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บทที่ 1 
บทนำ 

เทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
  1. ลงทะเบียนรับหนังสือ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือก่อน แล้วจึงแยกประเภทของหนังสือ โดยแยกตามประเภทชั้น
ความเร่งด่วน/ความลับ/ประเภทของเรื่อง แล้วจึงลงทะเบียนรับหนังสือ โดยการประทับตรารับหนังสือ บันทึกเลข
ทะเบียนรับ วันที่ และเวลารับหนังสือ และบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาหรือแก้ไข 
ทั้งนี้ต้องสรุปย่อเนื้อหาในหนังสือ (เกษียนหนังสือ) และเสนอแนวทางสั่งการด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสั่งการ
ในหนังสือของผู้บริหาร  

-  การรับหนังสือ ใช้รูปแบบออนไลน์ ลงรับหนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และใช้ Google 
sheet สามารถลิงก์เข้ามือถือหรือสมาร์ทโฟนร่วมกัน เพื่อที่จะสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา และทำงานทาง
ออนไลน์ได้ทุกคนสามารถดูได้ ไม่จำกัดว่าดูที่ไหน ทุกคนสามารถดูได้ โดยใช้กลูเกิลเมล์ ตัวเปเปอร์อัพลิ้งตามกลูเกิล
ฟอร์ม 

- หากเป็นเรื่องเร่งด่วน ดำเนินการถ่ายรูปเอกสาร แล้วส่งไลน์ส่วนตัวแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลาที่กำหนด หรือแจ้งกับผู้บริหารให้ทราบโดยตรงเพ่ือให้พิจารณาสั่งการล่วงหน้า
ก่อน แล้วจึงลงรับหนังสือ เสนอหนังสือ แจ้งเวียนหนังสือตามลำดับ 

- การแจ้งเวียนหนังสือในระดับคณะ จะแจ้งข้อมูลส่งไปที่เจ้าหน้าที่ประจำสาขาเพื่อดำเนินการแจ้ง
ข้อมูลให้อาจารย์ได้รับทราบพร้อมกับได้มีการประสานงานทางโทรศัพท์ในกรณีที่อาจารย์ไม่เปิดไลน์อ่าน 

- ในระดับสถาบันหัวหน้าสำนักงานจะเป็นผู้เกษียนหนังสือราชการเพื่อเสนอผู้บริหารสั่งการจากนั้น
แจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ/ดำเนินการ แล้วสแกนเอกสาร แยกประเภท เก็บในแฟ้มเอกสาร 

- มีการสร้างกลุ่มไลน์เพ่ือติดต่อประสานงานในระดับคณะ เช่น กลุ่มอาจารย์ กลุ่มเจ้าหน้าที่สาขา กลุ่ม
เจ้าหน้าที่คณะ พร้อมทั้งมีการโทรศัพท์ประสานงานก่อนที่จะดำเนินการส่งไลน์ เพ่ือจะได้แจ้งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

- ในช่วงโควิด 19 มีนโยบายในระดับคณะคือ หากมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางราชการ และคณะได้
แจ้งข้อมูลผ่านไลน์ให้อาจารย์รับทราบ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเปิดอ่านไลน์ทุกวัน 
  1.2  การเสนอหนังสือ 
 1.2.1 วิธีเสนอหนังสือ 
   -  เรื่องท่ีมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และจำเป็นต้องใช้ข้อกฎหมาย/ระเบียบ เพ่ือประกอบเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ต้องเสนอหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความคิดเห็น/ข้อมูล ก่อน 
   -  เรื่องท่ัวไปหรือเรื่องท่ีปฏิบัติเป็นประจำเสนอหนังสือตามลำดับชั้นบังคับบัญชา 
    -  ตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญว่าเป็นหนังสือลับหรือหนังสือด่วน หากพบข้อบกพร่องของ
เอกสารจะได้ประสานงานกับผู้ส่ง ผู้จัดทำ หรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการได้ทันท่วงที ในกรณีที่หนังสือราชการมี
ระยะเวลากำหนด 
   - การเสนอหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่เสร็จแล้ว เสนอผู้บังคับบัญชา ต่อไป และเสนอตามลำดับ
ผู้บังคับบัญชา 1) เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา 2) เพ่ือทราบ 3) สั่งการ 4) เพ่ือลงนาม 
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   - มีการเสนอหนังสือราชการ และแจ้งเวียนหนังสือราชการ ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ภาคเช้า เวลา 
10.00 น. และภาคบ่าย 14.00 น. หรือกรณีเร่งด่วนให้ดำเนินการทันที เพื่อให้หนังสือราชการไม่ตกค้าง และสามารถ
ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
   1.2.2  การจัดแฟ้มเสนอหนังสือ 
   -  แยกประเภทของหนังสือใส่แฟ้มตามประเภทของหนังสือ เช่น หนังสือลับใส่แฟ้มลับ หนังสือด่วนใส่
แฟ้มด่วน  
   -  แยกประเภทของหนังสือตามอำนาจสั่งการของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่
จากอธิการบดี แต่กรณีหนังสือเรื่องใดต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของอธิการบดีที่ต้องพิจารณาสั่งการเองก็ต้องใส่แฟ้ม
อธิการบดี แต่ถ้าหนังสือที่อธิการบดีต้องสั่งการเองจำเป็นต้องผ่านความเห็นของผู้ช่วยอธิการบดี หรือรองอธิการบดีแต่
ละท่าน ก็ต้องแยกแฟ้มเสนอด้วย 
      -  การเสนอแฟ้ม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1) การเสนอบันทึกและคัดแยกการจัดลำดับความสำคัญ  อ่าน
รายละเอียดของเนื้อหา ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 2) เสนอเรื่องให้ชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปี 
ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ 3) การเสนอหนังสือที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว 
   -  สแกนหนังสือที่ผ่านการสั่งการจากผู้บริหารไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือราชการได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
   1.2.3  การเสนอแฟ้ม 
   -  การเสนอแฟ้มต้องเสนอตามลำดับชั้นบังคับบัญชา เช่น ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี อธิการบดี ตามลำดับ นำเสนอตามสายงานและภาระหน้าที่ของผู้บริหาร แต่
ต้องแยกประเภทหนังสือก่อนเสนอทุกครั้ง  
   -  กรณีหนังสือท่ีมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และจำเป็นต้องใช้ข้อกฎหมาย/ระเบียบ เพ่ือประกอบเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจของผู้บริหารต้องเสนอแฟ้มให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นก่อน 
   1.2.4  การออกเลขหนังสือ 
   -  การออกเลขหนังสือต้องออกเลขหนังสือแยกตามประเภทของหนังสือ โดยงานบริหารงานทั่วไป มี
หน้าที่ต้องออกเลขหนังสือ ดังนี้ เลขบันทึกข้อความของกองกลาง เลขบันทึกข้อความของสำนักงานอธิการบดี  เลข
บันทึกข้อความของผู้บริหาร (ใช้การลำดับเลขหนังสือร่วมกับบันทึกข้อความของสำนักงานอธิการบดี) หนังสือส่งออก 
คำสั่ง ประกาศ ของมหาวิทยาลัย โดยออกเลขของหนังสือแต่ละประเภทแยกกัน เรียงลำดับจากน้อยไปมาก (เริ่มจาก
เลขที่ 1 ) และต้องลงวันที่ในหนังสือตามวันที่ปฏิบัติงานจริงหรือวันที่ผู้บริหารลงนามหนังสือ เลขหนังสือจะเริ่มใหม่
เมื่อเริ่มต้นปีปฏิทินใหม่ 
    -  การออกเลขท่ีหนังสือราชการ ประกอบด้วย รหัสพยัญชนะ 2 ตัว และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง  
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   1.2.5  การเกษียนหนังสือ 
   - ต้องทราบว่า หน่วยงานใดในมหาวิทยาลัยมีพันธกิจอย่างไร และหน่วยงานใดต้องดำเนินการ จากนั้น
เสนอความเห็นเบื้องต้น เสนอแฟ้มให้ผู้บริหาร โดยการคัดแยกหนังสือใส่แฟ้มของผู้บริหารแต่ละท่านตามอำนาจที่
ได้รับมอบหมาย  
   - ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี แต่ละท่านรับผิดชอบงาน
ในแต่ละเรื่อง เพื่อจะได้เสนอแฟ้มหนังสือได้อย่างถูกต้อง เช่น งานบริหารงานทั่วไป ลงรับหนังสือ เกษียนหนังสือ 
เสนอ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และเสนอต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจพิจารณาสั่ง
การ หรือบางเรื่องเป็นเรื่องสำคัญและเกินอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหารนั้นๆ จะเสนอหนังสือให้อธิการบดีสั่งการ
ต่อไป 
   - หนังสือที่เป็นเรื่องซับซ้อน ยุ่งยาก และจำเป็นต้องใช้ระเบียบ ข้อกฎหมาย จะมอบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเสนอความเห็นก่อน เช่น งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และภูมิสถาปัตย์ เรื่องที่เกี ่ยวข้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือลดรอบการเสนอหนังสือ จากนั้นจะดำเนินการเกษียนหนังสือต่อผู้บริหารตามลำดับ
ต่อไป 

1.3 การลงทะเบียนหนังสือส่งออก 
  การลงทะเบียนหนังสือส่งออก ดำเนินการโดยลงทะเบียนในสมุดหนังสือส่งออกควบคู่กับดำเนินการ
บันทึกข้อมูลลงในไฟล์เอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น โดยข้อมูลที่บันทึกได้แก่ เลขหนังสือ 
วันที่ หน่วยงานที่ส่ง หน่วยงานที่รับ ชื่อเรื่อง โดยในสมุดหนังสือส่งต้องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับหนังสือลงชื่อรับ
หนังสือไว้เป็นหลักฐานด้วย  

1.4 การจัดส่งหนังสือราชการ (จดหมาย) 
มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

   -  หนังสือที่จัดทำโดยงานบริหารงานทั่วไปและงานบริหารงานทั่วไปต้องดำเนินการจัดส่ง จะจัดส่งโดย
การส่งไปรษณีย์เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะดำเนินการจัดทำหนังสือให้เป็นไฟล์เอกสาร
นามสกุล PDF และส่งให้ผู้รับ ทาง E-mail, Line, Facebook ตามที่ผู้รับสะดวก เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือรวดเร็วขึ้น 
และส่งผลให้การดำเนินการตามหนังสือดำนินการได้อย่างรวดเร็วและตามกำหนด ส่วนกรณีหนังสือที่ส่งถึงส่วน
ราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะส่งผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด  
   -  หนังสือที่หน่วยงานอื่นส่ง จะดำเนินการฝากงานบริหารงานทั่วไปส่งให้ โดยหน่วยงานที่ฝากส่ง จะทำ
ซองและนำจดหมายใส่ซองมาส่งที่งานบริหารงานทั่วไป และงานบริหารงานทั่วไปจะรวบรวมนำส่งที่ไปรษณีย์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทุกวันทำการ เวลา 15.00 น.  
   -  การแจ้งเวียนหนังสือราชการ ได้สำเนาเรื่อง หรือมอบเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยให้
เจ้าหน้าที่เดินหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้ปรับวิธีการแจ้งเวียน โดยการสร้างกลุ่มไลน์ งานสาร
บรรณ เพื่อส่งเอกสารให้หน่วยงานได้ทราบได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา เช่น application line หรือ เฟสบุ๊ค 
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1.5 การจัดทำหนังสือราชการ 
- การจัดทำหนังสือราชการ แบ่งออกได้ 6 แบบ ได้แก่ หนังสือภายใน หนังสือภายนอก หนังสือ

ประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK9 

- หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงานหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้จัดทำแบบหนังสือราชการภายใน 
(บันทึกข้อความ) หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้จัดทำแบบหนังสือราชการภายนอก 
(หนังสือส่งออก) โดยรูปแบบการจัดทำหนังสือ ที่ วันที่ เรื่อง คำขึ้นต้น การย่อหน้าข้อความ แล ะการลงชื่อ ให้ใช้
รูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณ ส่วนข้อความในหนังสือให้ใช้ข้อความที่เป็นทางการ สั้น กระชับ ได้ใจความและ
เข้าใจง่าย รวมทั้งการจัดทำคำสั่ง ประกาศ ก็ใช้วิธีการจัดทำเช่นเดียวกัน 

1.6 การจัดเก็บหนังสือราชการ 
- จัดเก็บในแฟ้มเอกสารแยกตามประเภทหนังสือเป็นหมวดหมู่ เรียงตามลำดับเลขหนังสือ           และ

จัดเก็บแยกเป็นปีปฏิทิน โดยก่อนจัดเก็บจะบันทึกข้อมูลลงในไฟล์เอกสารในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ง่ายต่อการ
ค้นหา 

- การเก็บหนังสือราชการ จะเก็บเอกสารตัวจริง 1 แฟ้ม และเอกสารที่ถ่ายสารไว้ 1 แฟ้ม เพ่ือป้องการ
เอกสารสูญหาย 
  1.7 การทำลายหนังสือราชการ 
 - การทำลายหนังสือราชการ แต่ละคณะและหน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการทำลายหนังสือราชการตาม
ระเบียบงานสารบรรณ ประกอบกับปี 2554 เกิดน้ำท่วมทำให้เอกสารสูญหาย และบางส่วนสแกนด์เก็บไว้บนเว็บหรือ 
Google drive จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้ การลายหนังสือเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 

 
เทคนิคกลยุทธ์ส่วนบุคคลงานสารบรรณ 

1.1 ความรวดเร็วในการให้บริการงานสารบรรณ ส่ง-รับ เสนอเรื่อง เกษียน มอบหมายงาน  

ต้องอาศัย เทคนิคส่วนบุคคล เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1) สร้างความสัมพันธ์กับสร้างเครือข่ายทั้งภายในและนอกหน่วยงาน  เช่น การยิ้มแย้ม ทักทาย เป็น

กันเอง การเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ซึ่งจะทำให้การติดต่อสื่อสารและการดำเนินงานด้านการจัดการงานสารบรรณ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

2) มีความรู้เรื ่องโครงสร้างและภาระหน้าที่ของหน่วยงานทั้งในระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และ

ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

3) มีความรู้เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ผู้อำนวยการกอง เป็นต้น 

4) การติดต่อประสานงานด้วยวาจา ต้องใช้ภาษาท่ีเหมาะสม และมีน้ำเสียงที่ไพเราะ และเป็นมิตรกับ

เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยทุกคน 
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5) ต้องรู้ว่าหน่วยงานคณะ สำนัก/สถาบัน และบุคลากรท่านไหนทำหน้าที่อะไร “รู้เขา รู้เรา ” 

เพื่อที่จะได้ประสานงานภายในเบื้องต้นได้ถูกต้อง และได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยมีการส่งข้อมูลทาง Line หรือ 

Facebook หรืออีเมล์ หรือโทรศัพท์ เพ่ือขอทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะบันทึกฉบับจริงส่งไปยังหน่วยงาน จะช่วยทำ

ให้เกิดความชัดเจนและรวดเร็วขึ้น 

 2.2 การประหยัดงบประมาณ/ลดขั้นตอนการทำงาน/ลดการบันทึกข้อมูลและสั่งการซ้ำซ้อน/ค้นหาได้สะดวก

และนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่/ตรวจสอบและติดตามได้ทันที/ลดระยะเวลาในการอนุมัติ  

  นำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากที่สุด เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป Application สื่อสังคมออนไลน์ ใน

การทำงานทุกช่องทาง เพ่ือให้การบริหารจัดการงานสารบรรณเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ได้แก่  

– กลุ่ม Line งานสารบรรณ   

– การรับส่งหนังสือผ่านกูเกิลชีต  

– อีเมล์  

– โทรสาร โทรศัพท์  

– ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

– ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งทำให้การค้นหาหนังสือสามารถค้นหาได้จาก sheet ที่แยกเป็น

หมวดหมู่ สามารถสร้างลิ้งค์ข้อมูลเพื่อค้นหาเอกสารได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

– การสร้างอัลบั้มในไลน์กลุ่มของหน่วยงาน เพ่ือให้อาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น 

คำสั่ง ประกาศ  โดยดำเนินการแยกประเภทอัลบั้มออกเป็น 2 ประเภท และจำแนกเป็นรายเดือน 

 

เทคนิคอ่ืนๆ สู่ความสำเร็จ   
- การบริหารจัดการงานสารบรรณ จะต้องทำอย่างไรให้แฟ้ม/หนังสือรับ-ส่งภายในหรือภายนอก ออก

จากโต๊ะของเราโดยเร็วที่สุด และถึงผู้สั่งการ ผู้ปฏิบัติเร็วที่สุด 
- งานสารบรรณเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยงาน ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องรีบดำเนินการลงรับหนังสือ 

เกษียนหนังสือ เสนอหนังสือ และแจ้งเวียนหนังสือ ให้รวดเร็ว เพื่อเป็นการสะสางงานออกจากตัวเราให้เร็วที่สุด 
- เจ้าหน้าที่งานสารบรรณทุกคนจะต้องมี “จิตบริการ” ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่น หากได้รับการแจ้ง

ข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางไลน์ ในฐานะเจ้าหน้าที่งานสารบรรณจะต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลให้กับ

บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยด่วน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- นอกจากนี้บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเป็นตัวแทนที่ดี การช่วยตอบข้อสงสัย ชี้แจง
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง พิทักษ์ประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ในส่วนที่ทำได้ก็จะช่วยให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง 
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การค้นหาจัดการความรู้ด้านงานสารบรรณของสำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดการองค์
ความรู้ ได้มีการวางแผนการดำเนินการ โดยมีการประชุมและสรุปเลือกประเด็นงานสารบรรณ มีการนำเสนอข้อมูล
การปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ของแต่ละหน่วยงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจน
พบเทคนิคในการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้มีการจัดทำ SWOT เพื่อให้การบริหารและทิศทางในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถ
พัฒนาได้และนำไปสู่การพัฒนาระบบงานสารบรรณ (การรับ – ส่งหนังสือราชการ) ของสำนังกานอธิการบดี ดังนี้ 
การค้นหาจัดการความรู้ด้านงานสารบรรณของสำนักงานอธิการบดี 

ปัญหา –อุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ปัญหา 
1. ภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์ 

ภาษาไม่เป็นทางการ ทำให้ผู้ที่ติดต่อสื่อสาร

ด้วยอาจตีความไม่ตรงประเด็น 

2. การติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์ เช่น การส่ง

ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเอกสาร จะหมดเวลาใน

การดาวน์โหลดเอกสารภายใน 5 วัน ทำให้

ต้องขอข้อมูลจากหน่วยงานนั้นๆ ใหม่   

3. การไม่เปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ

ปฏิบัติงาน ไม่อยากเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ทัน

ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

4. การส่งหนังสือราชการให้ส่วนราชการอื่นใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยผ่านระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ บางหน่วยงานไม่เปิด

หนังสือและไม่รับหนังสือ ทำให้เกิดผลเสีย

แก่ทางมหาวิทยาลัย 

1. ควรใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารทางระบบไลน์ 

ให้เป็นภาษาทางการ 

2. หากส่งหนังสือระบบออนไลน์ รูปแบบไลน์กลุ่ม 

หากเป็นเรื่องสำคัญ เช่น กำหนดการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ควรบันทึกข้อมูลไว้ในโน๊ต เพื ่อป้องกัน

ข้อมูลสูญหาย และสามารถนำเอกสารมาใช้งาน

ได้ตลอดเวลา 

3. ควรจัดอบรมแนวทางการปฏิบัต ิงานโดยใช้

เทคโนโลยีเข ้ามามีส ่วนร ่วม และบังค ับให้

ผู้ปฏิบัติงานใช้งานอย่างจริงจัง 

4. ควรตรวจสอบการรับหนังสือของหน่วยงานที่

ส่งไปอย่างสม่ำเสมอ หรือเปลี่ยนวิธีการติดต่อ

ประสานงาน เพื่อให้ได้รับหนังสือราชการ เช่น 

ส่งหนังสือผ่านอีเมล์ โทรสาร เป็นต้น 
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สรุปเทคนิคการบริหารจัดการงานสารบรรณจากกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
ความรู้เฉพาะตัวบุคคล/ 
กลยุทธ์การบริหารจัดการ 

ประสิทธิภาพ 

1. สร ้างความสัมพันธ์และสร้างเคร ือข ่ายทั้ง
ภายในและนอกหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

2. มีความรู้โครงสร้างของหน่วยงานคณะ สำนัก/
สถาบัน และภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

3. มีความรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ทุกระดับตั้งแต่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน 

4. นำ เทค โน โลย ี ม า ใช ้ ใ ห ้ ม ากท ี ่ ส ุ ด  เ ช่ น 
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป application 
สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ กลุ่ม line งานสาร
บรรณ  การรับส่งหนังสือผ่านกูเกิลชีต อีเมล์ 
โทรสาร โทรศัพท์ ใช้ทุกช่องทางเพื่อให้การ
บริหารจัดการงานสารบรรณรวดเร็วถูกต้อง 
รวมถึงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. การบริหารจัดการงาน จะทำอย่างไรให้แฟ้ม
ออกจากโต๊ะของเราโดยเร็วที่สุด โดยการกำจัด
ให้ออกจากตัวเราเร็วที่สุด 

6. การติดต่อประสานงานด้วยวาจา ต้องใช้ภาษา
ที่เหมาะสม และมีน้ำเสียงที่ไพเราะ และเป็น
มิตรกับเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยทุกคน 

7. ต้องรู้ว่าหน่วยงานคณะ สำนัก/สถาบัน และ
บุคลากรท่านไหนทำหน้าที่อะไร “รู้เขา รู้เรา ” 
เพื ่อที ่จะได้ประสานงานภายในเบื ้องต้นได้
ถูกต้อง และได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยส่ง
ข้อมูลทางไลน์ Facebook หรืออีเมล์ หรือ
โทรศัพท์ เพื่อขอข้อมูลก่อนล่วงหน้า ก่อนที่
บันทึกฉบับจริงส่งไปยังหน่วยงาน 

1. ความรวดเร็วในการให้บริการงานสารบรรณ   
ส่ง-รับ เสนอเรื่อง เกษียณ มอบงาน 

2. การประหยังงบประมาณ 
3. ค้นหาได้สะดวกและนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ 
4. ลดขั้นตอนการทำงาน 
5. ตรวจสอบและติดตามได้ทันที 
6. ลดการบันทึกข้อมูลและสั่งการซ้ำซ้อน 
7. ลดระยะเวลาในการอนุมัติ  
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จากการประชุมการจัดการองค์ความรู้ของคณะกรรมการจึงทำให้สามารถสรุปเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตนเอง
เพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการทำงาน (SWOT Analysis) ได้ดังนี ้

จุดแข็ง Strengths จุดอ่อน Weaknesses 
1. มีบุคลากรที่สั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน 
จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านสาร
บรรณ 
2.  ม ีบ ุคลากรท ี ่ม ีความเช ี ่ ยวชาญในการใช ้ งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ ซ ึ ่งสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับงานสารบรรณได้ 
3. การปฏิบัติงานด้านสารบรรณในหน่วยงานราชการมี 
กฎหมาย ระเบียบ รูปแบบ และวิธ ีการปฏิบัติงาน 
กำหนดไว้ ซึ ่งง่ายต่อการนำมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มีความสัมพันธ์
อ ันด ีก ับหน ่ วยงานอ ื ่ นท ั ้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ทำให้ง่ายต่อการประสานงานเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ 

1. ขั้นตอนในการเสนอหนังสือราชการมีหลายขั้นตอน 
ตามลำดับชั ้นบังคับบัญชา ทำให้ใช้ระยะเวลาในการ
เสนอหนังสือราชการ  
2. บุคลากรบางส่วนยังไม่เปิดใจในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับงานสารบรรณ 
3. บุคลากรบางส่วนยังไม่เปิดใจในการใช้ระบบรับส่ง
ห น ั ง ส ื อ ร า ช ก า ร ใ น ร ู ป แ บ บ ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์  
4. ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย มีส่วนราชการและ
หน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน (สิ ้นเปลืองทรัพยากร
และเวลาในการแจ้งเวียนหนังสือ) 
 

โอกาส Opportunities อุปสรรค/ข้อจำกัด Threats 
1.  ปัจจุบันมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี และแอพพลิเคชั่นสื่อ
สังคมออนไลน์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานสาร
บรรณได้ เช่น เครื่องโทรสาร โปรแกรมกูเกิ้ลชีต 
แอพพลิเคชั่นไลน์, เฟสบุ๊ค จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(อีเมลล์) 
2.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จำทำระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ง่าย
และสะดวกรวดเร็ว ในการรับส่งหนังสือราชการภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานภายนอกบางหน่วยงานไม่เปิดรับจดหมาย
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด 
2. บุคลากรของหน่วยงานภายนอกบางหน่วยงานไม่
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในการเปิดรับจดหมายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด 
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บทท่ี 2 
วิธีการสร้างทะเบียนหนังสือราชการออนไลน์ 

การเตรียมการ 
การเตรียมการสร้างระบบ ก่อนการสร้างระบบผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลการจัดทำระบบ ผู้ปฏิบัติงานต้องเตรียมข้อมูลการจัดทำระบบซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น      
2 ส่วน ดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลที่ต้องการให้มีในทะเบียนหนังสือราชการ ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำรูปแบบเดิมที่ใช้งานอยู่
มาใช้งานได้โดยตรง หรือสามารถปรับแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่ต้องการให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

 
รูปที่ 1 การศึกษาจากข้อมูลในทะเบียนแบบเดิม 

  1.2 ข้อมูลและวิธีการสร้างระบบออนไลน์ ผู ้ปฏิบัติงานควรศึกษาวิธีการสร้างระบบจากการ
ฝึกอบรม เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือสอบถามหน่วยงานที่มีความรู้ให้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างระบบ 

 
รูปที่ 2 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและวิธีการสร้างระบบออนไลน์ด้วย google sheet 
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 2. การลงทะเบียนขอใช้ gmail ในการสร้างระบบที่สำนักงานอธิการบดีใช้ คือระบบออนไลน์ผ่าน google 
sheet เป็นระบบที่เปิดใช้งานหลักการหรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้นให้บุคคลภายนอกได้ใช้ ภายใต้
เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข ดัดแปลงและเผยแพร่  ในที่นี้ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ arumail ก็ได้ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ทำการซื้อสิทธิ์จาก Microsoft 

 
รูปที่ 3 การขอใช้ gmail หรือ arumail 

 
การสร้างระบบ 
 1. การเข้าสู่ระบบ ผู้ปฏิบัติงานลงชื่อเข้าใช้ gmail หรือ arumail ที่ได้ทำการสมัครหรือลงทะเบียนไว้ และให้
ทำการเข้าสู่ระบบ 

1.1 เข้าสู่ระบบ ให้ทำการเปิดหน้าเว็บไซต์ google ใน google chrome และทำการลงชื่อเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 4 แถบเครื่องมือหน้าเว็บไซต์ google chrome ในการเข้าสู่ระบบ gmail หรือ arumail 

1.2 Log in ให้ผู้ปฏิบัติงานใส่ User และ Password ในหน้า Log in และเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 5 การ Log in เข้าสู่ระบบ gmail หรือ arumail 
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  1.3 เข้า google drive โดยคลิก  ที่มุมขวาบน ของ google chrome เลือก  

 
รูปที่ 6 รูปแสดงแถบเครื่องมือต่างๆใน google application 

  
2. การสร้าง Folder ใน google drive เพื่อแยกออกจากงานอื่นๆ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สะดวกต่อการค้นหา 

 
 

 
 

 
รูปที่ 7 รูปแสดงการสร้าง Folder ใน google drive 

1. click ใหม ่

2. click โฟลเดอร ์

3. พิมพ์ช่ือ โฟลเดอร์ที่
ต้องการสรา้ง 
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 3. การสร้าง google sheet เพ่ือสร้างเป็นระบบบริหารจัดการงานสารบรรณ 
 

 
 

 
 

 
รูปที่ 8 รูปแสดงการสร้าง google sheet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. click โฟลเดอร ์
ที่ต้องการสร้าง google sheet 

2. click ใหม ่

3. click google ชีต 
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 4. ออกแบบทะเบียนรับหนังสือ ให้ผู้ปฏิบัติงานออกแบบทะเบียนหนังสือตามความต้องการของผู้ใช้งานที่ได้
รวบรวมและออกแบบไว้เบื้องต้น 

4.1 แก้ไขชื่อ spread sheet  

 
 

 
รูปที่ 9 รูปแสดงการแก้ไขชื่อ spread sheet 

  
  4.2 ทำการออกแบบหัวตารางตามท่ีออกแบบไว้เบื้องต้น 

 
 รูปที่ 10 รูปแสดงการออกแบบหัวตารางตามท่ีออกแบบไว้เบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 

1. click สเปรตชีตไม่มีช่ือ 

2. แก้ไขช่ือระบบ 
ตามทีต่้องการ 

ออกแบบหัวตารางตามที่กำหนดไว้เบื้องต้น 
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  4.3 แก้ไขชื่อแผ่นงานตามประเภทที่ต้องการ 

 
 รูปที่ 11 รูปแสดงการแก้ไขชื่อแผ่นงานตามประเภทท่ีต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำการแก้ไขช่ือ worksheet ในกรณีที่มีหลาย worksheet 



15 | P a g e  
 

การการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 
 การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ผู้ออกแบบระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบข้อมูลออนไลน์ ดังนี้ 

 
 รูปที่ 12 รูปแสดงการแบ่งปัน google sheet ให้ผู้อ่ืนเข้าใช้งาน 

5.1 การเพ่ิมผู้มีสิทธิ์เข้าระบบ 

 
 

 
 

 
รูปที่ 13 รูปแสดงการเพิ่มผู้มีสิทธิ์เข้าระบบ 

1. click เพิ่มผูค้นและกลุ่ม 

click แชร์ เพื่อให้ผู้อื่นมสีิทธ์ิเข้าใช้งาน google sheet 

2. click เลือกผู้คนหรือกลุ่มที่ต้องการ 
หรือพิมพ์ gmail/arumail ที่ต้องการแชร ์

3. รายชื่อผู้คนหรือกลุ่มที่เลือแล้ว 
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5.2 การกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าระบบ 
   อธิบายความหมายสิทธิ์ต่างๆ 

 - ผู้มีสิทธิ์อ่าน  หมายถึง สามารถอ่านข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว 
 - ผู้แสดงความคิดเห็น หมายถึง ผู้มีสิทธิ์อ่านและสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่

สามารถแก้ไขข้อมูลได ้
 - เอดิเตอร์  หมายถึง ผู้มีสิทธิ์อ่าน แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลได้ 

 
รูปที่ 14 รูปแสดงสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ 

 

click เลือกสิทธ์ิที่จะให้ผูค้นหรือกลุ่ม
สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้
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บทท่ี 3 
ขั้นตอนการดำเนินการ 

การรับหนังสือ 
 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายในและภายนอก มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเมื่อรับหนังสือ ดังต่อไปนี้ 
 1. ตรวจสอบ/คัดแยกเอกสาร ตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ ชั้นความลับ เพื่อการ
ดำเนินการก่อนหลัง 

 
รูปที่ 15 คัดแยกหนังสือตามชั้นความลับ ความเร่งด่วน และความสำคัญ 

 
 2. ลงทะเบียนเอกสาร โดยการประทับตราลงรับหนังสือที่มุมขวาด้านบนของหนังสือ หากมุมขวาด้านบนไม่
สามารถประทับตราได้ให้ประทับตราในตำแหน่งที่ว่างด้านบน ให้เรียบร้อย 
  2.1 กรอกข้อมูลของหนังสือลงระบบคอมพิวเตอร์ (สามารถใช้ Microsoft Excel) ในที่นี้สำนักงาน
อธิการบดีจะใช้ระบบออนไลน์ผ่าน google sheet โดยมีรายละเอียดการกรอก ดังนี้ 
  - เลขรับหนังสือของ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี (ถ้ามี) 
  - เลขที่หนังสือที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี) 
  - วันที่ในหนังสือที่ได้รับ 
  - หน่วยงานที่ส่งหนังสือ 
  - ชื่อเรื่อง/เนื้อหาที่ต้องการให้ดำเนินการ 

 
รูปที่ 16 ตัวอย่างรายละเอียดในการกรอกข้อมูลทะเบียนรับในระบบคอมพิวเตอร์ 
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  2.2 ลงเลขที่ลำดับของหนังสือรับ ลงในตราประทับรับหนังสือ ในข้อ 2. โดยมีเลขรับตามลำดับใน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ลงรับ วันที่ที่ได้รับหนังสือนั้นเพื่อมาดำเนินการ และเวลาที่ได้รับหนังสือนั้น 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

รูปที่ 17 ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลในหน้าหนังสือรับ 
 
 3. บันทึกย่อหนังสือ ทำการบันทึกย่อของหนังสือที่ได้รับนั้นๆ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาสั่งการ/
ทราบ/วินิจฉัย ให้ความเห็น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

- เขียนบันทึกย่อลงในที่ว่างส่วนท้ายหรือด้านหลังของหนังสือรับในแผ่นที่ผู้ส่งหนังสือลงนาม เพ่ือ
รักษาข้อความในหน้าเอกสารไว้ 

  - เรียนผู้บังคับบัญชาในหนังสือท่ีระบุถึง 
  - สรุปสาระสำคัญของเนื้อหา และเสนอความเห็นประกอบ 
  - ลงชื่อผู้บันทึกย่อเสนอกำกับหนังสือและวันเดือนปี ที่ทำการบันทึกย่อนั้น 
 การบันทึกย่อ(เกษียนหนังสือ)ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงานสารบรรณที่มีความสำคัญ        
เป็นอย่างยิ่ง โดยมีหลักการ ดังนี้ 
 วิธีการบันทึกเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา มี 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.1. บันทึกย่อเรื่อง คือ การเรียบเรียงข้อความโดยเก็บแต่ประเด็นสำคัญๆ แต่ให้เข้าใจในเนื้อเรื่อง
ครบถ้วน ก่อนบันทึกย่อเรื่องผู้บันทึกต้องอ่านเรื่องราวให้ละเอียดเสียก่อน แล้วจับประเด็นสำคัญของเรื่อง เขียนเป็น
ข้อความสั้นๆ ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับข้อความตามหนังสือ แต่ควรเรียบเรียงข้อความใหม่เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น 

3.2. บันทึกรายงาน คือ การเขียนข้อความรายงานเรื่องที่ตนปฏิบัติหรือพบเห็นหรือสำรวจสืบสวนได้ 
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเฉพาะข้อความที่จำเป็นต้องรายงาน แต่ถ้าเป็นการรายงานที่ได้รับมอบหมายตอ้ง
รายงานทุกข้อที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบหรือสนใจ 

3.3. บันทึกย่อเรื่อง คือ การเขียนข้อความแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนที่มีเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ   
เพ่ือช่วยประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บังคับบัญชา อาจบันทึกต่อท้ายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบันทึกต่อท้ายย่อเรื่อง 
ถ้าเป็นเรื่องที่สั่งการได้หลายทาง ตัวอย่างการใช้คำเสนอความเห็นในตอนท้าย ของบันทึกย่อเรื่อง เช่น 

 

เลขหนังสอืรับ 

กบท. สนอ. 
เลขหนังสอืรับ กพน. 

เลขหนังสอืผู้ส่ง 

ชื่อเรื่องของหนังสือ 

หน่วยงาน           

ที่ส่งหนังสอืมา 
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  “เพ่ือโปรดทราบ” 
  “เพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้ .............. ทราบด้วย” 
  “เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ” 
  “เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต” 
  “เพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม” 
  “เพ่ือโปรดสั่งการให้ถือปฏิบัติต่อไป” 
  “เพ่ือโปรดพิจารณา 
   1. อนุญาต 
   2. ลงนาม” 
   ฯลฯ 
3.4. บันทึกติดต่อและสั่งการ คือ การเขียนข้อความติดต่อภายใน ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน

เดียวกัน หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้ปฏิบัติ 

 
รูปที่ 18 ตัวอย่างการบันทึกเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

 
4. เสนอผู้บังคับบัญชา แยกแฟ้มความเร่งด่วน แฟ้มความลับ แฟ้มเสนองานปกติ นำเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามลำดับสายงานเพื่อโปรดทราบ พิจารณา/สั่งการ/วินิจฉัย ให้ความเห็น 

 
รูปที่ 19 แยกแฟ้มความเร่งด่วน แฟ้มความลับ แฟ้มเสนองานปกติ นำเสนอผู้บังคับบัญชา 
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 5. ตรวจสอบผลการพิจารณาสั่งการ ให้ผู ้ปฏิบัติงานตรวจสอบการลงนามพิจารณา/สั ่งการ/วินิจฉัย          
จากผู้บังคับบัญชา หากยังไม่มีการพิจารณาสั่งการให้นำกลับเสนอใหม่ เพ่ือดำเนินการต่อไป 
 6. บันทึกข้อสั่งการ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ต่อท้ายทะเบียนหนังสือนั้นๆ 
 7. Scan เอกสารที่ผ่านการสั่งการแล้ว ทุกหน้าหรือเฉพาะส่วนที่สำคัญลงฐานข้อมูล 
 8. สำเนา มอบ หรือจัดเก็บเอกสาร ตามคำวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือดำเนินการ
ในขั้นต่อไป และให้ผู้รับมอบลงนามในหนังสือรับต้นฉบับนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

รูปที่ 20 รูปแสดงการสำเนา มอบเอกสารเมื่อสั่งการเรียบร้อยแล้ว 
 

หมายเหตุ ในแต่ละวันก่อนเลิกปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที ่จะทำการสำรองข้อมูล (Backup) ลงไว้ในเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยง เช่น ข้อมูลสูญหาย ไฟฟ้าขัดข้อง ระบบ
อินเตอร์เน็ตของสำนักงานมีปัญหา ฯลฯ ก็ยังสามารถดำเนินการแบบปกติไปพลางก่อนได้ 
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รูปที่ 21 ผังแสดงการดำเนินการรับหนังสือและนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 
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การส่งหนังสือ 
 หนังสือส่ง คือ เอกสารที่ส่งออกไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งมี 2 ลักษณะการดำเนินการดังนี้ ดังนี้ 
 1. หนังสือส่งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  1.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และรูปแบบการเขียนหนังสือ โดยจัดทำเอกสารขึ้นทั้งหมด    
2 ฉบับ 
  1.2 เสนอผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจลงนามลงชื่อในหนังสือ 
  1.3 กรอกข้อมูลหนังสือส่งออกในระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้บังคับชาหรือผู้มีอำนาจลงนามลงชื่อแล้ว 
โดยกรอกตามรายละเอียด ดังนี้ 
   - วัน/เดือน/ปี ที่ส่งหนังสือ 
   - หน่วยงานที่ส่งหนังสือเพ่ือประสานงาน 
   - เรื่องท่ีขอประสานงาน 
   - บุคคลหรือหน่วยงานที่ส่งหนังสือ 
  1.4 ลงเลขที่ลำดับของหนังสือส่ง ลงในหนังสือโดยมีเลขส่งตามลำดับในระบบคอมพิวเตอร์ที่
ลงทะเบียนไว้ในข้อ 3. และวันที่ที่ส่งหนังสือนั้น 
  1.5 Scan หนังสือส่งออกทุกหน้าหรือเฉพาะส่วนที่สำคัญ 
  1.6 มอบหนังสือทั้ง 2 ฉบับท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แก่หน่วยงานที่ของส่งหนังสือเพ่ือดำเนินการใน
ขั้นต่อไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 22 ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลในหน้าหนังสือส่ง 

เลขท่ีตามระบบ 

คอมพวิเตอร์ 

เร่ืองท่ีขอ
ประสานงาน วนั/เดือน/ปี ท่ีส่งหนงัสือ 

ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของ
หน่วยงานท่ีจะประสานงาน 
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รูปที่ 23 ตัวอย่างรายละเอียดในการกรอกข้อมูลทะเบียนรับในระบบคอมพิวเตอร์ 

 
 2. การร่างหนังสือ  

การเขียนหนังสือบางฉบับที่มีข้อความไม่ซับซ้อนมาก อาจไม่จำเป็นต้องร่างก่อนก็ได้      แต่ถ้าเป็นหนังสือใน
ลักษณะโต้ตอบราชการ หากมีโอกาสได้ร่างหนังสือนั้นก่อนก็จะได้หนังสือราชการที่มีข้อความเหมาะสม และรัดกุม 
โดยมีหลักการ ดังนี้ 

2.1. ต้องรู้และเข้าใจเรื่องราวนั้นมาก่อน โดยต้องอ่านข้อความที่เป็นเหตุเดิม ซึ่งต้องโต้ตอบหนังสือ
นั้นให้เข้าประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน 

2.2. ให้ขึ้นต้นด้วยข้อความที่เป็นเหตุก่อน ต่อด้วยข้อความที่เป็นความประสงค์หรือข้อตกลง        
ถ้ามีหลายข้อควรแยกไว้เป็นข้อๆ 

2.3. ข้อความใดอ้างถึง กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือเรื่องตัวอย่าง ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น “ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526” เป็นต้น 

2.4 ใช้ข้อความสั้นๆ กะทัดรัด เข้าใจง่าย 
2.5 ตรวจสอบชื่อ ตำแหน่ง ส่วนราชการ ผู้รับให้ถูกต้อง 
2.6 ควรใช้ข้อความสุภาพให้สมฐานะของผู้รับ 
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ตัวอย่าง 

   
รูปที่ 24 รูปแบบการร่างหนังสือภายใน 
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ตัวอย่าง 

 
รูปที่ 25 ตัวอย่างการร่างหนังสือภายใน 
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ตัวอย่าง 

 
รูปที่ 26 รูปแบบการร่างหนังสือภายนอก 
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ตัวอย่าง 

 
รูปที่ 27 ตัวอย่างการร่างหนังสือภายนอก 
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ตัวอย่าง 

 
รูปที่ 28 รูปแบบการร่างหนังสือประทับตรา 
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ตัวอย่าง 

 
รูปที่ 29 ตัวอย่างการร่างหนังสือประทับตรา 
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รูปที่ 30 ผังแสดงการดำเนินการส่งหนังสือและนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
1.1 นายพรเทวา    สันทัด   ประธาน 
1.2 นางปิยะนุช    สุขเพ็ชร   รองประธาน 
1.3 นายนัฐวุฒิ     คล้ายเพ็ง  กรรมการ 
1.4 นางจิตรตรา    มาทอง   กรรมการ 
1.5 นายวรพจน์    วรนุช   กรรมการ 
1.6 นางสาววิชุตา    พวงมาลัย  กรรมการ 
1.7 นางสาวกีรติกาญจน์   กลิ่นธรรมเสน  กรรมการ 
1.8 นางสาวศิริลักษณ์   สุคันธชาติ  กรรมการ 
1.9 นางสาวนพรัตน์    โมธินา   กรรมการ 
1.10 นางสาวสมจิตร์    สอนดา   กรรมการ 
1.11 นางสาววิภา    การภักดี   กรรมการ 
1.12 นางสาวรสรินทร์   วงค์จันทร์  กรรมการ 
1.13 นายกิตติรัตน์   บุญล้ำ   กรรมการและเลขานุการ 
1.14 นางสาวเบญจมาภรณ์   ขำเขียว   กรรมการและเลขานุการ 
1.15 นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนังสือราชการ จากสำนักนายกรัฐมนตรี  
ที่ นร 0106/ว2019 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 

เรื่อง คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วย
โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปเนื้อหางานสารบรรณ 
สำนักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ความสำคัญของงานสารบรรณ 
 การบริหารงานธุรการและงานสารบรรณนับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในทุก
ระดับที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารประกอบด้วยสาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
เจ้าหน้าที่ธุรการจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพ่ือเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยน
ไปสู่การทำงานตามภารกิจต่อไป ทั้งนี้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ต้องอาศัยการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ
เป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการกำหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนเป็นกลไก  
ที่สำคัญของหน่วยงานที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้ 
ความหมายของงานสารบรรณ 

งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง    
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย 
 จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2548 ให้บังคับใช้แก่ส่วนราชการต่างๆ โดยมีใจความ ดังนี้ 
ชนิดของหนังสือราชการ มี 6 ประเภท ประกอบด้วย 

1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 

2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก  เป็นหนังสือติดต่อ
ภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป 
โดยให้ห ัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู ้ท ี ่ได ้ร ับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ ้นไป                  
เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่าง
ส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การส่งสำเนาหนังสือ 
สิ ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร การตอบรับทราบที่ไม่เกี ่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน  การแจ้งผลงานที่              
ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  การเตือนเรื่องที่ค้างเรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม      
ขึ้นไปกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้ หนังสือประทับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้กระดาษตราครุฑ 

4. หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 

คำสั่ง คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ 
ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ 

เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ 
ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติ

ให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดแบบไว้

โดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ ์และข่าว 



ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ  หรือแนะแนวทางปฏิบัติ          
ใช้กระดาษตราครุฑ 

แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือ
เหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 

ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทำขึ้นนอกจาก     

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและ
ส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือหนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึกและหนังสือ
อ่ืน 

หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน        
เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจงใช้กระดาษตราครุฑ 

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุม
ไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทำตามแบบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือ         
ชื่อการประชุมนั้น ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม เมื่อ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม ณ ให้ลงสถานที่ประชุม ผู้มาประชุม         
ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม  ในกรณีที่มี ผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อ      
ผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตำแหน่งใด ผู้ไม่มาประชุมให้ลงชื่อหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับ      
การแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี) ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่ง   
ของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุม  (ถ้ามี) เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 
ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือ
ข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับ เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม ผู้จดรายงานการประชุม        
ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น 

บันทึก คือ ข้อความซึ ่งผู ้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู ้บังคับบัญชา  หรือผู ้บังคับบัญชาสั ่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกัน ในการปฏิบัติ
ราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อ 

หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็น
หลักฐานในทางราชการ ซึ ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสือของ
บุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว  มีรูปแบบตามที่
กระทรวงทบวงกรมจะกำหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทำตามแบบ เช่น 
โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคำร้อง เป็นต้น 
 
 
 
 



ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ  
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว

เป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 
ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าท่ีจะทำได้ 
ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและ

บนซอง ตามที่กำหนดไว้ในแบบ โดยให้ระบุคำว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก หรือด่วน แล้วแต่กรณีในกรณีที่ต้องการให้
หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ให้ระบุคำว่า ด่วนภายในแล้วลง วัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่ต้องการให้
หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่กำหนด 

 
ชั้นความลับของหนังสือราชการ  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบกับระเบียบ ว่าด้วยการรักษษความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544 โดยกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ 

ลับที่สุด หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 

ลับมาก หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 

ลับ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์แห่งรัฐ 

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการ
กำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด 

เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรตามชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรตามชั้นความลับที่ขนาดใหญ่กว่า
ตัวอักษรธรรมดา โดยใช้หมึกสีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นได้เด่นและชัดเจน  

การแสดงชั้นความลับให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับที่กลางหน้ากระดาษท้ังด้านบนและด้านล่างของ

ทุกหน้าเอกสารนั้น ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงไว้ที่ด้านนอกของปกหน้าปกหลังด้วย 
2. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ แผนผังและสำเนาสิ่งของดังกล่าวนั้น ให้

แสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกับข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสาร ถ้าเอกสารนั้นม้วนหรือพับได้ให้แสดงชั้น
ความลับไว้ให้ปรากฎเห็นได้ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย 

3. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพทุกประเภทหรือสิ่งบันทึกที่สามารถ
แสดงผลหรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใดๆ ให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ต้นและปลายม้วนฟิล์มหรือต้นและปละปลาย



ของข้อมูลข่าวสารหรือบนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจุ ถ้าไม่สามารถแสดงชั้นความลับไว้ในที่ดังกล่าวได้ ให้เก็บใน
กล่องหรือหีบห่อ ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๐๖  
เสียใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖” 
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๒๖  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
  ๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๐๖ 
  ๓.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
  ๓.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๑๖ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  มติของคณะรัฐมนตรี  และคําส่ังอื่นใด  ในสวนที่กําหนดไวแลว 

ในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด  หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน  เวนแตกรณีที่กลาวในขอ  ๕ 
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ 
สวนราชการใดมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไว 

ในระเบียบนี้ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
ขอ ๕ ในกรณีที่กฎหมาย  หรือระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  กําหนดวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือระเบียบวาดวยการนั้น 
ขอ ๖ ในระเบียบนี้ 
“งานสารบรรณ”  หมายความวา  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เร่ิมต้ังแตการจัดทํา  

การรับ  การสง  การเก็บรักษา  การยืม  จนถึงการทําลาย 
“หนังสือ”  หมายความวา  หนังสือราชการ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สํานักงาน  หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  

ทั้งในราชการบริหารสวนกลาง  ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ราชการบริหารสวนทองถิ่น  หรือในตางประเทศ  
และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 
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“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงาน
ในเรื่องใด ๆ  และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกัน 

ขอ ๗ คําอธิบายซ่ึงกําหนดไวทายระเบียบ  ใหถือวาเปนสวนประกอบที่ใชในงานสารบรรณ  
และใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

ขอ ๘ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบาย  
กับใหมีหนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

การตีความ  การวินิจฉัยปญหา  และการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก  และคําอธิบายตามวรรคหนึ่ง  
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

 
หมวด  ๑ 

ชนิดของหนังสือ 
 

ขอ ๙ หนังสือราชการ  คือ  เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ  ไดแก 
  ๙.๑ หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
  ๙.๒ หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
  ๙.๓ หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึง

สวนราชการ 
  ๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
  ๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับ 
ขอ ๑๐ หนังสือ  มี  ๖  ชนิด  คือ 
  ๑๐.๑ หนังสือภายนอก 
  ๑๐.๒ หนังสือภายใน 
  ๑๐.๓ หนังสือประทับตรา 
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  ๑๐.๔ หนังสือส่ังการ 
  ๑๐.๕ หนังสือประชาสัมพันธ 
  ๑๐.๖ หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึน  หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 

สวนที่  ๑ 
หนังสือภายนอก 

 
ขอ ๑๑ หนังสือภายนอก  คือ  หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ

เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมถึีงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  หรือ
ที่มีถึงบุคคลภายนอก  ใหจัดทําตามแบบที่  ๑  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  ๑๑.๑ ที่  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเร่ือง  ตามที่กําหนดไว
ในภาคผนวก  ๑  ทับเลขทะเบียนหนังสือสง  สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มข้ึนไดตามความจําเปน 

  ๑๑.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ  ใหลงชื่อสวนราชการ  สถานที่ราชการ  หรือ
คณะกรรมการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น  และโดยปกติใหลงที่ต้ังไวดวย 

  ๑๑.๓ วัน  เดือน  ป  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

  ๑๑.๔ เร่ือง  ใหลงเร่ืองยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่
เปนหนังสือตอเนื่อง  โดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 

  ๑๑.๕ คําข้ึนตน  ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําข้ึนตน  
สรรพนาม  และคําลงทาย  ที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๒  แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 

  ๑๑.๖ อางถึง  (ถามี)  ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการ
ผูรับหนังสือไดรับมากอนแลว  จะจากสวนราชการใดก็ตาม  โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ
และเลขที่หนังสือ  วันที่  เดือน  ปพุทธศักราช  ของหนังสือนั้น 

   การอางถึง  ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว  เวนแต
มีเร่ืองอื่นที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา  จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้นโดยเฉพาะ
ใหทราบดวย 
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  ๑๑.๗ ส่ิงที่สงมาดวย  (ถามี)  ใหลงชื่อส่ิงของ  เอกสาร  หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับ
หนังสือนั้น  ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันได  ใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 

  ๑๑.๘ ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเร่ืองใหชัดเจนและเขาใจงาย  หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอ ๆ 

  ๑๑.๙ คําลงทาย  ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําข้ึนตน  
สรรพนาม  และคําลงทาย  ที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๒ 

  ๑๑.๑๐ ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ  และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของ
ลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ  ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๓ 

  ๑๑.๑๑ ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
  ๑๑.๑๒ สวนราชการเจาของเร่ือง  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเร่ือง  หรือหนวยงาน

ที่ออกหนังสือ  ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกระทรวง  หรือทบวง  ใหลงชื่อสวนราชการ
เจาของเร่ืองทั้งระดับกรมและกอง  ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมา  ใหลงชื่อสวนราชการ
เจาของเร่ืองเพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ๑๑.๑๓ โทร.  ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเร่ือง  หรือหนวยงาน
ที่ออกหนังสือและหมายเลขภายในตูสาขา  (ถามี)  ไวดวย 

  ๑๑.๑๔ สําเนาสง  (ถามี)  ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการ  หรือ 
บุคคลอื่นทราบ  และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว  ใหพิมพชื่อเต็ม  หรือชื่อยอ
ของสวนราชการหรือชื่อบุคคลที่สงสําเนาไปให  เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ  ถาหากมีรายชื่อ
ที่สงมากใหพิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบ  และแนบรายชื่อไปดวย 

 
สวนที่  ๒ 

หนังสือภายใน 
 

ขอ ๑๒ หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก  
เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัดเดียวกัน  ใชกระดาษบันทึกขอความ  และ
ใหจัดทําตามแบบที่  ๒  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๑๒.๑ สวนราชการ  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเร่ือง  หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ  
โดยมีรายละเอียดพอสมควร  โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไป  ใหลงชื่อ
สวนราชการเจาของเร่ืองทั้งระดับกรมและกอง  ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับตํ่ากวากรมลงมา  
ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเร่ืองเพียงระดับกอง  หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลข
โทรศัพท  (ถามี) 

  ๑๒.๒ ที่  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเร่ือง  ตามที่กําหนดไว
ในภาคผนวก  ๑  ทับเลขทะเบียนหนังสือสง  สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มข้ึนไดตามความจําเปน 

  ๑๒.๓ วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปพุทธศักราช 
ที่ออกหนังสือ 

  ๑๒.๔ เร่ือง  ใหลงเร่ืองยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่
เปนหนังสือตอเนื่อง  โดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 

  ๑๒.๕ คําข้ึนตน  ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําข้ึนตน  
สรรพนาม  และคําลงทาย  ที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๒  แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 

  ๑๒.๖ ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเร่ืองใหชัดเจนและเขาใจงาย  หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอ ๆ  ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันหรือมีส่ิงที่สงมาดวย   
ใหระบุไวในขอนี้ 

  ๑๒.๗ ลงชื่อและตําแหนง  ใหปฏิบัติตามขอ  ๑๑.๑๐  และขอ  ๑๑.๑๑  โดยอนุโลม 
ในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ  

เพื่อใชตามความเหมาะสมก็ใหกระทําได 
 

สวนที่  ๓ 
หนังสือประทับตรา 

 
ขอ ๑๓ หนังสือประทับตรา  คือ  หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมขึ้นไป  โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป  เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ  และระหวางสวนราชการ
กับบุคคลภายนอก  เฉพาะกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ  ไดแก 

  ๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ๑๓.๒ การสงสําเนาหนังสือ  ส่ิงของ  เอกสาร  หรือบรรณสาร 
  ๑๓.๓ การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ  หรือการเงิน 
  ๑๓.๔ การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
  ๑๓.๕ การเตือนเร่ืองที่คาง 
  ๑๓.๖ เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง  ใหใช

หนังสือประทับตรา 
ขอ ๑๔ หนังสือประทับตรา  ใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๓  ทายระเบียบ  

โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๑๔.๑ ที่  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเร่ือง  ตามที่กําหนดไว

ในภาคผนวก  ๑  ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 
  ๑๔.๒ ถึง  ใหลงชื่อสวนราชการ  หนวยงาน  หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
  ๑๔.๓ ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเร่ืองใหชัดเจนและเขาใจงาย 
  ๑๔.๔ ชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก  ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก 
  ๑๔.๕ ตราชื่อสวนราชการ  ใหประทับตราชื่อสวนราชการตามขอ  ๗๒  ดวยหมึกแดง  

และใหผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อยอกํากับตรา 
  ๑๔.๖ วัน  เดือน  ป  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของป

พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
  ๑๔.๗ สวนราชการเจาของเร่ือง  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเร่ือง  หรือหนวยงาน

ที่ออกหนังสือ 
  ๑๔.๘ โทร.  หรือที่ต้ัง  ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเร่ือง  และ

หมายเลขภายในตูสาขา  (ถามี)  ดวย  ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท  ใหลงที่ต้ังของสวนราชการเจาของเร่ือง
โดยใหลงตําบลที่อยูตามความจําเปน  และแขวงไปรษณีย  (ถามี) 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

สวนที่  ๔ 
หนังสือส่ังการ 

 
ขอ ๑๕ หนังสือส่ังการ  ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้  เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไว

โดยเฉพาะ 
หนังสือส่ังการมี  ๓  ชนิด  ไดแก  คําส่ัง  ระเบียบ  และขอบังคับ 
ขอ ๑๖ คําส่ัง  คือ  บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย   

ใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๔  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๑๖.๑ คําส่ัง  ใหลงชื่อสวนราชการ  หรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําส่ัง 
  ๑๖.๒ ที่  ใหลงเลขที่ที่ออกคําส่ัง  โดยเร่ิมฉบับแรกจากเลข  ๑  เรียงเปนลําดับไป 

จนส้ินปปฏิทินทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 
  ๑๖.๓ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกคําส่ัง 
  ๑๖.๔ ขอความ  ใหอางเหตุที่ออกคําส่ัง  และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําส่ัง  (ถามี)  

ไวดวย  แลวจึงลงขอความที่ส่ัง  และวันใชบังคับ 
  ๑๖.๕ ส่ัง  ณ  วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของป

พุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 
  ๑๖.๖ ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อผูออกคําส่ัง  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไว

ใตลายมือชื่อ 
  ๑๖.๗ ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกคําส่ัง 
ขอ ๑๗ ระเบียบ  คือ  บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว  โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย

หรือไมก็ได  เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา  ใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๕  
ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  ๑๗.๑ ระเบียบ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 
  ๑๗.๒ วาดวย  ใหลงชื่อของระเบียบ 
  ๑๗.๓ ฉบับที่  ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนคร้ังแรกในเรื่องนั้น  ไมตองลงวา 

เปนฉบับที่เทาใด  แตถาเปนระเบียบเร่ืองเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน  ฉบับที่  ๒  และที่ถัด ๆ  
ไปตามลําดับ 



 หนา   ๘ 
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  ๑๗.๔ พ.ศ.  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
  ๑๗.๕ ขอความ  ใหอางเหตุผลโดยยอ  เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบ  

และอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ  (ถามี) 
  ๑๗.๖ ขอ  ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอ ๆ  โดยใหขอ  ๑  เปนชื่อระเบียบ  

ขอ  ๒  เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับต้ังแตเมื่อใด  และขอสุดทาย  เปนขอผูรักษาการ  ระเบียบใด
ถามีมากขอหรือหลายเร่ือง  จะแบงเปนหมวดก็ได  โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะข้ึน
หมวด  ๑ 

  ๑๗.๗ ประกาศ  ณ  วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ 

  ๑๗.๘ ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบ  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไว
ใตลายมือชื่อ 

  ๑๗.๙ ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
ขอ ๑๘ ขอบังคับ  คือ  บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย

ที่บัญญัติใหกระทําได  ใชกระดาษตราครฑุ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๖  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๑๘.๑ ขอบังคับ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ 
  ๑๘.๒ วาดวย  ใหลงชื่อของขอบังคับ 
  ๑๘.๓ ฉบับที่  ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนคร้ังแรกในเรื่องนั้น  ไมตองลงวา 

เปนฉบับที่เทาใด  แตถาเปนขอบังคับเร่ืองเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่  ๒  และทีถั่ด  ๆ ไป
ตามลําดับ 

  ๑๘.๔ พ.ศ.  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
  ๑๘.๕ ขอความ  ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับ

และอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ 
  ๑๘.๖ ขอ  ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอ ๆ  โดยให  ขอ  ๑  เปนชื่อขอบังคับ  

ขอ  ๒  เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับต้ังแตเมื่อใด  และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ  ขอบังคับใด
ถามีมากขอหรือหลายเร่ืองจะแบงเปนหมวดก็ได  โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะข้ึน
หมวด  ๑ 
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  ๑๘.๗ ประกาศ  ณ  วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ 
ปพุทธศักราช  ที่ออกขอบังคับ 

  ๑๘.๘ ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับ  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไว
ใตลายมือชื่อ 

  ๑๘.๙ ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 
 

สวนที่  ๕ 
หนังสือประชาสัมพันธ 

 
ขอ ๑๙ หนังสือประชาสัมพันธ  ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้  เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ 
หนังสือประชาสัมพันธมี  ๓  ชนิด  ไดแก  ประกาศ  แถลงการณ  และขาว 
ขอ ๒๐ ประกาศ  คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ  หรือแนะแนว 

ทางปฏิบัติ  ใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๗  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๒๐.๑ ประกาศ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ 
  ๒๐.๒ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองที่ประกาศ 
  ๒๐.๓ ขอความ  ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ 
  ๒๐.๔ ประกาศ  ณ  วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ 

ปพุทธศักราชที่ออกประกาศ 
  ๒๐.๕ ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อผูออกประกาศ  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ

ไวใตลายมือชื่อ 
  ๒๐.๖ ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ  ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ  เปน  แจงความ 
ขอ ๒๑ แถลงการณ  คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการ 

ของทางราชการ  หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ  ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน  ใชกระดาษตราครุฑ  และ 
ใหจัดทําตามแบบที่  ๘  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
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  ๒๑.๑ แถลงการณ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
  ๒๑.๒ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกแถลงการณ 
  ๒๑.๓ ฉบับที่   ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเร่ืองเดียว 

ที่ตอเนื่องกัน  ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
  ๒๑.๔ ขอความ  ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 
  ๒๑.๕ สวนราชการที่ออกแถลงการณ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
  ๒๑.๖ วัน  เดือน  ป  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ 

ปพุทธศักราชที่ออกแถลงการณ 
ขอ ๒๒ ขาว  คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ  ใหจัดทํา 

ตามแบบที่  ๙  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๒๒.๑ ขาว  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
  ๒๒.๒ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกขาว 
  ๒๒.๓ ฉบับที่  ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเร่ืองเดียวที่ตอเนื่องกัน  

ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
  ๒๒.๔ ขอความ  ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองของขาว 
  ๒๒.๕ สวนราชการที่ออกขาว  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
  ๒๒.๖ วัน  เดือน  ป  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ 

ปพุทธศักราชที่ออกขาว 
 

สวนที่  ๖ 
หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 
ขอ ๒๓ หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  คือ  หนังสือที่ทางราชการ

ทําข้ึนนอกจากที่กลาวมาแลวขางตน  หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  หรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ  และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ  มี  ๔  ชนิด  คือ  
หนังสือรับรอง  รายงานการประชุม  บันทึก  และหนังสืออื่น 
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ขอ ๒๔ หนังสือรับรอง  คือ  หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก  บุคคล  นิติบุคคล  
หรือหนวยงาน  เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง  ใชกระดาษ
ตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๑๐  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  ๒๔.๑ เลขที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ  เร่ิมต้ังแตเลข  ๑  เรียงเปน
ลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน  ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง  หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไป
ตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 

  ๒๔.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ  ใหลงชื่อของสวนราชการซึ่งเปนเจาของ
หนังสือนั้น  และจะลงสถานที่ต้ังของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 

  ๒๔.๓ ขอความ  ใหลงขอความข้ึนตนวา  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา   
แลวตอดวยชื่อบุคคล  นิติบุคคล  หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง  ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพชื่อเต็ม  
โดยมีคํานําหนานาม  ชื่อ  นามสกุล  ตําแหนงหนาที่  และสังกัดหนวยงานที่ผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง  
แลวจึงลงขอความที่รับรอง 

  ๒๔.๔ ใหไว  ณ  วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ 
ปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 

  ๒๔.๕ ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

  ๒๔.๖ ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูลงลายมือชื่อในหนังสือ 
  ๒๔.๗ รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง  ในกรณีที่การรับรองเปนเร่ืองสําคัญ

ที่ออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง  ขนาด  ๔ × ๖  เซนติเมตร  หนาตรง  ไมสวมหมวก  
ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ  
และใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวใตรูปถายพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อดวย 

ขอ ๒๕ รายงานการประชุม  คือ  การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม  ผูเขารวมประชุม  
และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน  ใหจัดทําตามแบบที่  ๑๑  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  ๒๕.๑ รายงานการประชุม  ใหลงชื่อคณะที่ประชุม  หรือชื่อการประชุมนั้น 
  ๒๕.๒ คร้ังที่  ใหลงคร้ังที่ประชุม 
  ๒๕.๓ เมื่อ  ใหลงวัน  เดือน  ปที่ประชุม 
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  ๒๕.๔ ณ  ใหลงสถานที่ที่ประชุม 
  ๒๕.๕ ผูมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงต้ังเปนคณะที่ประชุม

ซ่ึงมาประชุม  ในกรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน  และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือ
ตําแหนงใด 

  ๒๕.๖ ผูไมมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับแตงต้ังเปนคณะ 
ที่ประชุม  ซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล  (ถามี) 

  ๒๕.๗ ผูเขารวมประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงต้ัง 
เปนคณะที่ประชุม  ซ่ึงไดเขารวมประชุม  (ถามี) 

  ๒๕.๘ เร่ิมประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม 
  ๒๕.๙ ขอความ  ใหบันทึกขอความที่ประชุม  โดยปกติใหเร่ิมตนดวยประธาน

กลาวเปดประชุม  และเร่ืองที่ประชุม  กับมติ  หรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเร่ืองตามลําดับ 
  ๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 
  ๒๕.๑๑ ผูจดรายงานการประชุม  ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมคร้ังนั้น 
ขอ ๒๖ บันทึก  คือ  ขอความซ่ึงผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา  หรือผูบังคับบัญชา

ส่ังการแกผูใตบังคับบัญชา  หรือขอความที่เจาหนาที่  หรือหนวยงานระดับตํ่ากวาสวนราชการระดับกรม
ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ  โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ  และใหมีหัวขอดังตอไปนี้ 

  ๒๖.๑ ชื่อหรือตําแหนงที่บันทึกถึง  โดยใชคําข้ึนตนตามที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๒ 
  ๒๖.๒ สาระสําคัญของเร่ือง  ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก  ถามีเอกสารประกอบ

ก็ใหระบุไวดวย 
  ๒๖.๓ ชื่อและตําแหนง  ใหลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูบันทึก  และในกรณีที่

ไมใชกระดาษบันทึกขอความ  ใหลงวัน  เดือน  ปที่บันทึกไวดวย 
การบันทึกตอเนื่อง  โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําข้ึนตน  ใจความบันทึก  และลงชื่อเชนเดียวกับ 

ที่ไดกลาวไวขางตน  และใหลงวัน  เดือน  ป  กํากับใตลายมือชื่อผูบันทึก  หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติม
ใหลงชื่อและวัน  เดือน  ป  กํากับเทานั้น 

ขอ ๒๗ หนังสืออื่น  คือ  หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อเปนหลักฐานในทางราชการ  ซ่ึงรวมถึง  ภาพถาย  ฟลม  แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพดวย  หรือ
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หนังสือของบุคคลภายนอก  ที่ย่ืนตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว  
มีรูปแบบตามที่กระทรวง  ทบวง  กรมจะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม  เวนแตมีแบบตามกฎหมาย
เฉพาะเร่ืองใหทําตามแบบ  เชน  โฉนด  แผนที่  แบบ  แผนผัง  สัญญา  หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน  
และคํารอง  เปนตน 

 
สวนที่  ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
ขอ ๒๘ หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ  เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการ 

ทางสารบรรณดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ  แบงเปน  ๓  ประเภท  คือ 
  ๒๘.๑ ดวนที่สุด  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 
  ๒๘.๒ ดวนมาก  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
  ๒๘.๓ ดวน  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ  เทาที่จะทําได 
ใหระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง  ๓๒  พอยท  ใหเห็นไดชัด

บนหนังสือและบนซอง  ตามที่กําหนดไวในแบบที่  ๑  แบบที่  ๒  แบบที่  ๓  และแบบที่  ๑๕  ทายระเบียบ  
โดยใหระบุคําวา  ดวนที่สุด  ดวนมาก  หรือดวน  สําหรับหนังสือตามขอ  ๒๘.๑  ขอ  ๒๘.๒  และขอ  ๒๘.๓  
แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด  ใหระบุคําวา  ดวนภายใน  แลวลงวัน  
เดือน  ป  และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ  กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซ่ึงระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด 

ขอ ๒๙ เร่ืองราชการที่จะดําเนินการหรือส่ังการดวยหนังสือไดไมทัน  ใหสงขอความ 
ทางเครื่องมือส่ือสาร  เชน  โทรเลข  วิทยุโทรเลข  โทรพิมพ  โทรศัพท  วิทยุส่ือสาร  วิทยุกระจายเสียง  
หรือวิทยุโทรทัศน  เปนตน  และใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ  ในกรณีที่จําเปนตองยืนยัน
เปนหนังสือ  ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที 

การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสารซ่ึงไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง  เชน  ทางโทรศัพท  วิทยุส่ือสาร  
วิทยุกระจายเสียง  หรือวิทยุโทรทัศน  เปนตน  ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๓๐ หนังสือที่จัดทําข้ึนโดยปกติใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเร่ือง  ๑  ฉบับ  และใหมสํีาเนา 
เก็บไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง  ๑  ฉบับ 

สําเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือชื่อ  หรือลายมือชื่อยอ  และใหผูราง  ผูพิมพ  และผูตรวจ 
ลงลายมือชื่อ  หรือลายมือชื่อยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ 

ขอ ๓๑ หนังสือที่เจาของหนังสือเห็นวามีสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของควรไดรับทราบดวย  
โดยปกติใหสงสําเนาไปใหทราบโดยทําเปนหนังสือประทับตรา 

สําเนาหนังสือนี้ใหมีคํารับรองวา  สําเนาถูกตอง  โดยใหเจาหนาที่ต้ังแตระดับ  ๒  หรือเทียบเทาข้ึนไป
ซ่ึงเปนเจาของเร่ืองลงลายมือชื่อรับรอง  พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจง  และตําแหนงที่ขอบลางของหนังสือ 

ขอ ๓๒ หนังสือเวียน  คือ  หนังสือที่มีถึงผูรับเปนจํานวนมาก  มีใจความอยางเดีวยกัน  ใหเพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ  ว  หนาเลขทะเบียนหนังสือสง  ซ่ึงกําหนดเปนเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ  เร่ิมต้ังแตเลข  ๑  
เรียงเปนลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน  หรือใชเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 

เมื่อผูรับไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเร่ืองนั้นจะตองใหหนวยงาน  หรือบุคคลในบังคับบัญชา
ในระดับตาง ๆ   ไดรับทราบดวย  ก็ใหมีหนาที่จัดทําสําเนา  หรือจัดสงใหหนวยงาน  หรือบุคคลเหลานั้นโดยเร็ว 

ขอ ๓๓ สรรพนามที่ใชในหนังสือ  ใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวางเจาของ
หนังสือและผูรับหนังสือตามภาคผนวก  ๒ 

ขอ ๓๔ หนังสือภาษาตางประเทศ  ใหใชกระดาษตราครุฑ 
หนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ  ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๔ 
สําหรับหนังสือที่เปนภาษาอื่น ๆ  ซ่ึงมิใชภาษาอังกฤษ  ใหเปนไปตามประเพณีนิยม 
 

หมวด  ๒ 
การรับและสงหนังสือ 

 
สวนที่  ๑ 

การรับหนังสือ 
 

ขอ ๓๕ หนังสือรับ  คือ  หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก  ใหเจาหนาที่ของหนวยงาน 
สารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๓๖ จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลัง  และให
ผูเปดซองตรวจเอกสาร  หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเร่ือง  หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ  
เพื่อดําเนินการใหถูกตอง  หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน  แลวจึงดําเนินการเร่ืองนั้นตอไป 

ขอ ๓๗ ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่  ๑๒  ทายระเบียบ  ที่มุมบนดานขวาของหนังสือ  
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  ๓๗.๑ เลขรับ  ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 
  ๓๗.๒ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่รับหนังสือ 
  ๓๗.๓ เวลา  ใหลงเวลาที่รับหนังสือ 
ขอ ๓๘ ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่  ๑๓  ทายระเบียบ  โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 
  ๓๘.๑ ทะเบียนหนังสือรับ  วันที่  เดือน  พ.ศ.  ใหลงวัน  เดือน  ปที่ลงทะเบียน 
  ๓๘.๒ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไป

ตลอดปปฏิทิน  เลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
  ๓๘.๓ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา 
  ๓๘.๔ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือที่รับเขามา 
  ๓๘.๕ จาก  ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือ  หรือชื่อสวนราชการ  หรือชื่อบุคคล 

ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
  ๓๘.๖ ถึง  ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อสวนราชการ  หรือชื่อบุคคล

ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
  ๓๘.๗ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ืองใหลงสรุปเร่ืองยอ 
  ๓๘.๘ การปฏิบัติ  ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
  ๓๘.๙ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
ขอ ๓๙ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการ  โดยใหลงชื่อ

หนวยงานที่รับหนังสือนั้นในชอง  การปฏิบัติ  ถามีชื่อบุคคล  หรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับหนังสือ  
ใหลงชื่อหรือตําแหนงไวดวย 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   
จะสงโดยใชสมุดสงหนังสือตามขอ  ๔๘  หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อและวัน  เดือน  ปที่รับหนังสือ 
ไวเปนหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือก็ได 

การดําเนินการตามขั้นตอนนี้  จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไม  ใหเปนไปตามที่หัวหนา
สวนราชการกําหนด 

ถาหนังสือรับนั้นจะตองดําเนินเร่ืองในหนวยงานนั้นเองจนถึงข้ันไดตอบหนังสือไปแลว   
ใหลงทะเบียนวาไดสงออกไปโดยหนังสือที่เทาใด  วัน  เดือน  ปใด 

ขอ ๔๐ การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน  เมื่อผูรับไดรับหนังสือจากหนวยงาน
สารบรรณกลางแลว  ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม 

 
สวนที่  ๒ 

การสงหนังสือ 
 

ขอ ๔๑ หนังสือสง  คือ  หนังสือที่สงออกไปภายนอก  ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
ขอ ๔๒ ใหเจาของเร่ืองตรวจความเรียบรอยของหนังสือ  รวมทั้งส่ิงที่จะสงไปดวยใหครบถวน  

แลวสงเร่ืองใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก 
ขอ ๔๓ เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเร่ืองแลว  ใหปฏิบัติดังนี้ 
  ๔๓.๑ ลงทะเบียนสงหนังสือในทะเบียนหนังสือสงตามแบบที่  ๑๔  ทายระเบียบ

โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๔๓.๑.๑ ทะเบียนหนังสือสง  วันที่  เดือน  พ.ศ.  ใหลงวัน  เดือน  ป 

ที่ลงทะเบียน 
   ๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนสง  ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือสงเรียงลําดับ

ติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน 
   ๔๓.๑.๓ ที่  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะ  และเลขประจําของสวนราชการเจาของเร่ือง

ในหนังสือที่จะสงออก  ถาไมมีที่ดังกลาว  ชองนี้จะวาง 
   ๔๓.๑.๔ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จะสงหนังสือนั้นออก 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

   ๔๓.๑.๕ จาก  ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือ  หรือชื่อสวนราชการ  หรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง 

   ๔๓.๑.๖ ถึง  ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อสวนราชการ  
หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง 

   ๔๓.๑.๗ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง
ใหลงสรุปเร่ืองยอ 

   ๔๓.๑.๘ การปฏิบัติ  ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
   ๔๓.๑.๙ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
  ๔๓.๒ ลงเลขที่  และวัน  เดือน  ปในหนังสือที่จะสงออกทั้งในตนฉบับ  และสําเนาคูฉบับ  

ใหตรงกับเลขทะเบียนสง  และวัน  เดือน  ปในทะเบียนหนังสือสงตามขอ  ๔๓.๑.๒  และขอ  ๔๓.๑.๔ 
ขอ ๔๔ กอนบรรจุซอง  ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบรอย 

ของหนังสือตลอดจนส่ิงที่สงไปดวยอีกคร้ังหนึ่ง  แลวปดผนึก 
หนังสือที่ไมมีความสําคัญมากนัก  อาจสงไปโดยวิธีพับยึดติดดวยแถบกาว  กาว  เย็บดวยลวด  

หรือวิธีอื่นแทนการบรรจุซอง 
ขอ ๔๕ การจาหนาซอง  ใหปฏิบัติตามแบบที่  ๑๕  ทายระเบียบ 
สําหรับหนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ  ใหปฏิบัติตามขอ  ๒๘ 
ในกรณีไมใชสมุดสงหนังสือ  ใหมีใบรับหนังสือตามขอ  ๔๙  แนบติดซองไปดวย 
ขอ ๔๖ การสงหนังสือโดยทางไปรษณีย  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ  หรือวิธีการที่การสื่อสาร 

แหงประเทศไทยกําหนด 
การสงหนังสือซ่ึงมิใชเปนการสงโดยทางไปรษณีย  เมื่อสงหนังสือใหผูรับแลว  ผูสงตองใหผูรับ

ลงชื่อรับในสมุดสงหนังสือ  หรือใบรับ  แลวแตกรณี  ถาเปนใบรับใหนําใบรับนั้นมาผนึกติดไวที่สําเนาคูฉบับ 
ขอ ๔๗ หนังสือที่ไดลงทะเบียนสง  ในกรณีที่เปนการตอบหนังสือซ่ึงรับเขามาใหลงทะเบียน 

วาหนังสือนั้นไดตอบตามหนังสือรับที่เทาใด  วัน  เดือน  ปใด 
ขอ ๔๘ สมุดสงหนังสือ  ใหจัดทําตามแบบที่  ๑๖  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๔๘.๑ เลขทะเบียน  ใหลงเลขทะเบียนหนังสือสง 
  ๔๘.๒ จาก  ใหลงตําแหนง  หรือชื่อสวนราชการ  หรือชื่อบุคคลที่เปนเจาของหนังสือ 
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  ๔๘.๓ ถึง  ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อสวนราชการ  หรือชื่อบุคคล
ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 

  ๔๘.๔ หนวยรับ  ใหลงชื่อสวนราชการที่รับหนังสือ 
  ๔๘.๕ ผูรับ  ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
  ๔๘.๖ วันและเวลา  ใหผูรับหนังสือลงวัน  เดือน  ป  และเวลาที่รับหนังสือ 
  ๔๘.๗ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
ขอ ๔๙ ใบรับหนังสือ  ใหจัดทําตามแบบที่  ๑๗  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๔๙.๑ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 
  ๔๙.๒ ถึง  ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อสวนราชการ  หรือชื่อบุคคล

ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
  ๔๙.๓ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ืองใหลงสรุปเร่ืองยอ 
  ๔๙.๔ รับวันที่  ใหผูรับหนังสือลงวัน  เดือน  ปที่รับหนังสือ 
  ๔๙.๕ เวลา  ใหผูรับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 
  ๔๙.๖  ผูรับ  ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
 

สวนที่  ๓ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
ขอ ๕๐ เพื่อใหการรับและสงหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว  สวนราชการ

จะกําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไวดวยก็ได  ทั้งนี้  ใหมีการสํารวจทะเบียนหนงัสือ
รับเปนประจําวาหนังสือตามทะเบียนรับนั้นไดมีการปฏิบัติไปแลวเพียงใด  และใหมีการติดตามเร่ืองดวย  
ในการนี้สวนราชการใดเห็นสมควรจะจัดใหมีบัตรตรวจคนสําหรับหนังสือรับและหนังสือสงเพื่อความสะดวก
ในการคนหาก็ไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๕๑ บัตรตรวจคน  ใหจัดทําตามแบบที่  ๑๘  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๕๑.๑ เร่ือง  รหัส  ใหลงเร่ืองและรหัสตามหมวดหมูของหนังสือ 
  ๕๑.๒ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ 
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  ๕๑.๓ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือ 
  ๕๑.๔ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ป  ของหนังสือ 
  ๕๑.๕ รายการ  ใหลงเร่ืองยอของหนังสือเพื่อใหทราบวา  หนังสือนั้นมาจากที่ใด  

เร่ืองอะไร 
  ๕๑.๖ การปฏิบัติ  ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อใหทราบวาสงไปที่ใด  

เมื่อใด 
 

หมวด  ๓ 
การเก็บรักษา  ยืม  และทําลายหนังสือ 

 
สวนที่  ๑ 

การเก็บรักษา 
 

ขอ ๕๒ การเก็บหนังสือแบงออกเปน  การเก็บระหวางปฏิบัติ  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  
และการเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 

ขอ ๕๓ การเก็บระหวางปฏิบัติ  คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาของเร่ืองโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

ขอ ๕๔ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว  และ
ไมมีอะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก  ใหเจาหนาที่ของเจาของเร่ืองปฏิบัติดังนี้ 

  ๕๔.๑ จัดทําบัญชีหนังสือสงเกบ็ตามแบบที่  ๑๙  ทายระเบียบ  อยางนอยใหมีตนฉบับ  
และสําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเร่ืองและหนวยเก็บ  เก็บไวอยางละฉบับ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

   ๕๔.๑.๑ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือที่เก็บ 
   ๕๔.๑.๒ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๔.๑.๓ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๔.๑.๔ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง

ใหลงสรุปเร่ืองยอ 
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   ๕๔.๑.๕ อายุการเก็บหนังสือ  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จะเก็บถึง  ในกรณีใหเก็บไว
ตลอดไป  ใหลงคําวา  หามทําลาย 

   ๕๔.๑.๖ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
  ๕๔.๒ สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวของกับหนังสือนั้น  พรอมทั้งบัญชี

หนงัสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้น ๆ  กําหนด 
ขอ ๕๕ เมื่อไดรับเร่ืองจากเจาของเร่ืองตามขอ  ๕๔  แลว  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ

หนังสือปฏิบัติดังนี้ 
  ๕๕.๑ ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ  ๗๓  ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษ

แผนแรกของหนังสือฉบับนั้น  และลงลายมือชื่อยอกํากับตรา 
   ๕๕.๑.๑ หนงัสือที่ตองเก็บไวตลอดไป  ใหประทับตราคําวา  หามทําลาย  

ดวยหมึกสีแดง 
   ๕๕.๑.๒ หนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลา  ใหประทับตราคําวา  เก็บถึง  

พ.ศ.  ....  ดวยหมึกสีน้ําเงิน  และลงเลขของปพุทธศักราชที่ใหเก็บถึง 
  ๕๕.๒ ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่  ๒๐  ทายระเบียบ  โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 
   ๕๕.๒.๑ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือที่เก็บ 
   ๕๕.๒.๒ วันเก็บ  ใหลงวัน  เดือน  ปที่นําหนังสือนั้นเขาทะเบียนเก็บ 
   ๕๕.๒.๓ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๕.๒.๔ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๕.๒.๕ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง

ใหลงสรุปเร่ืองยอ 
   ๕๕.๒.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๕๕.๒.๗ กําหนดเวลาเก็บ  ใหลงระยะเวลาการเก็บตามที่กําหนดในตรา

กําหนดเก็บหนังสือตามขอ  ๕๕.๑ 
   ๕๕.๒.๘ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
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ขอ ๕๖ การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ  คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว  
แตจําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา  ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการ
ตามขอ  ๕๔  ใหเจาของเร่ืองเก็บเปนเอกเทศ  โดยแตงต้ังเจาหนาที่ข้ึนรับผิดชอบก็ได  เมื่อหมดความจําเปน 
ที่จะตองใชในการตรวจสอบแลว  ใหจัดสงหนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยใหถือปฏิบัติ
ตามขอ  ๕๔  และขอ  ๕๕  โดยอนุโลม 

ขอ ๕๗ อายุการเก็บหนังสือ  โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา  ๑๐  ป  เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
  ๕๗.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ  ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 

วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
  ๕๗.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี  สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน  

หรือหนังสืออื่นใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว  การเก็บใหเปนไป 
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 

  ๕๗.๓ หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร  ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  สถิติ  
หลักฐาน  หรือเร่ืองที่ตองใชสําหรับศึกษาคนควา  หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน  ใหเก็บไวเปนหลักฐาน
ทางราชการตลอดไปหรือตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  กําหนด 

  ๕๗.๔ หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว  และเปนคูสําเนาที่มีตนเร่ืองจะคนได
จากที่อื่นใหเก็บไวไมนอยกวา  ๕  ป 

  ๕๗.๕ หนังสือที่เปนเร่ืองธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญ  และเปนเร่ืองที่เกิดข้ึน
เปนประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา  ๑  ป 

ในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน  ซ่ึงมิใชเปนเอกสารสิทธิ  หากเห็นวาไมมีความจําเปน 
ตองเก็บไวถึง  ๑๐  ป  ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทําลายได 

ขอ ๕๘ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ  ๒๕  ป  นับจากวันที่ไดจัดทําข้ึน  
ที่เก็บไว  ณ  สวนราชการใด  พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๕  ป  ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  
กรมศิลปากร  ภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ของปถัดไป  เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 

  ๕๘.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

  ๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย  ขอบังคับ  หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไป  
กําหนดไวเปนอยางอื่น 
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  ๕๘.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้น  ใหจัดทํา
บัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ป  ที่ขอเก็บเองสงมอบใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 

ขอ ๕๙ บัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๕  ป  และบัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ปที่ขอเก็บเอง  
อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ  เพื่อใหสวนราชการผูมอบและกองจดหมายเหตุแหงชาติ   
กรมศิลปากร  ผูรับมอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ 

  ๕๙.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๕  ป  ใหจัดทําตามแบบที่  ๒๑  ทายระเบียบ  
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

   ๕๙.๑.๑ ชื่อบัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๙  ป  ประจําป  ใหลงตัวเลข 
ของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 

   ๕๙.๑.๒ กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๕๙.๑.๓ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จัดทําบัญชี 
   ๕๙.๑.๔ แผนที่  ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๕๙.๑.๕ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือที่สงมอบ 
   ๕๙.๑.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๕๙.๑.๗ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๑.๘ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๑.๙ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๑.๑๐ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง

ใหลงสรุปเร่ืองยอ 
   ๕๙.๑.๑๑ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
   ๕๙.๑.๑๒ ลงชื่อผูมอบ  ใหผูมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุล

ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ 
   ๕๙.๑.๑๓ ลงชื่อผูรับมอบ  ใหผูรับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและ

นามสกุลดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ 
  ๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ป  ที่ขอเก็บเอง  ใหจัดทําตามแบบที่  ๒๒  ทายระเบียบ  

โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

   ๕๙.๒.๑ ชื่อบัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ป  ที่ขอเก็บเองประจําป  ใหลงตัวเลข
ของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 

   ๕๙.๒.๒ กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๕๙.๒.๓ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จัดทําบัญชี 
   ๕๙.๒.๔ แผนที่  ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๕๙.๒.๕ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือที่ขอเก็บเอง 
   ๕๙.๒.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๕๙.๒.๗ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๒.๘ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๒.๙ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง

ใหลงสรุปเร่ืองยอ 
   ๕๙.๒.๑๐ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
ขอ ๖๐ หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลาย  ซ่ึงสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือที่มีความสําคัญ

และประสงคจะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เก็บไว  ใหปฏิบติัดังนี้ 
  ๖๐.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่  ๒๓  ทายระเบียบ  อยางนอยใหมีตนฉบับ

และสําเนาคูฉบับ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๐.๑.๑ ชื่อบัญชีฝากหนังสือ  ประจําป  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราช 

ที่จัดทําบัญชี 
   ๖๐.๑.๒ กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๖๐.๑.๓ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จัดทําบัญชี 
   ๖๐.๑.๔ แผนที่  ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๖๐.๑.๕ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือ 
   ๖๐.๑.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๖๐.๑.๗ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๐.๑.๘ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๐.๑.๙ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

   ๖๐.๑.๑๐ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง
ใหลงสรุปเร่ืองยอ 

   ๖๐.๑.๑๑ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
   ๖๐.๑.๑๒ ลงชื่อผูฝาก  ใหผูฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุล

ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูฝาก 
   ๖๐.๑.๑๓ ลงชื่อผู รับฝาก  ใหผู รับฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและ

นามสกุลดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับฝาก 
  ๖๐.๒ สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือที่จะฝาก 

ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 
  ๖๐.๓ เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลว

ใหลงนามในบัญชีฝากหนังสือ  แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน 
หนังสือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการ

ผูฝาก  หากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืน  ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวใหชัดแจง 
เมื่อถึงกําหนดการทําลายแลว  ใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามขอ  ๖๖ 
ขอ ๖๑ การรักษาหนังสือ  ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการ 

ไดทุกโอกาส  หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม  หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน  
ถาชํารุดเสียหายจนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมได  ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและให 
หมายเหตุไวในทะเบียนเก็บดวย 

ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรอืหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิ
ก็ใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน 

 
สวนที่  ๒ 
การยืม 

 
ขอ ๖๒ การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว  ใหปฏิบัติดังนี้ 

  ๖๒.๑ ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเร่ืองที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๖๒.๒ ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ  แลวลงชื่อรับเร่ืองที่ยืมไว
ในบัตรยืมหนังสือและใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม  เรียงลําดับวัน  เดือน  ปไวเพื่อติดตาม
ทวงถาม  สวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 

  ๖๒.๓ การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ  ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนา
สวนราชการระดับกองขึ้นไป  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

  ๖๒.๔ การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน  ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปน
หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๖๓ บัตรยืมหนังสือ  ใหจัดทําตามแบบที่  ๒๔  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๖๓.๑ รายการ  ใหลงชื่อเร่ืองหนังสือที่ขอยืมไปพรอมดวยรหัสของหนังสือนั้น 
  ๖๓.๒ ผูยืม  ใหลงชื่อบุคคล  ตําแหนง  หรือสวนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
  ๖๓.๓ ผูรับ  ใหผูรับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ  และวงเล็บชื่อกํากับพรอมดวยตําแหนง

ในบรรทัดถัดไป 
  ๖๓.๔ วันยืม  ใหลงวัน  เดือน  ปที่ยืมหนังสือนั้น 
  ๖๓.๕ กําหนดสงคืน  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จะสงหนังสือนั้นคืน 
  ๖๓.๖ ผูสงคืน  ใหผูสงคืนลงลายมือชื่อ 
  ๖๓.๗ วันสงคืน  ใหลงวัน  เดือน  ปที่สงหนังสือคืน 
ขอ ๖๔ การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จหรือหนังสือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ   

ใหถือปฏิบัติตามขอ  ๖๒  โดยอนุโลม 
ขอ ๖๕ การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได  เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ  

ทั้งนี้  จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป  หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน 
 

สวนที่  ๓ 
การทําลาย 

 
ขอ ๖๖ ภายใน  ๖๐  วันหลังจากวันส้ินปปฏิทิน  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ

สํารวจหนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น  ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไว 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมเพื่อพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือ 

บัญชีหนังสือขอทําลาย  ใหจัดทําตามแบบที่  ๒๕  ทายระเบียบ  อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  ๖๖.๑ ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลาย  ประจําป  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
  ๖๖.๒ กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
  ๖๖.๓ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จัดทําบัญชี 
  ๖๖.๔ แผนที่  ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
  ๖๖.๕ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือ 
  ๖๖.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
  ๖๖.๗ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
  ๖๖.๘ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
  ๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
  ๖๖.๑๐ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ืองใหลงสรุป

เร่ืองยอ 
  ๖๖.๑๑ การพิจารณา  ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 
  ๖๖.๑๒ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
ขอ ๖๗ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย

ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยางนอยสองคน  โดยปกติใหแตงต้ังจากขาราชการต้ังแตระดับ  ๓  
หรือเทียบเทาข้ึนไป 

ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาที่ประธาน 

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก  ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 
ขอ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ  มีหนาที่ดังนี้ 
  ๖๘.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 



 หนา   ๒๗ 
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  ๖๘.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย  และ
ควรจะขยายเวลาการเก็บไว  ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด  ในชอง  การพิจารณา  
ตามขอ  ๖๖.๑๑  ของบัญชีหนังสือขอทําลาย  แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือ  
โดยใหประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแกไข 

  ๖๘.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรใหทําลาย  ใหกรอก
เคร่ืองหมายกากบาท  (×)  ลงในชอง  การพิจารณา  ตามขอ  ๖๖.๑๑  ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 

  ๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ  
(ถามี)  ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามขอ  ๖๙ 

  ๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซ่ึงผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว  โดยการเผา
หรือวิธีอื่นใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเร่ืองได  และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนาม
รวมกันเสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 

ขอ ๖๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ  ๖๘.๔  แลว  ใหพิจารณา
ส่ังการดังนี้ 

  ๖๙.๑ ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดยังไมควรทําลาย  ใหส่ังการใหเก็บหนังสือนั้นไว
จนถึงเวลาการทําลายงวดตอไป 

  ๖๙.๒ ถาเห็นวาหนังสือเ ร่ืองใดควรทําลาย   ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลาย 
ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  พิจารณากอน  เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้น 
ไดขอทําความตกลงกับกรมศิลปากรแลว  ไมตองสงไปใหพิจารณา 

ขอ ๗๐ ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลายแลว
แจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือทําลายทราบดังนี้ 

  ๗๐.๑ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เห็นชอบดวย  ใหแจงใหสวนราชการนัน้
ดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได  หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ไมแจงใหทราบอยางใด
ภายในกําหนดเวลา  ๖๐  วัน  นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเร่ืองใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ   
กรมศิลปากร  ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ไดใหความเห็นชอบแลว  และใหสวนราชการ
ทําลายหนังสือได 
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  ๗๐.๒ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะ
ขยายเวลาการเก็บไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป  ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ  และใหสวนราชการนั้น ๆ   
ทําการแกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  แจงมา  หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ  
กรมศิลปากร  เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ  
ปฏิบัติตาม 

เพื่อประโยชนในการนี้  กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  จะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบ
หนังสือของสวนราชการนั้นก็ได 

 
หมวด  ๔ 

มาตรฐานตรา  แบบพิมพ  และซอง 
 

ขอ ๗๑ ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ  ใหใชตามแบบที่  ๒๖  ทายระเบียบ  มี  ๒  ขนาด  คือ 
  ๗๑.๑ ขนาดตัวครุฑสูง  ๓  เซนติเมตร 
  ๗๑.๒ ขนาดตัวครุฑสูง  ๑.๕  เซนติเมตร 
ขอ ๗๒ ตราชื่อสวนราชการใหใชตามแบบที่  ๒๗  ทายระเบียบ  มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวง

ซอนกันเสนผาศูนยกลางวงนอก  ๔.๕  เซนติเมตร  วงใน  ๓.๕  เซนติเมตร  ลอมครุฑตามขอ  ๗๑.๑  
ระหวางวงนอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ที่มีฐานะเปนกรมหรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา 

สวนราชการใดที่มีการติดตอกับตางประเทศ  จะใหมีชื่อภาษาตางประเทศเพิ่มข้ึนดวยก็ได   
โดยใหอักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา 

ขอ ๗๓ ตรากําหนดเก็บหนังสือ  คือ  ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บ  เพื่อใหทราบกําหนด
ระยะเวลาการเก็บหนังสือนั้นมีคําวา  เก็บถึง  พ.ศ.  ....  หรือคําวา  หามทําลาย  ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพ  
๒๔  พอยท 
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ขอ ๗๔ มาตรฐานกระดาษและซอง 
  ๗๔.๑ มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใชกระดาษปอนดขาว  น้ําหนัก  ๖๐  กรัม 

ตอตารางเมตร  มี  ๓  ขนาด  คือ 
   ๗๔.๑.๑ ขนาดเอ  ๔  หมายความวา  ขนาด  ๒๑๐  มิลลิเมตร × ๒๙๗  มิลลิเมตร 
   ๗๔.๑.๒ ขนาดเอ  ๕  หมายความวา  ขนาด  ๑๔๘  มิลลิเมตร × ๒๑๐  มิลลิเมตร 
   ๗๔.๑.๓ ขนาดเอ  ๘  หมายความวา  ขนาด  ๕๒  มิลลิเมตร × ๗๔  มิลลิเมตร 
  ๗๔.๒ มาตรฐานซอง  โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล  น้ําหนัก  ๘๐  กรัม 

ตอตารางเมตร  เวนแตซองขนาดซี  ๔  ใหใชกระดาษน้ําหนัก  ๑๒๐  กรัมตอตารางเมตร  มี  ๔  ขนาด  คือ 
   ๗๔.๒.๑ ขนาดซี  ๔  หมายความวา  ขนาด  ๒๒๙  มิลลิเมตร × ๓๒๔  มิลลิเมตร 
   ๗๔.๒.๒ ขนาดซี  ๕  หมายความวา  ขนาด  ๑๖๒  มิลลิเมตร × ๒๒๙  มิลลิเมตร 
   ๗๔.๒.๓ ขนาดซี  ๖  หมายความวา  ขนาด  ๑๑๔  มิลลิเมตร × ๑๖๒  มิลลิเมตร 
   ๗๔.๒.๔ ขนาดดีแอล  หมายความวา  ขนาด  ๑๑๐  มิลลิเมตร × ๒๒๐  มิลลิเมตร 
ขอ ๗๕ กระดาษตราครุฑ  ใหใชกระดาษขนาดเอ  ๔  พิมพครุฑตามขอ  ๗๑.๑  ดวยหมึกสีดํา  

หรือทําเปนครุฑดุน  ที่ก่ึงกลางสวนบนของกระดาษ  ตามแบบที่  ๒๘  ทายระเบียบ 
ขอ ๗๖ กระดาษบันทึกขอความ  ใหใชกระดาษขนาดเอ  ๔  หรือขนาดเอ  ๕  พิมพครุฑ 

ตามขอ  ๗๑.๒  ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซาย  ตามแบบที่  ๒๙  ทายระเบียบ 
ขอ ๗๗ ซองหนังสือ  ใหพิมพครุฑตามขอ  ๗๑.๒  ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซายของซอง 
  ๗๗.๑ ขนาดซี  ๔  ใหสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ  โดยไมตองพับ  มีชนิด

ธรรมดาและขยายขาง 
  ๗๗.๒ ขนาดซ ี ๕  ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ  ๒ 
  ๗๗.๓ ขนาดซี  ๖  ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ  ๔ 
  ๗๗.๔ ขนาดดีแอล  ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ  ๓ 
สวนราชการใดมีความจําเปนตองใชซองสําหรับสงทางไปรษณียอากาศโดยเฉพาะ  อาจใช 

ซองพิเศษสําหรับสงทางไปรษณียอากาศและพิมพตราครุฑตามที่กลาวขางตนไดโดยอนุโลม 
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ขอ ๗๘ ตรารับหนังสือ  คือ  ตราที่ใชประทับบนหนังสือ  เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ 
ตามแบบที่  ๑๒  ทายระเบียบ  มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  ขนาด  ๒.๕  เซนติเมตร × ๕  เซนติเมตร  
มีชื่อสวนราชการอยูตอนบน 

ขอ ๗๙ ทะเบียนหนังสือรับ  ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดรับเขาเปนประจําวัน  โดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ  มีขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  มีสองชนิด  คือ  ชนิดเปนเลมและชนดิเปนแผน  
ตามแบบที่  ๑๓  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๐ ทะเบียนหนังสือสง  ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดสงออกเปนประจําวัน  โดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดสงหนังสือ  มขีนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  มีสองชนิด  คือ  ชนิดเปนเลมและชนดิเปนแผน  
ตามแบบที่  ๑๔  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๑ สมุดสงหนังสือและใบรับหนังสือ  ใชสําหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการสงหนังสือ
โดยใหผูนําสงถือกํากับไปกับหนังสือเพื่อใหผูรับเซ็นรับแลวรับกลับคืนมา 

  ๘๑.๑ สมุดสงหนังสือ  เปนสมุดสําหรับใชลงรายการสงหนังสือ  มีขนาดเอ  ๕  
พิมพสองหนา  ตามแบบที่  ๑๖  ทายระเบียบ 

  ๘๑.๒ ใบรับหนังสือ  ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําสงโดยใหผูรับเซ็นชื่อรับ
แลวรับกลับคืนมา  มีขนาดเอ  ๘  พิมพหนาเดียว  ตามแบบที่  ๑๗  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๒ บัตรตรวจคน  เปนบัตรกํากับหนังสือแตละรายการเพื่อใหทราบวาหนังสือนั้น ๆ   
ไดมีการดําเนินการตามลําดับข้ันตอนอยางใด  จนกระทั่งเสร็จส้ิน  บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเปนชุดในที่เก็บ
โดยมีกระดาษติดเปนบัตรดรรชนี  ซ่ึงแบงออกเปนตอน ๆ  เพื่อสะดวกแกการตรวจคน  มีขนาดเอ  ๕  
พิมพสองหนา  ตามแบบที่  ๑๘  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๓ บัญชีหนังสือสงเก็บ  ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่จะสงเก็บ  มีขนาดเอ  ๔  พิมพหนาเดียว
ตามแบบที่  ๑๙  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๔ ทะเบียนหนังสือเก็บ  เปนทะเบียนที่ใชลงรายการหนังสือเก็บ  มีขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  
มสีองชนิด  คือ  ชนิดเปนเลม  และชนิดเปนแผน  ตามแบบที่  ๒๐  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๕ บัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๕  ป  เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ  ๒๕  ป  
สงมอบเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  
ตามแบบที่  ๒๑  ทายระเบียบ 
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ขอ ๘๖ บัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ป  ที่ขอเก็บเอง  เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ  
๒๕  ป  ซ่ึงสวนราชการนั้นมีความประสงคจะเก็บไวเอง  มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  
ตามแบบที่  ๒๒  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๗ บัญชีฝากหนังสือ  เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่สวนราชการนําฝากไวกับ 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  ตามแบบที่  ๒๓  
ทายระเบียบ 

ขอ ๘๘ บัตรยืมหนังสือ  ใชสําหรับเปนหลักฐานแทนหนังสือที่ใหยืมไป  มีขนาดเอ  ๔  
พิมพหนาเดียว  ตามแบบที่  ๒๔  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๙ บัญชีหนังสือขอทําลาย  เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่ครบกําหนดเวลาการเก็บ
มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  ตามแบบที่  ๒๕  ทายระเบียบ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๙๐ แบบพิมพ  และซอง  ซ่ึงมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมด 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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