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บทที่ 1
บทนำ
1. วัตถุประสงค์
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ และรูปแบบการเขียน-พิมพ์หนังสือราชการนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งาน ของแต่ละหน่วยงานในการจัดทาหนังสือหรือเอกสารราชการ คาสั่ ง
หนังสือต่างๆ ให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับ
บุคคลและเอกสาร จึงต้องอาศัยความอดทน ความขยัน และความจาส่วนตัวพอสมควร เป็นหลักสาคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะการทางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร นั้นจะเกี่ยวกับหนังสือราชการ ทั้งที่เป็นหนั งสือราชการ
ภายในและหนังสือราชการภายนอก ซึ่งมีหลายรูปแบบ ที่ต้องดาเนินการ เช่น การโต้ตอบหนังสือราชการ การ
ร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือ การร่างหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม การนาเสนอ
การจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ทั้งที่เป็นกระดาษและเป็นไฟล์ใ นระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ จึงต้องมีการจัด
ระบบงานเอกสารที่ดี จึงจะประสบความสาเร็จในการบริหารงานเอกสารและเป็นการช่วยจาได้อีกด้วย
2. ควำมสำคัญ/บทบำท/ขอบเขตและควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
1) ความสาคัญของงานสารบรรณ
(1) เป็นด่านหน้าของหน่วยงาน
(2) เป็นหน่วยสนับสนุน
(3) เป็นหน่วยบริการ
2) บทบาทของบุคลากรในส่วนอานวยการ โดยเฉพาะเจ้าพนักงานธุรการ
(1) ต้องรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์
(3) ต้องมีน้าใจ เกื้อกูล
(4) ต้องมีความรอบคอบ
(5) ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3) ขอบเขตของงานสารบรรณ
(1) รับ - ส่งหนังสือ
(2) ร่างหนังสือ
(3) พิมพ์หนังสือ
(4) ผลิตสาเนาเอกสาร
(5) จัดเก็บเอกสาร/แฟ้มเสนอ
(6) การสืบค้น
(7) บันทึกเสนอหนังสือ
(8) ตรวจทานหนังสือ
(9) การทาลายหนังสือ
4) ควรมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
(1) ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม และในปัจจุบันจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วน
ราชการ (e-Document)
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(2) ความรู้เรื่องรหัส อักษรย่อประจาหน่วยงานต่างๆ
(3) ความรู้เรื่องธรรมชาติของหนังสือราชการ คือ ระบบการนาเสนอหนังสือ
(4) ความรู้เรื่องโครงสร้างหน่วยงานภายในสามารถเกษี ยณหนังสือเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบได้
อย่างถูกต้อง
3. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1) หน้ำที่หลักโดยรวม
งานสารบรรณ เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและเอกสาร มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือ
ราชการ ทั้งภายใน และภายนอก จึงต้องอาศัยความอดทน ความขยัน และความจาส่วนตัวพอสมควร เป็นหลัก
สาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการทางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้น จะเกี่ยวกับหนังสือราชการ ทั้งที่เป็น
หนังสือราชการภายใน และภายนอก ซึ่งมีหลายรูปแบบ การร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการ การร่างหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บเอกสาร การแจ้งเวียน ให้แต่ละหน่วยงานการติดต่อประสานงานต่างๆ ภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานสารบรรณ มีหน้าที่ในการดาเนินงานด้านธุรการ และควบคุมระบบงานสารบรรณของสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะให้ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายเป็น
ศูนย์กลางการบริหารงาน ด้านเอกสารของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และติดต่อประสานงาน ระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่องานบริหารและงานบริการแก่บุคคล
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
2) หน้ำที่ของงำนสำรบรรณ กากับดูแลการดาเนินงานและรับผิดชอบภารกิจ ดังนี้
- อานวยการและประสานงานและสั่งการงานสารบรรณ
- วิเคราะห์กลนกรองเรื่องภายนอก เสนอผู้บริหาร
- ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการภายใน-ภายนอก จัดทาคาสั่ง และเอกสารราชการ
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเร่งด่วน
- จัดทาเรื่องขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการสนับสนุนงานต่างๆ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลงทะเบียนหนังสือลับ / ออกเลขคาสั่ง ประกาศ
- ออกเลขที่หนังสือส่งภายนอก
- ออกเลขที่หนังสือส่งของสานักงาน
- ควบคุมทะเบียนประกาศของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ออกเลขที่คาสั่งของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ควบคุม และเบิกจ่ายวัสดุสานักงานของส่วนอานวยการ
- รับเรื่องจากหน่วยงานภายนอกสานักงานบริหารหนี้
- จัดส่งหนังสือเพื่อเสนอผู้บริหาร สั่งการหรือลงนาม
- จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- ประสานงานการรับ-ส่ง หนังสือราชการ จากหน่วยงานต่างๆ
- รับเรื่องจากหน่วยงานภายในสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อส่งออกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดส่งจดหมาย-พัสดุของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- คัดแยกจดหมาย
- จัดแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวกับคาสั่ง
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- พิมพ์หนังสอราชการ ื บันทึกข้อความ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 2
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนในภำพรวม
1. คัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับ ตามสายงาน แล้วให้หัวหน้างานบันทึกให้ความเห็นแล้ว จึงนาเสนอ
ผู้บริหารตามลาดับขั้นสายการบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
2. การรับหนังสือภายใน เมื่อได้รับหนังสือแล้วให้ปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นโดย อนุโลม
3. ต้นเรื่องส่งเอกสารที่งานสารบรรณ
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร
5. ถ้าไม่เรียบร้อยให้กลับไปแก้ไข
6. หัวหน้างานผ่านเรื่องเพื่อเสนอมี 2 กรณีได้แก่
- เรื่องแก้ไขให้คืนเอกสารให้เจ้าของเรื่อง
- เรื่องที่ยังไม่สิ้นสุดให้เสนอตามลาดับขั้น
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนสำรบรรณ สามารถแบ่งงานได้ดังนี้
งำนรับหนังสือ
1. จัดลาดับความสาคัญ ความเร่งด่วน ของหนังสือ / เอกสาร / โทรสาร ที่รับจากภายนอก
2. ลงทะเบียนรับหนังสือ/ เอกสาร / โทรสาร เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยสแกนภาพ
เอกสาร เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการไปยัง สานัก / ศูนย์ / กลุ่ม ดาเนินการ
3. เสนอหนังสือ / เอกสาร / โทรสาร ต่อเลขานุการกรม ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยสแกน
ภาพ เพือ่ พิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่าง ๆ ดาเนินการ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องลับ ตามระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
5. ปิดประกาศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6. ประสานงานกับข้าราชการ และบุคคลภายนอกในการค้นหาเรื่องเดิม
7. คัดแยกจดหมายที่เป็นเอกสารราชการและจดหมายส่วนตัว และนาส่งให้กับเจ้าของเรื่อง
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ขั้นตอนกำรลงรับหนังสือในระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1. ท าการเปิ ด หน้ า เว็ บ ระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (https://www.mcru.ac.th)
ดังรูป แล้ว

คลิกที่ สารสนเทศ มุมขวาด้านบน
2. ระบบจะทารายการโหลดข้อมูล ดังรูป

คลิกที่
มุมขวาด้านบน
3. จะปรากฏกล่องโต้ตอบขึ้น ดังรูป ให้ทาการใส่ Username และ Password ดังรูป

ขึ้ น มาใหม่
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คลิกที่ เข้าใช้ระบบ
4. คลิกปุ่ม งานเอกสาร ด้านซ้ายมือ ดังรูป

5. สามารถเข้าระบบได้ ก็จะปรากฏ หนังสือค้างรับ ในแถบดา โดยจะมีเลขที่หนังสือ เรื่อง จาก ถึง วันที่ส่ง
แล้วกดตรงมุมขวาสุดแถบสีฟ้า
เพื่อดาวโหลดเอกสาร
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6. เมื่อกดดาวโหลดแล้ว ก็เห็นดังรูป แล้วให้กดเลขรับมุมขาว อีกครั้ง

7. เมื่อกดดาวโหลดเอกสารรับ ก็จะมีหน้าตาเอกสารปรากฏขึ้น ให้กดที่รูปเครื่องปริ้น
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8. ปรากฏดังรูป แล้ว ปริ้นทันที

จากนั้น ดาเนินการกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่
ลงทะเบียนรับ
เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลาดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทินเลขทะเบียนของ
หนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในการรับหนังสือ
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ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือที่รับเข้ามา
จำก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคลากรในกรณีที่ไม่มีตาแหน่งระบุ
ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้น มีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตาแหน่งระบุ
เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อการปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติ
เกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
6. ประทับตรา
การประทับตราของคณะฯ/สานักฯ/กองฯ/สถาบันฯ ที่มุมด้านขวาของหน้าแรกของหนังสือ โดยการ
ลงรายละเอียดรับหนังสือ ดังนี้
6.1 เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในระบบ
6.2 วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ
6.3 เวลำ ให้ลงเวลาที่รับหนังสือตามระบบ
6.4 ส่งคืน/แก้ไข ให้ลงวันที่ส่งคืน
ตัวอย่ำงตรำรับหนังสือ (มุมขวาด้านบน)
ตัวอย่ำงตรำรับหนังสือ (มุมซ้ายด้านล้าง)
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
เรียน คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
เลขรับที่ …………………………
เพื่อโปรดทราบ
วันที่ …………………………
เพื่อโปรดพิจารณา
เวลา ………………………….
เห็นสมควรมอบ......................................
7. การคัดแยกเอกสาร
- การคัดแยกเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามขั้น ตอนต่อไป
8. การลงทะเบียนรับเอกสาร
การลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เซ็นรับเอกสารและ
เป็นการยืนยันว่าได้รับเอกสารนั้น ๆ จริง
9. สาหรับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
- หากเป็นหนังสือที่เกีย่ วข้องกับงานธุรการนั้น ต้องนามาเกษียนแล้วผ่านหัวหน้างาน/หัวหน้าสานักงาน พร้อม
เสนอผู้บริหารในระดับ คณบดี/ ผู้อานวยการส านักงานฯ/ผู้อานวยการ-สถาบันฯ/ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยม
สาธิต และผู้อานวยการกองฯ เพื่อพิจารณาสั่ง การ ทราบ หรือลงชื่อ
10. การพิจารณาจากผู้บริหาร
- เมื่อผ่านการพิจ ารณาจากผู้ บ ริห ารในระดับ คณบดี/ ผู้อานวยการส านักงานฯ/ผู้ อานวยการสถาบัน ฯ/
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต และผู้อานวยการกองฯ แล้วนั้น นามาคัดกรองและดาเนินการตามสั่งการ
11. สแกนเอกสาร
- การสแกนเอกสารที่สั่งการแล้ว เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดาเนินการต่อไป
12. การจัดเก็บเข้าแฟ้ม
- การจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม สามารถแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
12.1 ระดับคณะฯ/สานักฯ/สถาบันฯ และโรงเรียนมัธยมสาธิต โดยการแยกเป็นตัวชี้วัดเพื่อเป็นการ
เก็บข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
12.2 ระดับกอง โดยการแยกเป็น folder คือ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อบุคคล (กรณีหากมีบุคลากรน้อย)
13. สิ้นสุดการดาเนินงาน
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Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรรับหนังสือ
แผนกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ (Flow Chart)
ผู้รับผิดชอบ
งานสารบรรณ
พ.ศ.2526
ชั้นความเร็ว

งานรับหนังสือกิจกรรม

ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยงานสารบรรณ

รับหนังสือจากหน่อยงานภายนอก/ภายใน
เอกสารทัว่ ไป เอกสารลับ จากไปรษณีย์ และ

ชั้นความลับ

อื่นๆ

ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่
หนังสือและสิง่ พิมพ์

A

ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสาร
ด้ วยสมุดลงรับงานสารบรรณ

ไม่ต้องลงทะเบียน เช่น เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ จดหมายส่วน
บุคคลเป็ นต้ น

ผ่านหัวหน้ างาน
และผู้คณบดี

เสนอผู้เกี่ยวข้ องโดยตรง

B

ตรวจสอบแล้ วไม่ถกู ต้ อง เช่น
ส่งผิดหน่วยงาน ไม่มีผ้ ลู งนาม

เสนอผู้บริ หาร พิจารณาสัง่ การ

เสร็ จสิ ้น

งำนส่งและเสนอหนังสือ
1. รับหนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามแล้ว

ดาเนินการส่งคืน
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2. ลงทะเบียนออกเลขที่หนังสือส่งออกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร ก่อนนาส่งออกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คัดแยกหนังสือและเอกสาร และจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือบรรจุซองจ่า
หน้าซอง-ปิดซอง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่นาส่งทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่ง สาเนาคืนให้
เจ้าของเรื่องเป็นผู้จัดเก็บ
5. ออกเลขที่คาสั่งสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และคาสั่งสานักงานเลขานุการกรม โดยสแกนภาพ
และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และส่งสาเนาคืนเจ้าของเรื่อง
6. จัดเก็บรวบรวมคาสั่งสานักงาน
7. รับเรื่องกลับจากหน่วยงานต่างๆ โดยบันทึกเรื่องกลับและสแกนภาพเอกสารในระบบสารบรรณ
และคัดแยกเสนอผู้บริหารสั่งการ และส่งเรื่องที่ผู้บริหารสั่งการแล้ว คืนสานัก / ศูนย์ / กลุ่ม เจ้าของเรื่อง
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรส่งหนังสือ
งานส่งหนังสือ
หนังสือที่หวั หน้ าส่วนราชการลงนามแล้ ว

ออกเลขที่หนังสือ วัน เดือน ปี ประทับตราผู้ลงนาม

ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของหนังสือ
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วย)

ลับ

ปกปิ ด

EMS

ธรรมดา

จัดส่งเรื่ องให้ หน่วยงานต่างๆ

ดาดาดา

บรรจุซองจ่าหน้ าซอง-ปิ ดซองส่งมอบให้
เจ้ าหน้ าที่ที่สง่ ไปรษณีย์ และหน่อยงานที่
เกี่ยวข้ อง

สาเนา ใบนาส่งเข้ าแฟ้ม

สาเนาคืนเจ้ าของเรื่ อง

นาส่งเจ้ าหน้ าที่ธุรการมหาวิทยาลัย
เพื่อนาส่งไปรษณีย์
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บทที่ 3
ประเภทและรูปแบบของหนังสือรำชกำร
หนังสือรำชกำร คือ เอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือรำชกำร มี 6 ชนิด
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา
4. หนังสือสั่งการ
5. หนังสือประชาสัมพันธ์
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
หนังสือภำยนอก หมายถึง หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือ
ติ ด ต่ อ ระหว่ า งส่ ว นราชการ หรื อ ส่ ว นราชการมี ถึ ง หน่ ว ยงานอื่ น ใด ซึ่ ง มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการ หรื อ ที่ มี ถึ ง
บุคคลภายนอก (ซึ่งขนาดของครุฑในหนังสือราชการภายนอก จะมีขนาดมาตรฐาน 3 เซ็นติเมตร)
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รูปแบบหนังสือภำยนอก
(ขั้นความลับ 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)
ผู้อานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) (พิมพ์ในตาแหน่งที่เหมาะสมและสวยงาม)
โทร. ...............................
สาเนาส่ง (ถ้ามี)
(ชั้นความลับ ถ้ามี)
หนังสือภำยใน หมายถึง หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความ(ซึ่งขนาดของครุฑที่ใช้ใน
หนังสือราชการภายใน จะมีขนาดมาตรฐาน 1.5 เซ็นติเมตร)

15

รูปแบบหนังสือภำยใน
(ชั้นความลับ ถ้ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)

บันทึกข้อควำม

ส่วนราชการ .................................................................................................................
ที่ ...........................................................วันที่ .............................................................
เรื่อง ......................................................................................................... .................... (ถ้ากรณีชื่อเรื่องมีความ
ยาวมากกว่า 1 บรรทัด ในบรรทัดที่ 2 ไม่ต้องมีจุดเส้นใต้)
เรียน ..............................................
ข้อความ ............................................................................................................. ............................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ข้อความ .................................................................................... ...................................................
(enter 4 ครั้ง และพิมพ์ชื่อเต็ม)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
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(ชั้นความลับ ถ้ามี)
หนังสือประทับตรำ หมายถึง หนังสือที่ใช้ประทับตรา แทน การลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น
ไป เป็นผู้รับผิดชอบ ลงชื่อย่อกากับตราแบบฟอร์มหนังสือประทับตรา
(ชั้นความลับ ถ้ามี)
แบบฟอร์มหนังสือประทับตรำ
(ชั้นควำมลับ ถ้ำมี)

ที่.......................
ถึง.............(หน่วยงาน)................................
(ข้อความ).................................................................................................................... ........................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(enter 4 ครั้ง และพิมพ์)
(ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก)
(ตราชื่อส่วนราชการการ)
(ลงชื่อย่อกากับตรา)
(วัน เดือน ปี)

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
โทร. ................................
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(ชั้นความลับ ถ้ามี)
ลักษณะกำรใช้หนังสือประทับตรำแทนกำรลงชื่อใช้ได้ทั้งระหว่ำงส่วนรำชกำรกับส่วนรำชกำร และระหว่ำง
ส่วนรำชกำรกับบุคคลภำยนอก เฉพำะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่
1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การส่งสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร
3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญ หรือการเงิน
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
5. การเตือนเรื่องที่ค้าง
6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกาหนด โดยทาเป็นคาสั่ง (ให้ใช้หนังสือประทับตรา)
หนังสือสั่งกำร มี 3 ชนิด คือ
1. คาสั่ง
2. ระเบียบ
3. ข้อบังคับ
คำสัง่ คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย (ใช้กระดาษตราครุฑ
มาตรฐาน 3 เซ็นติเมตร)
ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอานาจของกฎหมายหรือไม่ก็
ได้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจา (ใช้กระดาษตราครุฑ มาตรฐาน 3 เซ็นติเมตร )
ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่กาหนดให้ใช้โดยอาศัยอานาจของกฎหมาย
ที่บัญญัติให้กระทาได้ (ใช้กระดาษตราครุฑ มาตรฐาน 3 เซ็นติเมตร)
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รูปแบบคำสัง่

คาสั่ง (ชื่อส่วนราชการหรือตาแหน่งผู้มีอานาจที่ออกคาสั่ง)
ที่ ............... / (เลขปีพุทธศักราชที่ออกคาสั่ง)
เรื่อง ..................................................................
-----------------(ข้อความ)..................................................................................................................... .......
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ....................................................................................................
สั่ง ณ วันที่ ....................... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ......................................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
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รูปแบบระเบียบ

ระเบียบ (ชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ)
ว่าด้วย ...............................................................................................
(ฉบับที่ ........................... ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ)
พ.ศ. ....
-----------------(ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบและอ้างถึง กฎหมายที่
ให้อานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ...................................... พ.ศ. ....”
2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ....................................................... เป็นต้นไป
ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้นาขอผู้ รักษาการตามระเบียบไปกาหนดเป็น
ข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1)
ประกาศ ณ วันที่ .............................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ................................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
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รูปแบบข้อบังคับ

ข้อบังคับ (ชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ)
ว่าด้วย ...............................................................................................
(ฉบับที่ ........................... ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ)
พ.ศ. ....
-----------------(ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้างถึงกฎหมายที่
ให้อานาจออกข้อบังคับ
1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ .................................... พ.ศ. ....”
2. ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่ ..................................................... เป็นต้นไป
ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้นาข้อผู้รักษาการไปกาหนดเป็นข้อ
สุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1)
ประกาศ ณ วันที่ .............................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ................................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
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หนังสือประชำสัมพันธ์ มี 3 ชนิด คือ
1. ประกาศ
2. แถลงการณ์
3. ข่าว
ประกำศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ (ใช้
กระดาษตราครุฑ)
แบบฟอร์มประกำศ

ประกาศ (ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ)
เรื่อง ...................................................................................
-----------------(ข้อความ)................................................................................................ ............................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ประกาศ ณ วันที่ ....................... พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ...............................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
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แถลงกำรณ์คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความ เข้าใจในกิจการของทางราชการหรือ
เหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน (ใช้กระดาษตราครุฑ)
รูปแบบแถลงกำรณ์

แถลงการณ์ (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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หนังสือที่เจำหน้ ำ ที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลั กฐำนในรำชกำร คือ หนังสื อที่ทางราชการทาขึ้น (นอกจาก
หนังสือ 1-5) หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และ
ส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ
1. หนังสือรับรอง
2. รายงานการประชุม
3. บันทึก
4. หนังสืออื่น
หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จาเพาะเจาะจง (ใช้กระดาษตราครุฑ)
รำยงำนกำรประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม ประชุม และมติของที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
บั น ทึ ก คื อ ข้ อ ความซึ่ ง ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่า กว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันใน
การปฏิบัติราชการ (ใช้กระดาษบันทึกข้อความ)
หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็น
หลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึกข้อมูล
ด้วย หรือ หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทาง
ราชการแล้วมีรู ปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกาหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตาม
กฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทาตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนสอบสวนและ
คาร้อง เป็นต้น
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รูปแบบหนังสือรับรอง
(ครุฑ)
เลขที่ ................... (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
(ข้อความ) หนังสื อฉบับนี้ ให้ ไว้เพื่อรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหน่ว ยงานที่จะให้ การ
รับรอง พร้อมทั้งลงตาแหน่งและสังกัด หรือที่ตั้ง แล้วต่อด้วยข้อความที่รับรอง)
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................
ให้ไว้ ณ วันที่ .............................. พ.ศ. .......................
(ลงชื่อ)
(ส่วนนี้ใช้สาหรบเรื่องสาคัญ)
รูปถ่าย
(ถ้ ามี)
4X6 ซม.

(ประทับตราชื่อส่วนราชการ)
(ลงชื่อผู้ได้รับการรับรอง)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
ตาแหน่ง
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รูปแบบรำยงำนกำรประชุม
รายงานการประชุม ......................................
ครั้งที่ .........................
เมื่อวันที่ .....................................
ณ .............................
-------------------ผู้มำประชุม
ผู้ไม่มำประชุม (ถ้ำมี)
ผู้เข้ำร่วมประชุม (ถ้ำมี)
เริ่มประชุมเวลำ
(ข้อความ)..................................................................................................................... .......
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................
เลิกประชุมเวลำ
....................................
ผู้จดรายงานการประชุม
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กำรบันทึกเสนอหนังสือรำชกำร
เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีหนังสือราชการที่จะต้องพิจารณา วินิจฉัย สั่งการ หรือรับทราบเป็น จานวน
มาก ทาให้ไม่มีเวลาที่จะดูรายละเอียดที่นาเสนอมาทุกเรื่องได้ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บันทึกเสนอที่จ ะต้องย่อ
เรื่อง สรุปประเด็นที่สาคัญ และเรียบเรียงใหม่ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และ
สะดวกแก่การพิจารณาสั่งการ
หลักกำรบันทึกเสนอหนังสือรำชกำรมีขั้นตอนสำคัญ 3 ประกำร คือ
1. ขั้นตอนก่อนบันทึกเสนอ
2. ขั้นตอนการบันทึกเสนอ
3. ขั้นตอนการนาเสนอ
ขั้นตอนก่อนบันทึกเสนอ
1. ให้จัดลาดับความสาคัญ/ความเร่งด่วน ของหนังสือแต่ละชนิด
2. ควรตั้งประเด็นของเรื่องให้ได้ว่าอะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ทาไม อย่างไร เป็นข้อ ๆ ไว้ก่อน
3. อ่านหรือศึกษาเรื่องทั้งหมดให้ละเอียดและให้เข้าใจ
4. ต้องจับประเด็นสาคัญของเรื่องให้ได้
5. หากเป็นเรื่องทีเ่ คยติดต่อไปมาระหว่างส่วนราชการ ต้องหาเรื่องเดิมเพื่อประกอบการเสนอ
6. เรื่องใดที่มกี ารอ้างถึงกฎ/ระเบียบ ให้ค้นหากฎหรือระเบียบนั้นๆ เพื่อนาประกอบการเสนอ
ขั้นตอนกำรบันทึกเสนอ
1. เรื่องให้สั่น กระชับ และลาดับความเป็นมาก่อนหลัง ให้เข้าใจง่าย
2. ข้อความทีจ่ ะบันทึกเสนอไม่จาเป็นต้องเรียงลาดับความตามหนังสือ เดิมที่มีมา เราสามรถจัดลาดับ
ความใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ข้อความตอนใดที่เป็นความสาคัญของเรื่อง หากประสงค์จะให้พิจารณาสั่งการได้รวดเร็ว ให้ขีดเส้น
ใต้ไว้ให้เห็นชัดเจน
4. ควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการ
5. ควรเสนอแนะทางออกสาหรับการตัดสินใจและสั่งการ
ขั้นตอนกำรนำเสนอ
1. ให้เสนอเรื่องตามระดับชั้นความเร็ว เช่น ด่วนที่สุด ด่วนมาก และด่วน
2. ให้เสนอเรื่องตามประเภทชั้นความลับ เช่น ลับ ลับมาก ลับที่สุด
3. ให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบประกอบเรื่องให้ครบทุกครั้งก่อนนาเสนอ
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ตัวอย่ำงรูปแบบบันทึกเสนอหนังสือรำชกำร

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร ..................................................................................................................................
ที่ .......................................................... วันที.่ ..............................................................................
เรื่อง ................................................................................................................................................
เรียน ..............................................
สรุปเรื่อง
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
คาสั่ง
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................
(ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
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บทที่ 4
รูปแบบกำรพิมพ์หนังสือรำชกำร
1. แนวทำงปฏิบัติในกำรพิมพ์หนังสือรำชกำร
งานสารบรรณได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการพิมพ์ห นังสือราชการ ด้วยเครื่องคอมพิว เตอร์ตาม
แบบฟอร์ มที่ แนบ เนื่ องจากปั จ จุ บั นได้มีการนาเครื่องคอมพิว เตอร์มาใช้ในการพิมพ์ห นังสื อราชการแทน
เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดามากขึ้น เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความได้รวดเร็ว ทาให้
หนังสือราชการ มีความสะอาดสวยงามและสิ้นเปลืองเวลาน้อย แต่ปัญหาที่พบอยู่เสมอว่า หนังสื อที่พิมพ์ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งระยะบรรทัด ในการพิมพ์ซึ่งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณฯ ได้กาหนดระยะบรรทัดในการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา และผู้พิมพ์มักเข้าใจผิดว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปรับระยะบรรทัดพิมพ์ได้เหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา
ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยงานสารบรรณฯ ได้กาหนดระยะบรรทัดในการพิมพ์ห นังสื อ
ราชการด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาไว้ 3 ระยะด้วยกัน ดังนี้
1. ระยะ ก
=
ระยะปัด 1
2. ระยะ ข
=
ระยะปัด 1 บิดขึ้น 2
3. ระยะ ค
=
ระยะปัด 2
จากระยะบรรทัดข้างต้น สามารถนามาเทียบเคียงเพื่อกาหนดระยะบรรทัดสาหรับใช้ในการพิมพ์
หนังสือราชการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้
1. วิธีที่หนึ่ง เคาะปุ่ม Enter เพื่อพิมพ์ข้อความบรรทัดต่อไป (ระยะ ก) เลื่อน CURSER ไปในตาแหน่ง
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” โดยกาหนดค่าก่อนหน้าและหลังจากเป็น 6 พ. ซึ่งเท่ากับ ระยะ ข ถ้ากาหนดค่าเป็น 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. นอกจากเรื่ อ งการก าหนดค่ าระยะบรรทั ดในการพิ มพ์ห นัง สื อราชการแล้ ว ระเบีย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้กาหนดระยะเคาะย่อหน้าไว้ 10 จังหวะเคาะ เมื่อนามาใช้กับเครื่อง
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
(ห้ามต่ากว่า 8 ตัวอักษร)
2. วิธีกำรจัดรูปแบบกำรพิมพ์
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2.1 ระยะหำงระหว่ำงบรรทัด
ซึ่งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ กาหนดการตั้งระยะห่างระหว่างบรรทัดไว้
4 ขนาด
1) ปัด 1 หรือเคำะ Enter 1 ครั้ง ใช้สาหรับข้อความส่วนเดียวกันที่ยังไม่จบ ได้แก (1) ข้อความในย่อ
หน้าเดียวกัน (2) ชื่อและที่อยู่ส่วนราชการ
2) ปัด 1 บิดขึ้น 2 หรือตั้งระยะห่ำง 1.5 บรรทัด ใช้ระหว่างบรรทัดที่เป็นคนละส่วนกันได้แก่ ที่อยู่
ส่ว นราชการ วั นที่ เรื่ อง เรี ยน อ้างถึง สิ่ งที่ส่ งมาด้ว ย และเว้นก่อนย่อหน้าทุกย่อหน้า เป็นการบ่งบอกว่า
ข้อความเหล่านั้นเป็นคนละส่วนกัน แต่ยังไม่จบข้อความทัง้ ฉบับ
3) ปัด 2 หรือเคำะ Enter 2 ครั้ง ใช้เพื่อแสดงการสิ้นสุดเนื้อหาของหนังสือฉบับนั้น ส่วนมี ส่วนเดียว
คือ ก่อนคาว่า 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 “คาลงท้าย”
จะต้องใช้ระยะบรรทัด 2 และในช่อง “ชื่อผู้มีอานาจลงนาม” ให้ใช้ระยะบรรทัด 2.5
2.2 กำรกั้นหน้ำซ้ำยขวำ
ตามระเบียบสานักนายกฯ กาหนดให้ตั้งกั้นหน้าซ้ายขวา โดยให้ตั้งกั้นซ้ายของกระดาษ 3 เซนติเมตร
ขวา 2 เซนติเมตร แต่ ด้านขวาไม่เคร่งครัด และไม่ต้องกั้นตรง แต่ปัญหาเกิดจากผู้พิมพ์หรือผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่า การกั้นตรง จะดูสวยงามเป็นระเบียบเรี ยบร้อย แท้ที่จริง กลับมีผลเสียมากกว่า เพราะทาให้วรรคตอน
ผิดพลาด แม้ว่าคอมฯ จะสามารถบีบหรอขยายตัวอักษรได้ ก็มิควรกระทาเพราะทาให้ช่องไฟผิดปกติ ดังนั้น
ในการพิมพ์ จึงควรคานึงถึงความถูกต้องของวรรคตอนเป็นสาคัญ โดยเว้นด้านขวาไว้พอประมาณ แต่ไมควร
น้อยกว่า 2 เซนติเมตร
2.3 กำรย่อหน้ำ
ตามรูปแบบที่กาหนดการย่อหน้าต้องห่างจากขอบด้านซ้าย 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
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้กาหนดเรื่องวรรคตอนไว้ 2 ชนิด คือ
วรรค 1 ตัวอักษร (วรรคเล็ก) และวรรค 2 ตัวอักษร (วรรคใหญ่) (โดยใช้พิมพ์ดีดเป็นเกณฑ์) แต่ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมฯ ซึ่ง 1 เคำะพิมพ์ดีดเท่ ำกบ 1 ตัวอักษร แต่เคำะของคอมพิวเตอร์มี ขนำด
ประมำณครึ่ง ตัวอักษรเท่ำนั้ น ดังนั้น การพิมพ์ด้วยคอมฯ จึงต้องเคาะมากกว่าพิมพ์ดีด ดังนั้น ควรวรรคใน
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วรรคเล็ก 2 เคาะ ส่วนวรรคใหญ่อาจใช้ 3 - 4 เคาะ ก็ได้เช่น หลังคาว่าเรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วน
วรรคเคาะเดียว ควรใช้ระหว่างเครื่องหมาย เช่น ไม้ยมกยัติภังค์ ไปยาลใหญ่ เป็นต้น
2.5 กรณีกำรพิมพ์หนังสือทีม่ ีจำนวนหลำยหน้ำ
ให้พิมพ์คา ต่อเนื่องของข้อความที่จะยกไปพิมพ์หน้าใหม่ไว้ด้านล่างมุมขวาของหน้านั้น ๆ แล้วตาม
ด้วย ... (จุด 3 จุด) โดยปกติ ให้เว้นระยะห่ำงจำกบรรทัดสุดท้ำย 3 ระยะบรรทัดพิมพ์
2.6 กำรเขียน “สิ่งที่ส่งมำด้วย”
จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเอกสารหรือสิ่งอื่นใดถ้าเป็นเอกสารก็ต้องระบุประเภทว่า เป็นเอกสารใด
หรือสิ่งของประเภทใด จานวนเท่าใด เช่น รายงานการประชุม จานวน 5 แผ่น โครงการฝึกอบรมจานวน 3
แผ่น หนังสือจานวน 2 เล่ม เป็นต้น ไม่ควรเขียนว่า เอกสาร เพราะไม่ชัดเจนว่าเป็นเอกสารใดสาหรับจานวน
เอกสารหากจะให้ชัดเจนและสะดวกในการตรวจนับ ควรใช้คาว่า แผ่น ส่วนคาว่า ฉบับอาจไม่ชัดเจนว่ามีกี่แผ่น
2.7 สำหรับ วงเล็บ ( )
ตามระเบียบสานักนายกฯ ระบุว่า หากอยู่ท้ายประโยค หรือท้ายย่อหน้า ก็ไม่จาเป็นต้องใส เพราะเห็น
ชัดเจนอยู่แล้ว และไม่ปะปนกับข้อความอื่น แต่ถ้ำอยู่ระหว่ำงข้อควำม ควรใส่วงเล็บ เช่น (เอกสารแนบ 1)
หรือ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ เพื่อมิให้กีดขวางข้อความที่ยังไม่จบ
2.8 กำรตัดคำเมือ่ สิ้นสุดบรรทัด
ในการตั ด ค าต้ อ งใส่ เ ครื่ อ งหมายยั ติ ภั ง ค์ (-) แต่ ต้ อ งพิ จ ารณาตั ด อย่ า งรอบคอบ ค ำที่ ตั ด แล้ ว
ควำมหมำยเปลี่ยน ก็ไม่สมควรตัด เช่น แม่-น้า การ-ศึกษา ยกตัว-อย่าง ควบ-คุม ประ-ธาน เป็นต้น ส่วนคำที่
ออกเสียงเชื่อมกัน จะตัดคำไม่ได้ เช่น ราช-การ รัฐ-บาล และ คำที่เป็นหน่วยคำเดียวกัน ก็ไม่ควรตัด เช่น
กระ-ทรวง สานัก-งาน บัญ-ชี ที่-ปรึกษา เอก-ชน คาเหล่านี้เป็นต้น แต่ถ้าเห็นว่าจาเป็นให้ใช้วิธีบีบ หรือ ขยาย
ตัวอักษรในบรรทัดนั้นแทนอีกประเด็น คือ ท้ายบรรทัด มักจะมีคาว่า ซึ่ง จึง โดย เรื่อง เมื่อ (เมื่อวันที่) เพื่อ
ห้อยท้ายอยู่เป็นส่วนใหญ่ถ้ากรณีเช่นนี้ ขอให้ ปัด หรือ Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ได้เลย
2.9 กำรลงท้ำยด้วยกำรขอบคุณ
ตามระเบียบฯ ให้ใช้คาขอบคุณให้เหมาะสมกับผู้รับ ดังนี้
ระดับเสมอกัน หรือผู้ใต้บงคับบัญชา ใช้คาว่า ขอขอบคุณ หรือ ขอบคุณมาก
ระดับสูงกว่า ใช้จะขอบคุณยิง่
ระดับ “กราบเรียน” ซึ่งมี 14 ตาแหน่ง นั้น ควรใช้ จะเป็นพระคุณยิง่
ซึง่ 14 ตาแหน่ง มีดังนี้
1. ประธานองค์มนตรี
1. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
2. นายกรัฐมนตรี
2. ประธานศาลปกครองสูงสุด
3. ประธานรัฐสภา
3. ประธานกรรมการเลือกตั้ง
4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 4. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5. ประธานวุฒิสภา
5. ประธานกรรมการป้องกันและ
6. ประธานศาลฏีกา
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
7. รัฐบุรุษ
6. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ตำมหนังสือสำนักนำยกฯ ที่ นร. 1305/ว
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5239 ลว. 7 กค 2541
คา ฯพณฯ ไม่มีระเบียบกาหนดให้ใช้ในหนังสือราชการ ซึ่งมักจะพบในกรณีที่มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอยู่บ่อย
ๆ ซึ่งในปัจจุบันไมสมควรนามาใช้อีก
2.10 ประเด็นอื่น ๆ
1) โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานหน้าห้อง ช่วยศึกษาคาสั่งมอบอานาจให้รักษาราชการแทน และคาสั่งให้
ปฏิบั ติร าชการแทน ว่าผู้ บังคับ บัญชามีขอบเขตในการลงนามในเรื่องอะไรบ้าง ไปได้เลย โดยมิต้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป และกรณีพิมพ์คำว่ำ “รักษำรำชกำรแทน และปฏิบัติรำชกำรแทน ซึ่งทั้ง 2 คา
นี้ จะต้องอยู่หลังตาแหน่งของผู้รับมอบอานาจ โดยเคาะ 1 ตัวอักษร หรือ 2 เคาะด้วยเสมอ
2) กำรประทับตรำ คาว่า สาเนา ระดับชั้นความเร่งด่วน และระดับชั้นความลับ เช่น ด่วน ด่วนมาก
ด่วนที่สุด และคาว่า ลับ ให้ประทบในตาแหน่งหรือจุดให้ถูกต้องและสวยงาม ด้วย
3) กำรแนบเอกสำรต้นเรื่อง หรือเอกสำรแนบ ต่ำง ๆ ตามที่ได้อ้างอิงในเนื้อหา เช่น เอกสารแนบที่
เป็นสิ่งทีส่ ่งมาด้วย ควรจะแนบต่อจากตัวจริงของหนังสือที่จะต้องส่งออกไปยังหน่วยงานภายนอก
4) กำรเรี ยงเอกสำร ขอให้ เรี ย งให้ ส วยงามและเหลื่ อ มกนระหว่ างตั ว จริงกับส าเนา ไม่เกิน 1
เซนติเมตร และกรณีที่ใช้แฟ้มสีฟ้ารอง ควรให้เอกสารเสมอระดับขอบแฟ้ม ไม่ต้องเหลื่อมลงมา
5) กำรติดธง เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องทุกสานัก/ศูนย์/กลุ่มจะต้องเป็นผู้ดาเนินการเอง หากไม่ติดมา
เลขาหน้าห้องจะต้องติดและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะนาเสนอผู้บริหาร
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บทที่ 5
ข้อเสนอแนะกำรร่ำงหนังสือ
1. กำรร่ำงหนังสือรำชกำรเป็นเรื่องยำกหรือไม่?
คนส่ว นใหญ่จะคิดว่า คนที่พูดจารู้เรื่องดีพูดเก่ง ก็น่าจะร่างหนังสื อได้ถึงแม้ภาษาจะไม่สละสลวย
สานวนไม่ถูกใจ ก็สามารถมาปรับแต่งได้แต่จากการที่ได้สัมผัสกับคนประเภทนี้จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่เป็นอย่างที่คิด
เพราะจากการได้อ่านเรื่องที่คนเหล่านี้เขียนมา ไม่สามารถเข้าใจได้ว่า เขาจะบอกอะไร ต้องการอะไร แต่พอ
สอบถามด้วยวาจา เขาสามารถตอบหรืออธิบายให้เราเข้าใจได้ “แต่ทาไมเขาจึงไม่สามารถเขียนออกมาอย่างที่
เขาพูดได้” นี่เป็นประเด็นสาคัญของการร่างหนังสือว่า เป็นหรือ ไม่เป็น
2. ข้อเสนอแนะในกำรร่ำงหนังสือ (ให้เป็น)
1. ผู้ร่างหนังสือราชการ ควรฝึกฝนในการร่างหนังสือ ชอบที่จะเป็นคนอ่านหนังสือหรือบทความเพื่อ
จะได้นาสานวน ภาษา หรือข้อความที่สามารถมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการร่างหนังสือราชการในแต่
ละประเภทได้ดียิ่งขึ้น
2. ผู้ร่างหนังสือราชการ ควรอดทนต่อการถูกติติง หรือการให้แก้ไขหนังสือจากผู้บังคับบัญชา และนา
ข้อผิดพลาด หรือข้อที่แก้ไขมาเป็นบทเรียน ทั้งนี้ให้คิดไปในทางที่ดีที่ว่า “การแก้ไขหนังสือเป็นเรื่องธรรมดาที่
ผู้บังคับบัญชาจะปรับปรุง เพื่อให้ถ้อยคาหรือสานวนในหนังสือฉบับนั้นมีความไพเราะและน่าอ่านมากยิ่งขึ้น”
3. ผู้ร่างหนังสือราชการ ควรมีจุดมุ่งหมายที่หวังผล คือ ร่างอย่างมีจิตวิญญาณ เช่น ถ้าต้องการให้
ทราบถึงเหตุการณ์ก็ต้องร่ างให้ ผู้อ่านเข้าใจเหมือนกับรู้เหตุการณ์นั้นด้ว ยตนเอง หรือถ้าต้องการขอความ
ร่วมมือเรื่องใด ก็ต้องร่างให้ผู้อ่าน คล้อยตามและยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องนั้น ๆ
3. หลักในกำรร่ำงหนังสือรำชกำร
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาและจดจารูปแบบของหนังสือราชการ (ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ) ให้ถูกต้องและแม่นยา
2. เข้าใจในโครงสร้างของหนังสือราชการแต่ละชนิด เช่น หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือ
ประทับตรา เป็นต้น
3. จับประเด็นของเรื่องที่จะร่าง
4. บอกความประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับสามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว
5. กรณีมีความประสงค์หลายข้อ ให้แยกเป็นข้อ ๆ
6. กรณีจาเป็นจะต้องอ้างตัวบทกฎหมาย หรือตัวอย่างให้ระบุให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับค้นหามา
ตรวจสอบได้สะดวก
7. ใช้ถ้อยคากะทัดรัด ได้ใจความ
8. ใช้ถ้อยคาเป็นภาษาราชการ
9. การใช้ถ้อยคาปฏิเสธ ให้ใช้ภาษาที่นุ่มนวล รื่นหู
10. หลีกเลี่ยงถ้อยคาที่เป็นคาซับซ้อน คาฟุ่มเฟือย
11. การใช้อักขระวิธีตัวสะกด ตัวการันต์และวรรคตอนให้ถูกต้อง
12. ใช้คาราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
13. ระมัดระวังในการใช้คาที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
14. หลีกเลี่ยงการใช้คาที่เป็นภาษาต่างประเทศให้มากที่สุด
15. ไม่ใช้คาที่ใช้ในโฆษณา
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16. อ่านและตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
4. องค์ประกอบของกำรร่ำงหนังสือ
1. มีเอกภาพ หมายถึง มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญเพียงเรื่องเดียว เนื้อหาไม่ปะปนจนทาให้เกิดความสับสน
2. มีสัมพันธภาพ หมายถึง มีความเชื่อมโยงของเนื้อความเป็นไปตามลาดับและต่อเนื่องกัน
3. มีความกระจ่าง หมายถึง เนื้อความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถเข้าใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน ไม่เกิดปัญหาในการตีความ
4. มีอารมณ์คงที่ หมายถึง ผู้ร่างจะต้องรักษาระดับของความคิด หรืออารมณ์ให้คงที่
5. มีความน่าพอใจติดตาม หมายถึง เชิญชวนให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวจนจบ
5. โครงสร้ำงในกำรร่ำงหนังสือรำชกำร
ตอนที่ 1 (คาขึ้นต้น)
1. หากเป็นเรื่องที่เคยติดต่อกันมาก่อน จะต้องดูถึงเรื่องเดิม ว่าเคยเป็นมาอย่างไร ปกติให้ขึ้นต้น ด้วย
คาว่า “ตาม ...” ลงท้ายด้วยคาว่า “นั้น”
2. หากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งไม่เคยมีการติดต่อกันมา ก่อน จะต้องเขียนความประสงค์หรือความ
มุ่งหมาย โดยมีเหตุผลอย่างชัดเจน ปกติให้ขึ้นต้นด้วยคาว่า “ด้วย...” หรือ “ เนื่องจาก ...”
ตอนที่ 2 (จุดประสงค์)
1. ให้แจ้งจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป เช่น การขอความร่วมมือ การขอความเห็น การขอความช่วยเหลือ
2. ถ้ามีจุดประสงค์หลายข้อ ให้เขียนแยกออกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
ตอนที่ 3 (คำลงท้ำย)
ปกติจะขึ้นต้นด้วย คาว่า “จึง ...และต่อท้ายด้วยข้อความที่ได้ระบุให้ปฏิบัติตาม หรือ ร้องขอ ตาม
ข้อความที่ได้ระบุไว้ใน ตอนที่ 2 ให้ชัดเจน เช่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/และถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา/สั่งการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์/ ให้ความร่วมมือ
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก
ตัวอย่ำง กำรร่ำงหนังสือ ประเภทหนังสือเชิญ
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
ตัวอย่ำง กำรร่ำงหนังสือ ประเภทหนังสือคำสั่ง
1. หนังสือคาสั่งไปราชการ
2. หนังสือคาสั่งแต่งตั้ง
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)

39

(หนังสือคำสั่งไปรำชกำร)

40

(หนังสือคำสั่งแต่งตั้ง)

41

(หนังสือรับรองผลกำรเรียน)

42

(หนังสือลงรับภำยนอก)

43

(หนังสือลงรับภำยใน)

44

(ใบลำผักผ่อน)

45

(ใบลำป่วย/ลำคลอดบุตร/ลำกิจส่วนตัว)

46

(ใบลำไปต่ำงประเทศ)
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ภำคผนวก ข

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2506
เสียใหม่ให้เหมำะสมยิง่ ขึ้นคณะรัฐมนตรีจึงวำงระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
3.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ
3.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516บรรดา
ระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรีและคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่กรณีที่กล่าวในข้อ 5
ข้อ 4 ระเบี ย บนี้ ให้ ใช้บั ง คับ แก่ ส่ ว นราชการ ส่ ว นราชการใดมีค วามจาเป็นที่ จะต้องปฏิบัติ งานสารบรรณ
นอกเหนือไปจากที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอทาความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 5 ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติกาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสาร
บรรณไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ 6 ในระเบียบนี้
"งานสารบรรณ" หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริห ารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับการ
ส่ง การเก็บรักษาการยืมจนถึงการทาลาย
"หนังสือ" หมายความว่า หนังสือราชการ
"ส่ ว นราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรมส านักงานหรือหน่ว ยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่อง
ใด ๆ และให้ ห มายความรวมถึงคณะอนุ กรรมการคณะทางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน
ข้อ 7 คาอธิบายซึ่งกาหนดไว้ท้ายระเบียบ ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในงานสารบรรณ และให้ ใช้ แนวทาง
ในการปฏิบัติ
ข้อ 8 ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบี ยบนี้ร วมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกคาอธิบาย กับให้ มี หน้าที่ดาเนินการฝึ กอบรม
เกี่ยวกับงานสารบรรณการตีความ การวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคาอธิบายตามวรรค
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หนึ่งปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจาก คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
หมวด 1
ชนิดของหนังสือ
ข้อ 9 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
9.1 หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
9.2 หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่สวนราชการ ่ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
9.3 หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
9.4 เอกสารททางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานราชการ
9.5 เอกสารททางราชการจัดทาข้นตามกฎหมาย ึ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ข้อ 10 หนังสือ มี 6 ชนิด คือ
ส่วนที่ 1
หนังสือภำยนอก
ข้อ 11 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วน
ราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอกให้จัดทาตาม
แบบที่ 1 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
11.1 ที่ ให้ ล งรหั สตัว พยั ญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่อง ตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 1
ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งสาหรับหนังสือของ คณะกรรมการให้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ ตามความ
จาเป็น
11.2 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการหรือคณะกรรมการ ซึ่งเป็น
เจ้าของหนังสือนั้นและโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย
11.3 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
11.4 เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดย
ปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
11.5 ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การการใช้คาขึ้นต้นสรรพนาม และคาลง
ท้ายที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 2 แล้วลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่
เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่
11.6 อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะ หนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับ
มาก่อนแล้วจะจากส่วนราชการใดก็ตามโดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือวันที่เดือน
ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้นการอ้าง ถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้น แต่มีเรื่อง
อื่นที่เป็นสาระสาคัญ ต้องนามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบ
ด้วย
11.7 สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือ บรรณสารที่ส่งพร้อมกับหนังสือนั้น ในกรณี
ที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด
11.8 ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายหากมีความประสงค์หลายประการ
ให้แยกเป็นข้อ ๆ
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11.9 คาลงท้าย ให้ใช้คาลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การใช้คาขึ้นต้น สรรพนามและ
คาลงท้ายทีก่ าหนดไว้ในภาคผนวก 2
11.10 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็ม ของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 3
11.11 ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของเจ้าของหนังสือ
11.12 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือถ้า
ส่วนราชการที่ออกหนังสือ อยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรม
และกองถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.13 โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือ หน่วยงานที่ออกหนังสือ
และหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย
11.14 ส าเนาส่ ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ ส่ งจัดทาสาเนาส่งไปให้ส่ ว น ราชการหรือบุคคลอื่นทราบและ
ประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสาเนาส่งไปให้ ผู้ใดแล้วให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อ บุคคล
ที่ส่งสาเนาไปให้เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่
แนบรายชื่อไปด้วย
ส่วนที่ 2
หนังสือภำยใน
ข้อ 12 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ ภายนอกเป็นหนังสือติดต่อ
ภายในกระทรวง ทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดทาตามแบบที่ 2 ท้าย
ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
12.1 ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมีรายละเอียด
พอสมควรโดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับ
กรมและกองเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์(ถ้ามี)
12.2 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่องตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 1ทับเลข
ทะเบียนหนังสือส่งสาหรับหนังสือของคณะกรรมการ ให้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจาเป็น
12.3 วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
12.4 เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดย
ปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
12.5 คาขึ้นต้น ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คาขึ้นต้น สรรพนาม และคา
ลงท้ายที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 2แล้วลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัว บุคคล
ไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่
12.6 ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายหากมีความประสงค์หลายประการ
ให้แยกเป็นข้อๆในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ระบุไว้ในข้อนี้
12.7 ลงชื่อและตาแหน่งให้ปฏิบัติตามข้อ 11.10 และข้อ 11.11 โดยอนุโลมในกรณีที่กระทรวงทบวง
กรมหรือจังหวัดใด ประสงค์จะกาหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทาได้
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ส่วนที่ 3
หนังสือประทับตรำ
ข้อ 13 หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็น
ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกากับตราหนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่ วนราชการกับส่วนราชการและระหว่ า
ส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ ได้แก่
13.1 การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
13.2 การส่งสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
13.3 การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญหรือการเงิน
13.4 การแจ้งผลงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
13.5 การเตือนเรื่องที่ค้าง
13.6 เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกาหนดโดยทาเป็นคาสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา
ข้อ 14 หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาตามแบบที่ 3 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้
14.1 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่อง ตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 1 ทับ
เลขทะเบียนหนังสือส่ง
14.2 ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง
14.3 ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
14.4 ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
14.5 ตราชื่อส่วนราชการให้ประทับตราชื่อส่วนราชการตามข้อ 72 ด้วยหมึกแดงและให้ ผู้รับผิดชอบ
ลงลายมือชื่อย่อกากับตรา
14.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
14.7 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
14.8 โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ด้วยและหมายเลข
ภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ลงชื่อที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้ลงตาบลที่อยู่
ตามความจาเป็นและแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4
หนังสือสั่งกำร
ข้อ 15 หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดแบบไว้โดยเฉพาะ
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่คาสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
ข้อ 16 คาสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ
และให้จัดตามแบบที่ 4 รูปแบบคาสั่งท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
16.1 คาสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตาแหน่งของผู้มีอานาจที่ออกคาสั่ง รูปแบบคาสั่ง
16.2 ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคาสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรี ยงเป็นลาดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับเลขปี
พุทธศักราชที่ออกคาสั่ง
16.3 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคาสั่ง
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16.4 ข้อความ ให้ อ้างเหตุที่ออกคาสั่ ง และอ้างถึงอานาจที่ให้ ออกคาสั่ ง (ถ้ามี) ไว้ด้วยแล้ ว จึงลง
ข้อความที่สั่งและวันใช้บังคับ
16.5 สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ขื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคาสั่ง
16.6 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคาสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
16.7 ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกคาสั่ง
ข้อ 17 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้
เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจา ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาตามแบบที่ 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 เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ17.6 ข้อ ให้เรียง
ข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อระเบียบข้อ 2 เป็นวันใช้ บังคับกาหนดว่าให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่เมื่อใดและข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้
17.7 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุ ทธศักราชที่ออก
ระเบียบ
17.8 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
17.9 ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกระเบียบ
ข้อ 18 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่กาหนดให้ใช้โดยอาศัยอานาจของกฎหมายที่บัญญัติให้
กระทาได้
18.1 ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ
18.2 ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ
18.3 ฉบับที่ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็น
ข้อบังคับ
18.4 พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ
18.5 ข้ อความ ให้ อ้ า งเหตุ ผ ลโดยย่ อ เพื่ อ แสดงถึ ง ความมุ่ ง หมายที่ ต้ องออกข้ อบั ง คั บ และอ้ า งถึ ง
กฎหมาย
18.6 ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ 2 เป็นวันใช้ บังคับ
กาหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดและข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้ รักษาการข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะ
แบ่งเป็นหมวดก็ได้โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1
18.7 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
ข้อบังคับ
18.8 ลงชื่อให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
18.9 ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ
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ส่วนที่ 5
หนังสือประชำสัมพันธ์
ข้อ 19 หนังสื อประชาสัมพัน ธ์ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดแบบไว้
โดยเฉพาะหนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์และข่าว
ข้อ 20 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติใช้
กระดาษตราครุฑ
20.1 ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ
20.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
20.3 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ
20.4 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
ประกาศ
20.5 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
20.6 ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกประกาศในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ทาเป็นแจ้งความ
ข้อ 21 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือ
เหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาตามแบบที่ 8 ท้าย
ระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
21.1 แถลงการณ์ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
21.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์
21.3 ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลงฉบับที่ เรียง
ตามลาดับไว้ด้วย
21.4 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์
21.5 ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
21.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
แถลงการณ์
ข้อ 22 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้จัดทาตามแบบที่ 9 ท้ายระเบียบ
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
22.1 ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
22.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว
22.3 ฉบั บ ที่ ใช้ ในกรณี ที่จ ะต้ องออกข่ า วหลายฉบับในเรื่ อ งเดีย วที่ต่อเนื่ องกัน ให้ ล งฉบั บที่เรีย ง
ตามลาดับไว้ด้วย
22.4 ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว
22.5 ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
22.6 วัน เดือน ปีให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข่าว
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ส่วนที่ 6
หนังสือที่เจำหน้ำที่ทำขึน้ หรือรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร
ข้อ 23 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทาขึ้นนอกจาก
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงาน การประชุม
บันทึก และหนังสืออื่น
ข้อ 24 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จาเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ และให้
จัดทาตามแบบที่ 10ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
24.1 เลขที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ที่ 1 เรียงเป็นลาดับไปจนถึงสิ้นปี
ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่าง
หนึ่งอย่างใด
24.2 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้นและจะลงสถานที่ตั้ง
ของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้
24.3 ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า แล้วต่อด้วยชื่อบุคคล นิติ
บุคคลหรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรองในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็มโดยมีคานาหน้านามชื่อ
นามสกุล ตาแหน่งหน้าที่และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นทางานอยู่อย่างชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อความที่รับรอง
24.4 ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
รับรอง
24.5 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรื อ ผู้ที่ได้รับมอบหมายและพิมพ์ชื่อ
เต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ในลายมือชื่อ
24.6 ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ
24.7 รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสาคัญที่ออกให้แก่บุคคล
ให้ ติดรู ป ถ่ายของผู้ ที่ได้รั บการรับ รอง ขนาด 4*6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่ส วมหมวก ประทับตราชื่อส่ ว น
ราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้
รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย
ข้อที่ 25 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของ
ที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานให้จัดทาตามแบบที่ 11 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
25.1 รายงานการประชุมให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น
25.2 ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม
25.3 เมื่อ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม
25.4 ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม
25.5 ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมาประชุมในกรณี
ที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตาแหน่งใด
25.6 ผู้ไม่มาประขุม ให้ลงชื่ อและหรือตาแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มา
ประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี)
25.7 ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้
เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
25.8 เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม
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25.9 ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติเริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่
ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลาดับ
25.10 เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
25.11 ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น
ข้อที่ 26 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับํากว่
ต่ าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกัน ในการ
ปฏิบัติราชการโดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความและให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้
26.1 ชื่อตาแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้คาขึ้นต้นตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 2
26.2 สาระสาคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย
26.3 ชื่อและตาแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้บันทึก และในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึก
ข้อความให้ลงวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วยการบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคาขึ้นต้นใจความบันทึกและ
ลงชื่อเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ ข้างต้นและให้ลงวัน เดือน ปี กากับใต้ลายมือชื่อผู้บันทึก หากไม่มีความเห็นใด
เพิม่ เติมให้ลงชื่อและวัน เดือน ปีกากับเท่านั้น
ข้อที่ 27 หนังสืออื่น คือ หนังสือ หรือ เอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็น
หลั กฐานในทางราชการซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสื อของ
บุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้วมีรูปแบบ
ตามที่กระทรวงทบวงกรมจะกาหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทาตาม
แบบ เช่น โฉนด แผนที่แบบ แผนผัง สัญญาหลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคาร้อง เป็นต้น
ส่วนที่ 7
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 28 หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่ง และดาเนินการทางสารบรรณด้วยความ
รวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
28.1 ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
28.2 ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
28.3 ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาด
ไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซองตามที่กาหนดไว้ในแบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบ
ที่ 3 และแบบที่ 15ท้ายระเบียบ โดยให้ระบุคาว่า ด่วน ด่วนมากหรื อ ด่วนที่สุด สาหรับหนังสือตามข้อ 28.1
ข้อ 28.2และข้อ 28.3 แล้วแต่กรณีในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กาหนด ให้ระบุคาว่า
ด่วนภายใน แล้วลงวัน เดือน ปีและกาหนดเวลา ที่ต้องการให้หนังสือนั้น ไปถึงผู้รับกับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่ง
ระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่กาหนด
ข้อที่ 29 เรื่องราชการที่จะดาเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือได้ไม่ทัน ให้ส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารเช่น
โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์โทรศัพท์วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์เป็นต้นและให้ผู้รับ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่จาเป็นต้อง ยืนยันเป็นหนังสือ ให้ทาหนังสือยืนยันตามไปทันทีการส่ง
ข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรทัศน์ วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน์เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน
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ข้อ ที่ 30 หนั ง สื อ ที่ จั ด ท าขึ้ น โดยปกติ ใ ห้ มี ส าเนาคู่ ฉ บั บ เก็ บไว้ ที่ ต้ น เรื่ อ ง 1 ฉบั บ และให้ มี ส าเนาเก็ บ ไว้ ที่
หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับสาเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์
และผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ
ข้อที่ 31 หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยว ข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้ส่ง สาเนา
ไปให้ทราบโดยทาเป็นหนังสือประทับตราสาเนาหนังสือนี้ให้มีคารับรองว่า สาเนาถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่
ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปซึ่งเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและ
ตาแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ
ข้อที่ 32 หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัส ตัวพยัญชนะ
ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่ง กาหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลาดับไป
จนถึงสิ้นปีปฏิทินหรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบ หนังสือภายนอกอย่างหนึ่ง อย่างใดเมื่อผู้รับได้รับ
หนังสือเวียนแล้วเห็นว่าเรื่องนั้นจะต้องให้หน่วย งานหรือบุคคลในบังคับบัญชาในระดับต่าง ๆได้รับทราบด้วยก็
ให้มีเจ้าหน้าที่จัดทาสาเนาหรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว
ข้อที่ 33 สรรพนามที่ใช้ในหนังสือ ให้ใช้ตามฐานะแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าของหนังสือและผู้รับหนังสือ
ตามภาคผนวก 2
ข้อที่ 34 หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทาตามแบบที่
กาหนดไว้ในภาคผนวก 4 สาหรับหนังสือที่เป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตาม ประเพณีนิยม
หมวด 2
กำรรับและส่งหนังสือ
ส่วนที่ 1 กำรรับหนังสือ
ข้อ 35 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติ
ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 36 จัดล าดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจ
เอกสารหากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการ เจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพื่อดาเนินการให้ถูกต้อง
หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงดาเนินการเรื่องนั้นต่อไป
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 ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลาดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทนิ
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรา รับหนังสือ
38.3 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา
38.4 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือที่รับเข้ามา
38.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อ บุคคลในกรณีที่ไม่มีตาแหน่ง
38.6 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วน ราชกาหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตาแหน่ง
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38.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไม่มีชื่อ เรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
38.8 การปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
38.9 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ 39 จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการโดยให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับ
หนังสือนั้นในช่อง การปฏิบัติถ้ามีชื่อบุคคลหรื อตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือ ให้ลงชื่อหรือ ตาแหน่งไว้
ด้วยการส่งหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามวรรคหนึ่ง จะส่งโดยใช้สมุด
ส่งหนังสื อตามข้อ 48 หรื อให้ ผู้รับ หนั งสือลงชื่อ และวันเดือนปีที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานใน ทะเบียนรับ
หนังสือก็ได้การดาเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาผู้ใดหรือไม่ให้เป็น ไปตามที่หัวหน้าส่วน
ราชการกาหนดถ้าหนังสือรั บนั้ นจะต้องดาเนินเรื่องในหน่วยงานนั้นเองจนถึงขั้นได้ตอบหนังสือไปแล้ว ให้
ลงทะเบียนว่าได้ส่งออกไปโดยหนังสือที่เท่าใด วันเดือนปีใด
ข้อ 40 การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือ จากหน่วยงานสารบรรณกลางแล้วให้
ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม
ส่วนที่ 2
กำรส่งหนังสือ
ข้อ 41 หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตาม ที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 42 ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่ง ที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณ กลางเพื่อส่งออก
ข้อ 43 เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้วให้ปฏิบัติดังนี้
43.1 ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่งตามแบบที่ 14 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้
43.1.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน
43.1.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลาดับ ติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน
43.1.3 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของส่วนราชการเจ้าของ เรื่องในหนังสือที่จะส่งออก
ถ้าไม่มีที่ดังกล่าวช่องนี้จะว่าง
43.1.4 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จะส่งหนังสือนั้นออก
43.1.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อ บุคคลในกรณีทีไม่มีตาแหน่ง
43.1.6 ถึง ให้ล งตาแหน่ งของผู้ ที่ห นังสื อนั้นมีถึงหรือชื่อส่ว นราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ตาแหน่ง
43.1.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีทีไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
43.1.8 การปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
43.1.9 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
43.2 ลงเลขที่และวันเดือนปีในหนังสื อที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสาเนาคู่ฉบับ ให้ตรงกับเลข
ทะเบียนส่งและวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ 43.1.2 และข้อ 43.1.4
ข้อ 44 ก่อนบรรจุซอง ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบร้อย ของหนังสือ
ตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วยอีกครั้งหนึ่งแล้วปิดผนึกหนังสือที่ไม่มีความสาคัญมากนัก อาจส่งไปโดยวิธีพับยึดติดด้วย
แถบกาว กาว เย็บด้วยลวด หรือวิธีอื่นแทนการบรรจุซอง
ข้อ 45 การจ่าหน้าซองให้ปฏิบัติตามแบบที่ 15 ท้ายระเบียบ สาหรับหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติให้
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ปฏิบัติตามข้อ 28ในกรณีที่ไม่ใช้สมุดส่งหนังสือ ให้มีใบรับหนังสือตามข้อ 49 แนบติดซองไปด้วย
ข้อ 46 การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย
กาหนดการส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้วผู้ส่งต้องให้ผู้รับลงชื่อรับใน
สมุดส่งหนังสือหรือใบรับ
ข้อ 47 หนังสือที่ได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีที่เป็นการตอบหนังสือซึ่งรับเข้ามาให้ลงทะเบียนว่าหนังสือนั้นได้
ตอบตามหนังสือรับที่เท่าใด วันเดือนปีใด
ข้อ 48 สมุดส่งหนังสือให้จัดทาตามแบบที่ 16 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
48.1 เลขทะเบียน ให้ลงเลขทะเบียนหนังสือส่ง
48.2 จาก ให้ลงตาแหน่งหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคล
48.3 ถึง ให้ ล งตาแหน่ งของผู้ ที่ห นังสื อนั้นมีถึง หรือชื่อส่ ว นราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่ มี
ตาแหน่ง
48.4 หน่วยรับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่รับหนังสือ
48.5 ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้
48.6 วันและเวลา ให้ผู้รับหนังสือลงวัน เดือน ปีและเวลาที่รับหนังสือ
48.7 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ 49 ใบรับหนังสือ ให้จัดทาตามแบบที่ 17 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
49.1 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น
49.2 ถึง ให้ ล งตาแหน่ งของผู้ ที่ห นังสื อนั้นมีถึง หรือชื่อส่ ว นราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่ มี
ตาแหน่ง
49.3 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
49.4 รับวันที่ ให้ผู้รับหนังสือลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ
49.5 เวลา ให้ผู้รับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ
49.6 ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้

ส่วนที่ 3
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 50 เพื่อให้การรับและส่งหนังสือดาเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อย และรวดเร็วส่วนราชการจะกาหนดหน้าที่
ของผู้ ปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบั ติ นั้ น ไว้ด้วยก็ได้ทั้งนี้ให้ มีการส ารวจทะเบียนหนังสือรับเป็น ประจาว่า
หนังสือตามทะเบียนรับนั้น ได้มีการปฏิบัติไปแล้วเพียงใดและให้มีการติดตามเรื่องด้วย ในการนี้ส่วนราชการใด
เห็นสมควรจะจั ดให้มีบัตรตรวจค้นสาหรับหนังสือรับและหนังสือส่งเพื่อความสะดวกในการค้นหาก็ได้ตาม
ความเหมาะสม
ข้อ 51 บัตรตรวจค้น ให้จัดทาตามแบบที่ 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 ให้ลงเรื่องย่อของหนังสือเพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น มาจากที่ใด เรื่องอะไร
51.6 การปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อให้ทราบว่าส่งไปที่ใดเมื่อใด
หมวด 3
กำรเก็บรักษำ ยืม และทำลำยหนังสือ
ส่วนที่ 1กำรเก็บรักษำ
ข้อ 52 การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพื่อใช้
ในการตรวจสอบ
ข้อ 53 การเก็บระหว่างปฏิบัติคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับรับผิดชอบของเจ้าของ
เรื่องโดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ข้อ 54 การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่ จะต้อง
ปฏิบัติต่อไปอีกให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติดังนี้
54.1 จัดทาบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่ 19 ท้ายระเบียบอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับ
สาหรับเจ้าของเรื่องและหน่วยเก็บเก็บไว้อย่างละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
54.1.1 ลาดับที่ ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ
54.1.2 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
54.1.3 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ
54.1.4 เรื่องให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
54.1.5 อายุ ก ารเก็ บ หนั ง สื อ ให้ ล งวั น เดื อ นปี ที่ จ ะเก็ บ ถึ ง ในกรณี ใ ห้ เ ก็ บ ไว้ ต ลอดไป ให้ ล งค าว่ า
ห้ามทาลาย
54.1.6 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด(ถ้ามี)
54.2 ส่งหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้น พร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บไปให้
หน่วยเก็บที่ส่วนราชการนั้น ๆ กาหนด
ข้อ 55 เมื่อได้รับเรื่องจากเจ้าของเรื่องตามข้อ 54 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังนี้
55.1 ประทับตรากาหนดเก็บหนังสือตามข้อ 73 ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของ
หนังสือฉบับนั้นและลงลายมือชื่อย่อกากับตรา
55.1.1 หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคาว่า ห้ามทาลาย ด้วยหมึกสีแดง
55.1.2 หนังสือที่เก็บโดยมีกาหนดเวลา ให้ประทับตราคาว่า เก็บถึง พ.ศ. .... ด้วยหมึกสีน้าเงิน และลง
เลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง
55.2 ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ 20 ท้ายระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
55.2.1 ลาดับที่ ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ
55.2.2 วันเก็บ ให้ลงวันเดือนปีที่นาหนังสือนั้นเข้าทะเบียนเก็บ
55.2.3 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
55.2.4 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
55.2.5 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปย่อ
55.2.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
55.2.7 กาหนดเวลาเก็บ ให้ลงระยะเวลาการเก็บตามที่กาหนดในตรากาหนดเก็บหนังสือตามข้อ 55.1
55.2.8 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
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ข้อ 56 การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จาเป็นจะต้องใช้ใน
การตรวจสอบเป็นประจาไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการตามข้อ 54 ให้เจ้าของเรื่อง
เก็บเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้เมื่อหมด ความจาเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว
ให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการโดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 54 และข้อ 55 โดยอนุโลม
ข้อ 57 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปีเว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
57.1 หนังสือที่ต้องสงวนเป็ นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ
57.2 หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออื่นใด
ทีไ่ ด้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกาหนดไว้เป็นพิเศษแล้วการเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบ
แผนว่าด้วยการนั้น
57.3 หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณีสถิติหลักฐานหรือเรื่องที่ ต้องใช้
สาหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกันให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไปหรือตามที่
กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร กาหนด
57.4 หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สาเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่
น้อยกว่า 5 ปี
57.5 หนั งสื อที่เป็ น เรื่ องธรรมดาสามั ญซึ่งไม่มีค วามส าคัญ และเป็น เรื่องที่เกิ ดขึ้นเป็นประจาเมื่ อ
ดาเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปีในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งมิใช่เป็นเอกสารสิทธิหากเห็น
ว่าไม่มีความจาเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปีให้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทาลายได้
ข้อ 58 ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปีนับจากวันที่ได้จัดทาขึ้น ที่เก็บไว้ ณ ส่วน
ราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปีให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ภายในวันที่
31 มกราคม ของปีถัดไป เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
58.1 หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ
58.2 หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไป กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
58.3 หนังสือที่ส่วนราชการมีความจาเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้น ให้จัดทาบัญชีหนังสือครบ 25
ปีที่ขอเก็บเองส่งมอบให้กองจดหมายแห่งชาติกรมศิลปกร
ข้อ 59 บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปีและบัญชีหนังสือครบ 25 ปีที่ขอเก็บเองอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและ
สาเนาคู่ฉบับ เพื่อให้ส่วนราชการ ผู้มอบและกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ผู้รับมอบยึดถือไว้เป็น
หลักฐานฝ่ายละฉบับ
59.1 บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 24 ปีให้จัดทาตามแบบที่ 21 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
59.1.1 ชื่อบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปีประจาปีให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดทาบัญชี
59.1.2 กระทรวง ทบวง กรมกอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทาบัญชี
59.1.3 วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดทาบัญชี
59.1. 4 แผนที่ ให้ลงเลขลาดับขอบแผ่นบัญชี
59.1.5 ลาดับที่ ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือที่ส่งมอบ
59.1.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บ
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 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
59.1.12 ลงชื่อผู้ มอบ ให้ ผู้มอบลงลายมือชื่อ และวงเล็ บชื่อและนามสกุล ด้ว ยตัว บรรจงพร้อมลง
ตาแหน่งของผู้มอบ
59.1.13 ลงชื่อผู้รับมอบ ให้ ผู้รับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัว บรรจงพร้อมทั้ง
ลงตาแหน่งของผู้รับมอบ
59.2 บัญชีหนังสือครบ 25 ปีที่ขอเก็บเอง ให้จัดตามแบบที่ 22 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้
59.2.1 ชื่อบัญชีหนังสือครบ 25 ปีที่ขอเก็บเองประจาปีให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดทาบัญชี
59.2.2 กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทาบัญชี
59.2.3 วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดทาบัญชี
59.2.4 แผ่นที่ ให้ลงเลขลาดับของแผ่นบัญชี
59.2.5 ลาดับที่ ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง
59.2.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
59.2.7 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
59.2.8 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ
59.2.9 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
59.2.10 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ 60 หนังสือที่ยังไม่ถึงกาหนดทาลาย ซึ่งส่วนราชการเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีความสาคัญและประสงค์จะฝาก
ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร เก็บไว้ให้ปฏิบัติดังนี้
60.1 จัดทาบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ 23 ท้ายระเบียบอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับโดย
กรอกรายละเอียดดังนี้
60.1.1 ชื่อบัญชีฝากหนังสือ ประจาปีให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราช ที่จัดทาบัญชี
60.1.2 กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทาบัญชี
60.1.3 วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดทาบัญชี
60.1.4 แผ่นที่ ให้ลงเลขลาดับของแผ่นบัญชี
60.1.5 ลาดับที่ ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือ
60.1.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
60.1.7 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
60.1.8 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ
60.1.9 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
60.1.10 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
60.1.11 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
60.1.12 ลงชื่อผู้ฝาก ให้ผู้ฝากลงลายมือและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งลงตาแหน่ง
ของผู้ฝาก
60.1.13 ลงชื่อผู้รับฝาก ให้ผู้รับฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัว บรรจงพร้อมทั้งลง
ตาแหน่งของผู้รับฝาก
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60.2 ส่งต้นฉบั บและสาเนาคู่ฉบับบัญชีฝากหนังสือพร้อมกับหนังสือที่จะฝากให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติกรมศิลปากร
60.3 เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแล้วให้ลงนามใน
บัญชีฝากหนังสือแล้วคืนต้นฉบับให้ส่วนราชการผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐานหนังสือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรให้ถือว่าเป็นหนังสือของส่วนราชการผู้ฝากหากส่วนราชการ ผู้ฝากต้องการใช้ หนังสือ
หรือขอคืนให้ทาได้โดยจัดทาหลักฐานต่อกันไว้ให้ชัดแจ้งเมื่อถึงกาหนดการทาลายแล้ว ให้ส่วนราชการผู้ฝาก
ดาเนินการตามข้อ 66
ข้อ 61 การรักษาหนังสือ ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ทุกโอกาสหากชารุด
เสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิมหากสูญหายต้องหาสาเนามาแทนถ้าชารุดเสียหายจนไม่สามาร
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บด้วยถ้าหนังสือที่
สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสาคัญที่เป็นการแสดงเอกสารสิทธิก็ให้ดาเนินการแจ้งความ
ต่อพนักงานสอบสวน
ส่วนที่ 2 กำรยืม
ข้อ 62 การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
62.1 ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนาไปใช้ในราชการใด
62.2 ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือ
และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลาดับวันเดือนปีไว้เพื่อติดตามทวงถามส่วนบัตรยืมหนังสือ
นั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป
62.3 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
62.4 การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 63 บัตรยืมหนังสือ ให้จัดทาตามแบบที่ 24 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
63.1 รายการ ให้ลงชื่อเรื่องหนังสือที่ขอยืมไปพร้อมด้วยรหัสของหนังสือนั้น
63.2 ผู้ยืม ให้ลงชื่อบุคคล ตาแหน่ง หรือส่วนราชการที่ยืมหนังสือนั้น
63.3 ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อกากับพร้อมด้วยตาแหน่งในบรรทัดถัดไป
63.4 วันยืม ให้ลงวันเดือนปีที่ยืมหนังสือนั้น
63.5 กาหนดส่งคืน ให้ลงวันเดือนปีที่จะส่งหนังสือนั้นคืน
63.6 ผู้ส่งคืน ให้ผู้ส่งคืนลงลายมือชื่อ
63.7 วันส่งคืน ให้ลงวันเดือนปีที่ส่งหนังสือคืน
ข้อ 64 การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จหรือหนังสือที่เก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 62
โดยอนุโลม
ข้อ 65 การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทามิได้เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้จะต้องได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน
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ส่วนที่ 3 กำรทำลำย
ข้อ 66 ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสารวจหนังสือที่ที่ครบ
กาหนดอายุการเก็บในปีนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กอง จดหมายเหตุแห่งชาติกรม
ศิ ล ปากร แล้ ว จั ด ท าบั ญ ชี ห นั ง สื อ ขอท าลายเสนอหั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรมเพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทาลายหนั งสื อบัญชีห นังสื อขอทาลายให้จัดทาตามแบบที่ 25 ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้ มี
ต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
66.1 ชื่อบัญชีหนังสือขอทาลาย ประจาปีให้ลงตัวเลขของ ปีพุทธศักราชที่จัดทาบัญชีที่จัดทาบัญชี
66.2 กระทรวง ทบวง กรม กองให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทาบัญชี
66.3 วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดทาบัญชี
66.4 แผ่นที่ ให้ลงเลขลาดับของแผ่นบัญชี
66.5 ลาดับที่ ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือ
66.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
66.7 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
66.8 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ
66.9 เลขทะเบียนรับ ให้ลงทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
66.10 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
66.11 การพิจารณา ให้คณะกรรมการทาลายหนังสือเป็นผู้กรอก
66.12 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ 67 ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ
และกรรมการอีก อย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้ งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปถ้า
ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธาน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็น ด้วยให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้
ข้อ 68 คณะกรรมการทาลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้
68.1 พิจารณาหนังสือที่จะขอทาลายตามบัญชีหนังสือขอทาลาย
68.2 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควร ทาลาย และควรจะขยายเวลาการ
เก็บไว้ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใดในช่อง การพิจารณา ตามข้อ 66.11 ของบัญชี หนังสือ
ขอทาลาย แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือในตรากาหนดเก็บหนังสือโดยให้ประธานกรรมการทาลายหนังสือ
ลงลายมือชื่อกากับการ แก้ไข
68.3 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็ นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ ทาลาย ให้ กรอก เครื่องหมาย
กากบาท (x) ลงในช่อง การพิจารณาตามข้อ 66.11 ของบัญชีหนังสือขอทาลาย
68.4 เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมเพื่อเพื่อพิจารณาสั่งการ ตามข้อ 69
68.5 ควบคุมการทาลายหนังสือซึ่งผู้มีอานาจอนุมัติให้ทาลายได้แล้วโดยการเผาหรือวิธีอื่นใดที่จะไม่ให้
หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้และเมื่อทาลายเรียบร้อยแล้วให้ทาบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอานาจอนุมัติทราบ
ข้อ 69 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมได้รับรายงานตามข้อ 68.4 แล้ว ให้พิจารณาสั่งการดังนี้
69.1 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทาลายให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาการทาลายงวด
ต่อไป
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69.2 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทาลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่ หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอทาความตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว
ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา
ข้อ 70 ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทาลายแล้วแจ้งให้ให้ส่วน
ราชการทีส่ ่งบัญชีหนังสือขอทาลายทราบดังนี้
70.1 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วย ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้น ดาเนินการ
ทาลายหนังสือต่อไปได้หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายในกาหนดเวลา
60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรให้ถือว่ากองจดหมาย
เหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ได้ให้ความ เห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการทาลายหนังสือได้
70.2 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใด ควรจะขยายเวลาการเก็บไว้
อย่างใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งส่วนราชการนั้ นทราบ และให้ส่วนราชการนั้น ทาการแก้ไขตามที่กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรแจ้งมาหากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร เห็นควรให้
ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม ศิลปากร ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ในการนี้
กองจดหมายเหตุแห่ งชาติกรมศิลปากร จะส่งเจ้าหน้าที่มาร่ว มตรวจสอบหนังสื อของส่ว นราชการนั้นก็ได้
หมวด 4
มาตรฐานตรา แบบพิมพ์และซอง
ข้อ 71 ตราครุฑสาหรับแบบพิมพ์ให้ใช้ตามแบบที่ 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 หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเป็น
กรมหรือจังหวัดอยู่ขอบล่างของตราส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ จะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นด้วยก็ได้โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตราส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับ
ต่างประเทศ จะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบ
ล่างของตรา
ข้อ 73 ตรากาหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพื่อให้ทราบกาหนดระยะเวลาการเก็บ
หนังสือนั้นมีคาว่า เก็บถึง พ.ศ. .... หรือคาว่า ห้ามทาลาย ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์ 24 พอยท์
ข้อ 74 มาตรฐานกระดาษและซอง
74.1 มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใ ห้ ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้าหนัก 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 โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้าตาล น้าหนัก80 กรัมต่อตารางเมตรเว้ นแต่
ซองขนาดซี 4 ให้ใช้กระดาษน้าหนัก 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 พิมพ์ครุ ฑตามข้อ 71.1 ด้วยหมึกสีดาหรือทาเป็นครุฑดุนที่
กึ่งกลางส่วนบนของกระดาษ
ข้อ 76 กระดาษบันทึกข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพ์ครุฑ ตามข้อ 71.2 ด้วยหมึก สี
ดาที่มุมบนด้านซ้าย ตามแบบที่ 29 ท้ายระเบียบ
ข้อ 77 ซองหนังสือ ให้พิมพ์ครุฑตามข้อ 71.2 ด้วยหมึกสีดาที่มุมบนด้านซ้ายของซอง
77.1 ขนาดซี 4 ใช้สาหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ต้องพับ มีชนิดธรรมดาและขยายข้าง
77.2 ขนาดซี 5 ใช้สาหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2
77.3 ขนาดซี 6 ใช้สาหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 4
77.4 ขนาดดีแอล ใช้สาหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3ส่วนราชการใดมีความจาเป็นต้องใช้
ซองสาหรับส่งทางไปรษณีย์ อากาศโดยเฉพาะ อาจใช้ซองพิเศษสาหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศและพิมพ์ตรา
ครุฑตามที่กล่าวข้างต้นได้โดยอนุโลม
ข้ อ 78 ตรารั บ หนั ง สื อ คื อ ตราที่ ใ ช้ ป ระทั บ บนหนั ง สื อ เพื่ อ ลงเลขทะเบี ย นรั บ หนั ง สื อ ตามแบบที่ 12
ท้ายระเบียบ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่
ตอนบน
ข้อ 79 ทะเบียนหนังสือรับ ใช้สาหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจาวัน โดยเรียงลาดับลงมาตามเวลา
ที่ได้รั บ หนั งสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ์ส องหน้า มีส องชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ มและชนิดเป็นแผ่ นตามแบบที่ 13
ท้ายระเบียบ
ข้อ 80 ทะเบียนหนังสือส่ง ใช้สาหรับลงรายการหนังสือที่ได้ส่งออกเป็นประจาวันโดยเรียงลาดับลงมาตามเวลา
ที่ได้ส่ งหนั งสื อ มีขนาดเอ 4 พิมพ์ สองหน้า มีส องชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ มและชนิดเป็นแผ่ นตามแบบที่ 14
ท้ายระเบียบ
ข้อ 81 สมุดส่งหนังสือและใบรับหนังสือ ใช้สาหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการส่งหนังสือ โดยให้ผู้นาส่งถือ
กากับไปกับหนังสือเพื่อให้ผู้รับเซ็นรับแล้วรับกลับคืนมา
81.1 สมุดส่งหนังสือ เป็นสมุดสาหรับใช้ลงรายการส่งหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า ตามแบบ
ที่ 16 ท้ายระเบียบ
81.2 ใบรับหนังสือ ใช้สาหรับกากับไปกับหนังสือที่นาส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อ รับแล้วรับกลับคืนมา มี
ขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบที่ 17 ท้ายระเบียบ
ข้อ 82 บัตรตรวจค้น เป็นบั ตรกากับหนังสือแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดาเนินการ
ตามลาดับขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่ งเสร็จสิ้น บัตรนี้เก็บเรียงลาดับกันเป็นชุดในที่เก็บโดยมีกระดาษติดเป็น
บัตรดรรชนีซึ่งแบ่งออกเป็นตอน ๆ เพื่อสะดวกแก่การตรวจค้น มีขนาดเอ 5 พิมพ์สองหน้าตามแบบที่ 18
ท้ายระเบียบ
ข้อ 83 บัญชีหนังสือส่งเก็บ ใช้สาหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ มีขนาดเอ 4พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบที่ 19
ท้ายระเบียบ
ข้อ 84 ทะเบียนหนังสือเก็บ เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มีสองชนิดคือ
ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น ตามแบบที่ 20 ท้ายระเบียบ
ข้อ 85 บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปีเป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปีส่งมอบเก็บไว้ที่กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ 21 ท้ายระเบียบ
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ข้อ 86 บัญชีหนังสือครบ 25 ปีที่ขอเก็บเอง เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปีซึ่งส่วน
ราชการนั้ น มี ค วามประสงค์ จ ะเก็ บ ไว้ เ อง มี ลั ก ษณะเป็ น แผ่ น ขนาดเอ 4 พิ ม พ์ ส องหน้ า ตามแบบที่ 22
ท้ายระเบียบ
ข้อ 87 บัญชีฝากหนังสือ เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ส่วนราชการนาฝากไว้กับกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ 23 ท้ายระเบียบ
ข้อ 88 บัตรยืมหนังสือ ใช้สาหรับเป็นหลักฐานแทนหนังสือที่ให้ยืมไป มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบที่
24 ท้ายระเบียบ
ข้อ 89 บัญชีหนังสือขอทาลาย เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ครบกาหนดเวลาการเก็บมีลักษณะเป็นแผ่น
ขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ 25 ท้ายระเบียบบทเฉพาะกาล
ข้อ 90 แบบพิมพ์และซอง ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมด

