเบียนว่าหนังสือนั้นได้ 
ตอบตามหนังสือรับที่เท่าใด วันเดือนปีใด 
ข้อ 48 สมุดส่งหนังสือให้จัดท าตามแบบท่ี 16 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

48.1 เลขทะเบียน ให้ลงเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
48.2 จาก ให้ลงต าแหน่งหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคล 
48.3 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี

ต าแหน่ง 
48.4 หน่วยรับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่รับหนังสือ 
48.5 ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้ 
48.6 วันและเวลา ให้ผู้รับหนังสือลงวัน เดือน ปีและเวลาที่รับหนังสือ 
48.7 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

ข้อ 49 ใบรับหนังสือ ให้จัดท าตามแบบท่ี 17 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
49.1 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 
49.2 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี

ต าแหน่ง 
49.3 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
49.4 รับวันที่ ให้ผู้รับหนังสือลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ 
49.5 เวลา ให้ผู้รับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 
49.6 ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้ 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
บทเบ็ดเตล็ด 

 

ข้อ 50 เพ่ือให้การรับและส่งหนังสือด าเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อย และรวดเร็วส่วนราชการจะก าหนดหน้าที่
ของผู้ปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัติ นั้นไว้ด้วยก็ได้ทั้งนี้ให้มีการส ารวจทะเบียนหนังสือรับเป็นประจ าว่า
หนังสือตามทะเบียนรับนั้น ได้มีการปฏิบัติไปแล้วเพียงใดและให้มีการติดตามเรื่องด้วย ในการนี้ส่วนราชการใด
เห็นสมควรจะจัดให้มีบัตรตรวจค้นส าหรับหนังสือรับและหนังสือส่งเพ่ือความสะดวกในการค้นหาก็ได้ตาม 
ความเหมาะสม 
ข้อ 51 บัตรตรวจค้น ให้จัดท าตามแบบท่ี 18 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

51.1 เรื่อง รหัส ให้ลงเรื่องและรหัสตามหมวดหมู่ของหนังสือ 
51.2 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ 
51.3 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือ 
51.4 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือ 
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51.5 รายการ ให้ลงเรื่องย่อของหนังสือเพ่ือให้ทราบว่า หนังสือนั้น มาจากที่ใด เรื่องอะไร 
51.6 การปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อให้ทราบว่าส่งไปที่ใดเมื่อใด 
 

หมวด 3 
กำรเก็บรักษำ ยืม และท ำลำยหนังสือ 

ส่วนที่ 1กำรเก็บรักษำ 
 

ข้อ 52 การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบ 
ข้อ 53 การเก็บระหว่างปฏิบัติคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับรับผิดชอบของเจ้าของ
เรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
ข้อ 54 การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่ จะต้อง
ปฏิบัติต่อไปอีกให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติดังนี้ 

54.1 จัดท าบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่ 19 ท้ายระเบียบอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับ
ส าหรับเจ้าของเรื่องและหน่วยเก็บเก็บไว้อย่างละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

54.1.1 ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
54.1.2 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
54.1.3 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
54.1.4 เรื่องให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
54.1.5 อายุการเก็บหนังสือให้ลงวันเดือนปีที่จะเก็บถึงในกรณีให้เก็บไว้ตลอดไป ให้ลงค าว่า         

ห้ามท าลาย 
54.1.6 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด(ถ้ามี) 
54.2 ส่งหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้น พร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บไปให้

หน่วยเก็บที่ส่วนราชการนั้น ๆ ก าหนด 
ข้อ 55 เมื่อได้รับเรื่องจากเจ้าของเรื่องตามข้อ 54 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังนี้ 

55.1 ประทับตราก าหนดเก็บหนังสือตามข้อ 73 ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของ 
หนังสือฉบับนั้นและลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา 

55.1.1 หนังสือท่ีต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราค าว่า ห้ามท าลาย ด้วยหมึกสีแดง 
55.1.2 หนังสือท่ีเก็บโดยมีก าหนดเวลา ให้ประทับตราค าว่า เก็บถึง พ.ศ. .... ด้วยหมึกสีน้ าเงิน และลง

เลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง 
55.2 ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบท่ี 20 ท้ายระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
55.2.1 ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
55.2.2 วันเก็บ ให้ลงวันเดือนปีที่น าหนังสือนั้นเข้าทะเบียนเก็บ 
55.2.3 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
55.2.4 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
55.2.5 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปย่อ 
55.2.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขล าดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
55.2.7 ก าหนดเวลาเก็บ ให้ลงระยะเวลาการเก็บตามที่ก าหนดในตราก าหนดเก็บหนังสือตามข้อ 55.1 
55.2.8 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 



60 
 

ข้อ 56 การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จ าเป็นจะต้องใช้ใน
การตรวจสอบเป็นประจ าไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการตามข้อ 54 ให้เจ้าของเรื่อง
เก็บเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้เมื่อหมด ความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว
ให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการโดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 54 และข้อ 55 โดยอนุโลม 
ข้อ 57 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปีเว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้ 

57.1 หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ 

57.2 หนังสือท่ีเป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออ่ืนใด
ทีไ่ด้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไว้เป็นพิเศษแล้วการเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบ
แผนว่าด้วยการนั้น 

57.3 หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณีสถิติหลักฐานหรือเรื่องที่ ต้องใช้
ส าหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออ่ืนในลักษณะเดียวกันให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไปหรือตามที่
กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ก าหนด 

57.4 หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืนให้เก็บไว้ไม่
น้อยกว่า 5 ป ี

57.5 หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ าเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปีในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งมิใช่เป็นเอกสารสิทธิหากเห็น
ว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปีให้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอท าลายได้ 
ข้อ 58 ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปีนับจากวันที่ได้จัดท าขึ้น ที่เก็บไว้ ณ ส่วน
ราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปีให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ภายในวันที่     
31 มกราคม ของปีถัดไป เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้ 

58.1 หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ 

58.2 หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไป ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
58.3 หนังสือที่ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้น ให้จัดท าบัญชีหนังสือครบ 25 

ปีที่ขอเก็บเองส่งมอบให้กองจดหมายแห่งชาติกรมศิลปกร 
ข้อ 59 บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปีและบัญชีหนังสือครบ 25 ปีที่ขอเก็บเองอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและ
ส าเนาคู่ฉบับ เพ่ือให้ส่วนราชการ ผู้มอบและกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ผู้รับมอบยึดถือไว้เป็น
หลักฐานฝ่ายละฉบับ 

59.1 บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 24 ปีให้จัดท าตามแบบท่ี 21 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
59.1.1 ชื่อบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปีประจ าปีให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดท าบัญชี 
59.1.2 กระทรวง ทบวง กรมกอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดท าบัญชี 
59.1.3 วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดท าบัญชี 
59.1. 4 แผนที่ ให้ลงเลขล าดับขอบแผ่นบัญชี 
59.1.5 ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือที่ส่งมอบ 
59.1.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขล าดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บ 
59.1.7 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
59.1.8 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
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59.1.9 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
59.1.10 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
59.1.11 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
59.1.12 ลงชื่อผู้มอบ ให้ผู้มอบลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมลง

ต าแหน่งของผู้มอบ 
59.1.13 ลงชื่อผู้รับมอบ ให้ผู้รับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้ง

ลงต าแหน่งของผู้รับมอบ 
59.2 บัญชีหนังสือครบ 25 ปีที่ขอเก็บเอง ให้จัดตามแบบที่ 22 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด

ดังนี้ 
59.2.1 ชื่อบัญชีหนังสือครบ 25 ปีที่ขอเก็บเองประจ าปีให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดท าบัญชี 
59.2.2 กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดท าบัญชี 
59.2.3 วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดท าบัญชี 
59.2.4 แผ่นที่ ให้ลงเลขล าดับของแผ่นบัญชี 
59.2.5 ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง 
59.2.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขล าดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
59.2.7 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
59.2.8 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
59.2.9 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
59.2.10 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

ข้อ 60 หนังสือที่ยังไม่ถึงก าหนดท าลาย ซึ่งส่วนราชการเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีความส าคัญและประสงค์จะฝาก
ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร เก็บไว้ให้ปฏิบัติดังนี้ 

60.1 จัดท าบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ 23 ท้ายระเบียบอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับโดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 

60.1.1 ชื่อบัญชีฝากหนังสือ ประจ าปีให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราช ที่จัดท าบัญชี 
60.1.2 กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดท าบัญชี 
60.1.3 วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดท าบัญชี 
60.1.4 แผ่นที่ ให้ลงเลขล าดับของแผ่นบัญชี 
60.1.5 ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือ 
60.1.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขล าดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
60.1.7 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
60.1.8 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
60.1.9 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
60.1.10 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
60.1.11 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
60.1.12 ลงชื่อผู้ฝาก ให้ผู้ฝากลงลายมือและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งลงต าแหน่ง

ของผู้ฝาก 
60.1.13 ลงชื่อผู้รับฝาก ให้ผู้รับฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งลง

ต าแหน่งของผู้รับฝาก 



62 
 

60.2 ส่งต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับบัญชีฝากหนังสือพร้อมกับหนังสือที่จะฝากให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติกรมศิลปากร 

60.3 เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแล้วให้ลงนามใน
บัญชีฝากหนังสือแล้วคืนต้นฉบับให้ส่วนราชการผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐานหนังสือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรให้ถือว่าเป็นหนังสือของส่วนราชการผู้ฝากหากส่วนราชการ ผู้ฝากต้องการใช้หนังสือ
หรือขอคืนให้ท าได้โดยจัดท าหลักฐานต่อกันไว้ให้ชัดแจ้งเมื่อถึงก าหนดการท าลายแล้ว ให้ส่วนราชการผู้ฝาก
ด าเนินการตามข้อ 66 
ข้อ 61 การรักษาหนังสือ ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ทุกโอกาสหากช ารุด
เสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิมหากสูญหายต้องหาส าเนามาแทนถ้าช ารุดเสียหายจนไม่สามาร
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บด้วยถ้าหนังสือที่
สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือส าคัญที่เป็นการแสดงเอกสารสิทธิก็ให้ด าเนินการแจ้งความ
ต่อพนักงานสอบสวน 
 

ส่วนที ่2 กำรยืม 
 

ข้อ 62 การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
62.1 ผู้ยืมจะต้องแจง้ให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะน าไปใช้ในราชการใด 
62.2 ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือ 

และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงล าดับวันเดือนปีไว้เพ่ือติดตามทวงถามส่วนบัตรยืมหนังสือ 
นั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือท่ีถูกยืมไป 

62.3 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

62.4 การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน 
ราชการระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 63 บัตรยืมหนังสือ ให้จัดท าตามแบบท่ี 24 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

63.1 รายการ ให้ลงชื่อเรื่องหนังสือท่ีขอยืมไปพร้อมด้วยรหัสของหนังสือนั้น 
63.2 ผู้ยืม ให้ลงชื่อบุคคล ต าแหน่ง หรือส่วนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
63.3 ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อก ากับพร้อมด้วยต าแหน่งในบรรทัดถัดไป 
63.4 วันยืม ให้ลงวันเดือนปีที่ยืมหนังสือนั้น 
63.5 ก าหนดส่งคืน ให้ลงวันเดือนปีที่จะส่งหนังสือนั้นคืน 
63.6 ผู้ส่งคืน ให้ผู้ส่งคืนลงลายมือชื่อ 
63.7 วันส่งคืน ให้ลงวันเดือนปีที่ส่งหนังสือคืน 

ข้อ 64 การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จหรือหนังสือที่เก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ  62 
โดยอนุโลม 
ข้อ 65 การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระท ามิได้เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้จะต้องได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน 
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ส่วนที่ 3 กำรท ำลำย 
 

ข้อ 66 ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือส ารวจหนังสือที่ที่ครบ
ก าหนดอายุการเก็บในปีนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กอง จดหมายเหตุแห่งชาติกรม
ศิลปากร แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการท าลายหนังสือบัญชีหนังสือขอท าลายให้จัดท าตามแบบที่ 25 ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มี
ต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

66.1 ชื่อบัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปีให้ลงตัวเลขของ ปีพุทธศักราชที่จัดท าบัญชีที่จัดท าบัญชี 
66.2 กระทรวง ทบวง กรม กองให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดท าบัญชี 
66.3 วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดท าบัญชี 
66.4 แผ่นที่ ให้ลงเลขล าดับของแผ่นบัญชี 
66.5 ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือ 
66.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขล าดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
66.7 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
66.8 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
66.9 เลขทะเบียนรับ ให้ลงทะเบียนรับของหนังสือแตล่ะฉบับ 
66.10 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
66.11 การพิจารณา ให้คณะกรรมการท าลายหนังสือเป็นผู้กรอก 
66.12 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

ข้อ 67 ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
และกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปถ้า
ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็น ด้วยให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ 
ข้อ 68 คณะกรรมการท าลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้ 

68.1 พิจารณาหนังสือที่จะขอท าลายตามบัญชีหนังสือขอท าลาย 
68.2 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควร ท าลาย และควรจะขยายเวลาการ

เก็บไว้ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเม่ือใดในช่อง การพิจารณา ตามข้อ 66.11 ของบัญชีหนังสือ
ขอท าลาย แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือในตราก าหนดเก็บหนังสือโดยให้ประธานกรรมการท าลายหนังสือ
ลงลายมือชื่อก ากับการ แก้ไข 

68.3 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ท าลาย ให้กรอก เครื่องหมาย
กากบาท (x) ลงในช่อง การพิจารณาตามข้อ 66.11 ของบัญชีหนังสือขอท าลาย 

68.4 เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี)ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมเพ่ือเพ่ือพิจารณาสั่งการ ตามข้อ 69  

68.5 ควบคุมการท าลายหนังสือซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท าลายได้แล้วโดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใดที่จะไม่ให้
หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้และเม่ือท าลายเรียบร้อยแล้วให้ท าบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติทราบ 
ข้อ 69 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมได้รับรายงานตามข้อ 68.4 แล้ว ให้พิจารณาสั่งการดังนี้ 

69.1 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรท าลายให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาการท าลายงวด
ต่อไป 
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69.2 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่ หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอท าความตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว
ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา 
ข้อ 70 ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอท าลายแล้วแจ้งให้ให้ส่วน
ราชการทีส่่งบัญชีหนังสือขอท าลายทราบดังนี้ 

70.1 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วย ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นด าเนินการ
ท าลายหนังสือต่อไปได้หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายในก าหนดเวลา 
60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรให้ถือว่ากองจดหมาย
เหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ได้ให้ความ เห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการท าลายหนังสือได้ 

70.2 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใด ควรจะขยายเวลาการเก็บไว้
อย่างใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งส่วนราชการนั้นทราบ และให้ส่วนราชการนั้น ท าการแก้ไขตามที่กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรแจ้งมาหากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร เห็นควรให้
ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม ศิลปากร ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตามเพ่ือประโยชน์ในการนี้
กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร จะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบหนังสือของส่วนราชการนั้นก็ได้     
หมวด 4 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ์และซอง 
ข้อ 71 ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ์ให้ใช้ตามแบบที่ 26 ท้ายระเบียบ มี 2 ขนาด คือ 

71.1 ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร > 
71.2 ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร ตราชื่อส่วนราชการให้ใช้ตามแบบที่ 27 ท้ายระเบียบ มี 

ลักษณะเป็นรูปวงกลมสอง วงซ้อนกัน เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ
ตามข้อ 71.1 ระหว่างวง 
ข้อ 72 นอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเป็น
กรมหรือจังหวัดอยู่ขอบล่างของตราส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ จะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึนด้วยก็ได้โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตราส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับ
ต่างประเทศ จะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นด้วยก็ได้โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบ
ล่างของตรา 
ข้อ 73 ตราก าหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพ่ือให้ทราบก าหนดระยะเวลาการเก็บ 
หนังสือนั้นมีค าว่า เก็บถึง พ.ศ. .... หรือค าว่า ห้ามท าลาย ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์ 24 พอยท์ 
ข้อ 74 มาตรฐานกระดาษและซอง 

74.1 มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ าหนัก 60 กรัมต่อตารางเมตรมี 3      
ขนาด คือ 

74.1.1 ขนาดเอ 4 หมายความว่า ขนาด 210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร 
74.1.2 ขนาดเอ 5 หมายความว่า ขนาด 148 มิลลิเมตร x 210 มิลลิเมตร 
74.1.3 ขนาดเอ 8 หมายความว่า ขนาด 52 มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร 
74.2 มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ าตาล น้ าหนัก80 กรัมต่อตารางเมตรเว้นแต่

ซองขนาดซี 4 ให้ใช้กระดาษน้ าหนัก 120 กรัมต่อตารางเมตร มี 4 ขนาด คือ 
74.2.1 ขนาดซี 4 หมายความว่า ขนาด 229 มิลลิเมตร x 324 มิลลิเมตร 
74.2.2 ขนาดซี 5 หมายความว่า ขนาด 162 มิลลิเมตร x 229 มิลลิเมตร 
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74.2.3 ขนาดซี 6 หมายความว่า ขนาด 114 มิลลิเมตร x 162 มิลลิเมตร 
74.2.4 ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด 110 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร 

ข้อ 75 กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 พิมพ์ครุฑตามข้อ 71.1 ด้วยหมึกสีด าหรือท าเป็นครุฑดุนที่
กึ่งกลางส่วนบนของกระดาษ 
ข้อ 76 กระดาษบันทึกข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพ์ครุฑ ตามข้อ 71.2 ด้วยหมึกสี
ด าที่มุมบนด้านซ้าย ตามแบบท่ี 29 ท้ายระเบียบ 
ข้อ 77 ซองหนังสือ ให้พิมพ์ครุฑตามข้อ 71.2 ด้วยหมึกสีด าที่มุมบนด้านซ้ายของซอง 

77.1 ขนาดซี 4 ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ต้องพับ มีชนิดธรรมดาและขยายข้าง 
77.2 ขนาดซี 5 ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2 
77.3 ขนาดซี 6 ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 4 
77.4 ขนาดดีแอล ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นต้องใช้

ซองส าหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศโดยเฉพาะ อาจใช้ซองพิเศษส าหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศและพิมพ์ตรา
ครุฑตามท่ีกล่าวข้างต้นได้โดยอนุโลม 
ข้อ 78 ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพ่ือลงเลขทะเบียนรับหนังสือ ตามแบบที่ 12          
ท้ายระเบียบ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่
ตอนบน 
ข้อ 79 ทะเบียนหนังสือรับ ใช้ส าหรับลงรายการหนังสือท่ีได้รับเข้าเป็นประจ าวัน โดยเรียงล าดับลงมาตามเวลา
ที่ได้รับหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่นตามแบบที่ 13      
ท้ายระเบียบ 
ข้อ 80 ทะเบียนหนังสือส่ง ใช้ส าหรับลงรายการหนังสือที่ได้ส่งออกเป็นประจ าวันโดยเรียงล าดับลงมาตามเวลา
ที่ได้ส่งหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่นตามแบบที่ 14       
ท้ายระเบียบ 
ข้อ 81 สมุดส่งหนังสือและใบรับหนังสือ ใช้ส าหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการส่งหนังสือ โดยให้ผู้น าส่งถือ
ก ากับไปกับหนังสือเพ่ือให้ผู้รับเซ็นรับแล้วรับกลับคืนมา 

81.1 สมุดส่งหนังสือ เป็นสมุดส าหรับใช้ลงรายการส่งหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า ตามแบบ 
ที่ 16 ท้ายระเบียบ 

81.2 ใบรับหนังสือ ใช้ส าหรับก ากับไปกับหนังสือที่น าส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อ รับแล้วรับกลับคืนมา มี 
ขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบท่ี 17 ท้ายระเบียบ 
ข้อ 82 บัตรตรวจค้น เป็นบัตรก ากับหนังสือแต่ละรายการเพ่ือให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น บัตรนี้เก็บเรียงล าดับกันเป็นชุดในที่เก็บโดยมีกระดาษติดเป็น
บัตรดรรชนีซึ่งแบ่งออกเป็นตอน ๆ เพ่ือสะดวกแก่การตรวจค้น มีขนาดเอ 5 พิมพ์สองหน้าตามแบบที่  18     
ท้ายระเบียบ 
ข้อ 83 บัญชีหนังสือส่งเก็บ ใช้ส าหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ มีขนาดเอ 4พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบที่ 19 
ท้ายระเบียบ 
ข้อ 84 ทะเบียนหนังสือเก็บ เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มีสองชนิดคือ 
ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น ตามแบบท่ี 20 ท้ายระเบียบ 
ข้อ 85 บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปีเป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปีส่งมอบเก็บไว้ที่กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า ตามแบบท่ี 21 ท้ายระเบียบ 
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ข้อ 86 บัญชีหนังสือครบ 25 ปีที่ขอเก็บเอง เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปีซึ่งส่วน 
ราชการนั้นมีความประสงค์จะเก็บไว้เอง มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ 22          
ท้ายระเบียบ 
ข้อ 87 บัญชีฝากหนังสือ เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ส่วนราชการน าฝากไว้กับกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า ตามแบบท่ี 23 ท้ายระเบียบ 
ข้อ 88 บัตรยืมหนังสือ ใช้ส าหรับเป็นหลักฐานแทนหนังสือที่ให้ยืมไป มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบที่ 
24 ท้ายระเบียบ 
ข้อ 89 บัญชีหนังสือขอท าลาย เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ครบก าหนดเวลาการเก็บมีลักษณะเป็นแผ่น
ขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า ตามแบบท่ี 25 ท้ายระเบียบบทเฉพาะกาล 
ข้อ 90 แบบพิมพ์และซอง ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมด 

 


