บทนำ
ควำมเป็นมำของศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เริ่ม
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2539 มีภารกิจหลักในด้านการให้บริการระบบโครงข่ายและระบบเครือข่ายหลัก
ของมหาวิทยาลัย, การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย, ระบบเคเบิลทีวี, ระบบ
กล้ องวงจรปิ ด , การให้ บ ริการห้ องปฏิ บั ติการคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์ เพื่ อการเรียนการสอนและการวิจัย
ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม และการให้คาปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครื อข่าย ศูน ย์ คอมพิว เตอร์ จัดตั้งขึ้น ตามมติส ภามหาวิทยาลั ยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 17
มีน าคม 2549 เป็ น ส่ว นงานภายในและมีฐ านะเทียบเท่ากอง สั งกัดสานักงานอธิการบดี แบ่งส่ วนงานตาม
ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุบลราชธานี เรื่องการแบ่งส่ วนราชการในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุบลราชธานี
ปีพุทธศักราช 2553 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ออกเป็น 3 งาน คือ
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3) งานบริการสารสนเทศ
โดยมีนายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน เป็นผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 จนถึง
ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
“สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น”

พันธกิจ
1. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน กาหนดแผนงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดาเนินงานและการบริหารของมหาวิทยาลัย
3. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
4. ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
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วัตถุประสงค์
1. สร้างและบารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้าน
การเรียนการสอน และการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้บริการดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาเครือข่ายข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย (ระบบ MIS) ให้มีประสิทธิภาพ

บุคลำกร
1. ผศ.ดร.กชกร เจตินัย
2. นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน
3. นายพัชรพงษ์ สุดถนอม
4. นางสาวมะลิวรรณ นาคามูล
5. นายเอกภพ บุตรศรี
6. นายภุชงค์ พรหมลาศ
7. นายดารงพล พันธุ์กิติยะ
8. นายธนกฤต ผงผ่าน
9. นายวันเฉลิม พรจันทร์
10. นายพิษณุ อุตราศรี

ตาแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย IT
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์กำรจัดทำคู่มือ
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. เพือ่ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
3. เพือ่ ปรับปรุงขั้นตอนงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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คู่มือกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ
ควำมหมำยของำนสำรบรรณ
“งำนสำรบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง การ
เก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสาร
จากความหมายของ “งานสารบรรณ” สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่า
เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่
1. การผลิตหรือจัดทาเอกสาร (พิจารณา – คิด – ร่าง เขียน ตรวจร่าง – พิมพ์ ทาน สาเนา –เสนอ –
ลงนาม)
2. การส่ง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียนส่ง – ลงวัน เดือน ปี – บรรจุซอง – นาส่ง)
3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – เสนอ – แจกจ่าย)
4. การเก็บรักษา และการยืม
5. การทาลาย
ปัจจุบัน การปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยจะใช้หนังสือราชการเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างหน่วยงานภายนอก
และภายในองค์กร
“หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงเอกสารที่ประชาชน
ทั่วไปมีมาถึงส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานด้วย
การปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ 6 ชนิด คือ
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการ ใช้กระดาษ ใช้กระดาษตราครุฑ
1.1 ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการ
1.2 ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก ใช้ในการ
ติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
3. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ
4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว

- 46. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทาขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
ผู้จัดทาจึงนาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ เฉพาะหัวข้อที่สาคัญและปฏิบัติเป็นประจา
ดังต่อไปนี้

กำรใช้ตรำครุฑ
ตราครุฑมาตรฐานมี 2 ขนาด คือ
1. ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร
2. ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
ตราชื่อส่วนราชการที่ใช้เป็นหนังสือประทับตรา มีรูปวงกลมซ้อนกัน เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 4.5
เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร

ชั้นควำมเร็วของหนังสือ
1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ด่วนมำก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ด่วน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทาได้
หนั งสื อที่ จั ด ท าขึ้ น โดยปกติ ให้ มี ส าเนาคู่ ฉบั บ เก็บ ไว้ที่ ต้น เรื่อง 1 ฉบั บ และให้ มีส าเนาเก็บ ไว้ที่
หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ สาเนาคู่ฉบับ ให้ผู้ลงชื่อ ลงลายมือชื่อหรือ ลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ขอบล่างด้านขวามือของหนังสือ

ชั้นควำมลับของหนังสือ
1. ลับที่สุด ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหากความลับ
ดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายหรือเป็น
ภยันตรายต่อความมั่นคง ความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ หรือพันธมิตรอย่างร้ายแรงที่สุด
2. ลับมำก ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่ง ถ้าหากความลับ
ดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายหรือเป็น
ภยั น ตรายต่ อ ความมั่ น คง ความปลอดภั ย ของประเทศชาติ หรื อ พั น ธมิ ต ร หรื อ ความเรี ย บร้ อ ยภายใน
ราชอาณาจักรอย่างร้ายแรง
3. ลับ ได้แก่ ความลั บ ที่มีความส าคัญ ที่สุ ดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุห รือบุ คคล ซึ่งถ้าหากความลั บ
ดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการหรือเกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพันธมิตรได้
4. ปกปิด ได้แก่ ความลับซึ่งไม่พึงเปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบโดยสงวนไว้ให้ทราบเฉพาะบุคคลที่
มีหน้าที่ต้องทราบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการเท่านั้น

- 5-

กำรรับหนังสือ
การรับหนังสือ คือ การรับหนังสือจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลซึ่งมีมาจากภายนอก
และภายใน หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่า “หนังสือรับ” การรับหนังสือมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. ผู้รับผิดชอบรับเอกสารจากจากหน่วยงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย จัดลาดับความสาคัญและ
ความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลัง และตรวจความถูกต้องของเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อ
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ส่งออกหนังสือ เพื่อดาเนินการให้ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็น
หลักฐาน
2. ดาเนินการประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
2.1 เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามลาดับทะเบียนหนังสือรับ
2.2 วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับหนังสือ
2.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
ตัวอย่ำงแบบตรำรับหนังสือ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เลขที่รับ ...........................................
วันที่ .................................................
เวลา .................................................
3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
3.1 ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน พ.ศ. ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน
3.2 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลาดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
3.3 เลขที่หนังสือ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา
3.4 ลงวันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา
3.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตาแหน่ง
3.6 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ตาแหน่ง
3.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
3.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
3.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) และลงชื่อแฟ้มที่จัดเก็บเอกสาร
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ทะเบียนหนังสือรับ
วัน/
เดือน/ปี

เลข
ทะเบียนรับ

เลขที่
หนังสือ

ลงวันที่

จาก

ถึง

เรื่อง

การ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ

4. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วเสนอผู้อานวยการหรือหัวหน้าที่ดารงตาแหน่งสูงสุดของ
หน่วยงานนั้นๆ
วัตถุประสงค์ของกำรลงรับหนังสือรำชกำร
1) เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า
2) ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย
3) ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ
4) ทาให้งานสารบรรณเป็นระบบ
ขั้นตอนกำรรับหนังสือ
ภำยในมหำวิทยำลัย

ภำยนอกมหำวิทยำลัย

รับเอกสารจากหน่วยงานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัย

รับเอกสารจากหน่วยงานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัย

ลงรับในทะเบียนรับหนังสือ (ภายใน)

ลงรับในทะเบียนรับหนังสือ (ภายอก)

เสนอเอกสารให้ผู้อานวยการหรือหัวหน้า
หน่วยงาน

เสนอเอกสารให้ผู้อานวยการหรือหัวหน้า
หน่วยงาน

ดาเนินการคัดแยกเอกสารส่งให้บคุ ลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ดาเนินการคัดแยกเอกสารส่งให้บคุ ลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ภำพที่ 1 แสดงขั้นตอนการรับหนังสือ
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เริ่มต้น

รับเอกสารจากหน่วยงาน
สารบรรณของมหาวิทยาลัย

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน
ถูกต้อง
แยกประเภท

ภายใน

พิจารณา
ความเร่งด่วน

ภายนอก
ลงรับในทะเบียนหนังสือรับ
(ภายนอก)

ลงรับในทะเบียนหนังสือรับ
(ภายใน)
เจ้าหน้าที่กลั่นกรอง ก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการ
เสนอผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่รับแฟ้มจากห้องผู้อานวยการ/
ลงปฏิบัติการ คัดแยกเอกสารแจ้งเวียน
ผู้เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์หมวดหมู่ จัดเก็บเข้าแฟ้ม
จบ

ภำพที่ 2 แสดง Flowchart ขั้นตอนการลงรับหนังสือ
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กำรจ่ำยหนังสือ
การจ่ายหนังสือภายในส่วนราชการหรือหน่วยงาน คื อ การจ่ายเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้ป ฏิบัติ ได้รับทราบเรื่องราวที่จะต้องดาเนินการและจ่ายเรื่องให้ แก่
เจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่อง เพื่อนาไปปฏิบัติ มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อเจ้าหน้าที่รับ – ส่ง นาแฟ้มหนังสื อเข้าใหม่จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมายไป
มอบให้หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานสารบรรณ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จ่ายเรื่อง ซึ่งจะเป็นผู้จ่าย
เรื่องให้แก่เจ้าของเรื่องดาเนินการ โดยให้ลงชื่อรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับไว้เป็นหลักฐาน
2. การจ่ายเรื่องต้องจ่ายทันที ให้ทันกาหนดเวลา
3. ผู้มีหน้าที่จ่ายเรื่อง เมื่อพิจารณาหนังสือก่อนจ่ายแล้วเห็นว่าเรื่องใดมีความสาคัญ ควรบันทึก
ช่วยจาเพื่อสามารถติดตามเรื่องได้ทันเวลา

กำรส่งหนังสือ
หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
1. ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่งเรื่อง
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
2.1 ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่ลงทะเบียน
2.1.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลาดับติดต่อกันไปตลอดปี
ปฏิทิน
2.1.3 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือที่จะ
ส่งออก ถ้าไม่มีที่ดังกล่าว ช่องนี้จะว่าง
2.1.4 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือออก
2.1.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ตาแหน่ง
2.1.6 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่
มีตาแหน่ง
2.1.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
2.1.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
2.1.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
2.2 ลงเลขที่ และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสาเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลข
ทะเบียนส่ง และวัน เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ 2.1.2 และข้อ 2.1.4

- 9ภำยในมหำวิทยำลัย

ภำยนอกมหำวิทยำลัย

ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิมพ์

ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิมพ์

จัดพิมพ์รายงาน-เอกสาร

จัดพิมพ์รายงาน-เอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารงาน
พิมพ์ให้เรียบร้อย

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารงาน
พิมพ์ให้เรียบร้อย

ออกเลขทะเบียนส่งและวันทีส่ ่ง

ออกเลขทะเบียนส่งและวันทีส่ ่งที่หน่วยงาน
สารบรรณที่กองกลาง

เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม
ทาสาเนาเอกสารเก็บไว้ที่หน่วยงาน
จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

เสนอแฟ้มอธิการบดีลงนาม
ทาสาเนาเอกสารเก็บไว้ที่หน่วยงาน
จัดส่งเอกสารในซอง a4 ตราครุฑ
ส่งเอกสารให้หน่วยงานไปรษณีย์ของงาน
สารบรรณที่กองกลางเพื่อส่งเอกสารไป
หน่วยงานภายนอก

ภำพที่ 3 ขั้นตอนการส่งหนังสือ
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เริ่ม ต้น

ภายใน

ประเภท

ภายนอก

ผู้บัง คับบัญชามอบหมาย
งานพิมพ์

ผู้บัง คับบัญชามอบหมาย
งานพิมพ์

จัดพิมพ์รายงาน-เอกสาร

จัดพิมพ์รายงาน-เอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารงานพิม พ์ให้เ รียบร้อย

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารงานพิม พ์ให้เ รียบร้อย

ออกเลขทะเบียนส่ง
และวันที่ส่ง

ออกเลขทะเบียนส่ง
และวันที่ส่งที่หน่วยงาน
สารบรรณที่ก องกลาง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ลงนาม

เสนอแฟ้ม อธิการบดี
ลงนาม

ทาสาเนาเอกสารเก็บไว้
ที่หน่วยงาน

ทาสาเนาเอกสารเก็บไว้
ที่หน่วยงาน

จัดส่ง เอกสารให้ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

จัดส่ง เอกสารในซอง A4
ตราครุฑ

ส่งเอกสารให้หน่วยงาน
ไปรษณีย์ของงานสารบรรณ
ที่กองกลางเพื่อส่งเอกสาร
ไปหน่ว ยงานภายนอก

จบ

ภำพที่ 4 แสดง Flowchart ขั้นตอนการส่งหนังสือ
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ขั้นตอนกำรเดินหนังสือรำชกำร
ขั้นตอนการเดินหนังสือราชการโดยปกติจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ
ลักษณะที่ 1 ขั้นตอนการเดินหนังสือในกระบวนการรับเข้า โดยเริ่มจากการรับเข้าของเจ้าหน้าที่
รับ – ส่ง และมีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ทาให้เกิดขั้นตอนการเดินหนังสือตามลาดับ จนถึง
เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องเป็นผู้ปฏิบัติ เช่นนี้เรียกว่า ขั้นตอนของหนังสือเข้า
ลักษณะที่ 2 ขั้นตอนการเดินหนังสือในกระบวนการส่งออก โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง
รับเรื่องจากผู้จ่ายหนังสือมาดาเนินการหรืออาจเริ่มจากการเป็นเจ้าของเรื่องผู้ปฏิบัติเป็นเริ่มแรก (ต้นเรื่อง) ก็
ได้ในการดาเนินการเป็นขั้นตอนตามลาดับจนถึงการส่งออก
กระบวนการเดิน ทางหนั งสื อราชการที่ ปฏิ บั ติอยู่ในระหว่างปี หนังสื อจะต้องอยู่ในแฟ้ มเก็ บ
ระหว่างปีจนถึงสิ้นปี มีการเก็บ และการทาลายเป็นขั้นตอนสุดท้าย จัดเป็นขั้นตอนการการเดินทางหนังสือ
ราชการครบกระบวนการ
กระบวนกำรของหนังสือเข้ำมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้
1. เจ้าหน้าที่รับ – ส่งหนังสือ รับหนังสือแล้วแยกหนังสือตามความสาคัญของหนังสือและเปิด
ผนึกซองตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ประทับ ตรารับและตรารหั สหนังสือ ลงทะเบียนหนังสื อรับ กรอกรายการในตรารับแล้ ว
จัดแยกหนังสือเข้าแฟ้มเสนอหนังสือเข้าใหม่
3. เสนอหนังสือเข้าใหม่ให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรับทราบเบื้องต้นและหรือสั่ง
การหากมีเรื่องสาคัญ ผู้บริหารควรบันทึกย่อเรื่องไว้ในสมุดบันทึกกันลืม
4. เจ้าหน้าที่รับ – ส่ง นาแฟ้มเสนอหนังสือเข้าใหม่ที่ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับทราบ
และหรือสั่งการแล้ว มอบให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานด้วย
5. เมื่อหัวหน้าฝ่าย / งานรับหนังสือแล้วให้ดาเนินการดังนี้
5.1 พิจารณาหนังสือต่างๆ ลงรายการในตรารหัสหนังสือและบันทึกในทะเบียนคุมเครื่อง
5.2 แจกหนังสือแก่เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง โดยให้ลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐานด้วย
5.3 เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องนาหนังสือไปปฏิบัติ
กระบวนกำรของหนังสือออก มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้
1. เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องรับเรื่องไว้ปฏิบัติแล้ว บันทึกเสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย / งาน ถ้าสมควรทา
หนังสือ โต้ตอบเสนอด้วยก็ควรพิมพ์แนบไปพร้อมกันหรืออาจเสนอตรวจร่างก่อนก็ได้
2. เจ้าหน้าที่รับ – ส่ง รับเรื่องเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ตรวจร่าง และหรือลงนาม
4. เจ้าหน้าที่รับ – ส่ง นาเรื่องคืนฝ่าย/งาน หรือเจ้าของเรื่องดาเนินการ ถ้าเป็นเรื่องที่ลงนามแล้ว
ให้ ลงทะเบี ยนหนังสือส่ งและลงวันที่ เลขที่หนังสือส่งออกเพื่อจัดส่งไป ส่วนสาเนาคู่ฉบับและต้นเรื่องส่งคืน
เจ้าของเรื่องผู้ปฏิบัติแต่ถ้ายังไม่สามารถส่งออกได้ทันทีควรเก็บไว้ในแฟ้มรอส่งก่อน

- 125. หนังสือฉบับใดยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น ต้องรอการโต้ตอบอีก เจ้าหน้าที่ของเรื่องควรเก็บไว้ในแฟ้ม
รอตอบ ซึ่งอาจจะต้องทาเรื่องนั้นส่งออกไปอีก
นอกจากกระบวนการของหนังสือเข้าและกระบวนการของหนังสือออกดังได้กล่าวมาแล้วในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณมีกระบวนการไปสู่การเก็บระหว่างปีและตอนสิ้นปีจนถึงการทาลายหนังสือฉะนั้น
กระบวนการของหนังสือเข้าและหนังสือออกที่กล่าวมาแล้ว ยังมีขั้นตอนที่ต้องดาเนินการต่อไปอีกดังนี้
1. ในระหว่างปีเรื่องใดอยู่ในระหว่างปฏิบัติหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบหรือเรื่องที่ใช้ตรวจสอบ
จะต้องจัดเก็บไว้ในแฟ้มเก็บหนังสือระหว่างปีตามหมวดหนังสือนั้นๆ ถ้าเรื่องใดปฏิบัติเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่เจ้าของ
เรื่องดาเนินการจัดเก็บหนังสือที่เสร็จแล้วในระหว่างปีในแฟ้มเก็บระหว่างปี เพื่อรอเก็บตอนสิ้นปี
2. เมื่อสิ้นปีเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องมอบหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วจากแฟ้มเก็บระหว่างปีพร้อมบัญชี
หนังสือส่งเก็บให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บหนังสือประจาสานักงาน เพื่อดาเนินการจัดทาทะเบียนหนังสือเก็บและจัดเก็บ
หนังสือให้ชอบด้วยระเบียบ
3. ส่วนราชการที่ขอทาลายหนังสือดาเนินการจัดทาลายหนังสือตามระเบียบว่าด้วยสารบรรณ

กำรทำสำเนำเอกสำร
สาเนา คือ เอกสารที่จัดทาขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ ไม่ว่าจะทาจากต้นฉบับ สาเนาคู่ฉบับ หรือจากสาเนา
อีกชั้นหนึ่ง ในกรณีมีความจาเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้นๆ เพิ่มขึ้น และไม่ได้จัดทาไว้หลายฉบับจาเป็นต้อง
จัดทาสาเนาขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทางราชการทาได้ดังนี้
1. จัดทาพร้อมต้นฉบับ เช่น พิมพ์ต้นฉบับพร้อมสาเนาด้วยการใช้กระดาษคาร์บอน
2. วิธีถ่ายจากต้นฉบับ เช่น การถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร
3. วิธี Scan ด้วยคอมพิวเตอร์
สาเนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. “สาเนาคู่ฉบับ” เป็นสาเนาที่จัดทาพร้อมกับต้นฉบับ และเหมือนต้นฉบับ ผู้ลงลายมือชื่อในต้นฉบับ
จะลงลายมือชื่อไว้ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ
2. “สาเนา” เป็นสาเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดทาขึ้น สาเนานี้อาจทาขึ้นด้วยการถ่าย คัด อัด
สาเนา หรือด้วยวิธีอื่นใด สาเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรองความถูกต้องด้วย
การรับรองสาเนา ให้มีคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่า ขึ้น
ไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ทาสาเนานั้น ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตาแหน่งและวัน เดือน ปี ที่
รับรอง และโดยปกติให้มีคาว่า “สาเนา” ไว้ที่กึ่งกลางหน้าเหนือบรรทัดแรกของสาเนาหนังสือด้วย
หนังสือที่หน่วยงานจัดทาขึ้นควรมีสาเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่หน่วยงาน ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และมีชื่อเรื่อง ผู้ร่าง ผู้พิมพ์
และผู้ตรวจ ไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ
หนังสือที่มีภาควิชา/หน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องด้วย ถ่ายสาเนาแจ้งไปให้ทราบด้วยโดยทาเป็นหนังสือ
ประทับตรา หรือรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนามแล้ว

- 13การรับรองสาเนาถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือ
ชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตาแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือด้วย

กำรเก็บหนังสือรำชกำร
การเก็บหนังสือราชการ แบ่งออกเป็นการเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บ
ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
1. กำรเก็บระหว่ำงปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของ
เรื่อง โดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ประการสาคัญจะต้องจัดแฟ้มสาหรับ
เก็บไว้ให้เพียงพอ อาจมีแฟ้มดังนี้
1.1 แฟ้มกาลังดาเนินการ บรรจุเรื่องที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหรือยังจัดทาไม่เสร็จตามภาระหน้าที่
1.2 แฟ้มรอตอบ เร่องในแฟ้มระบายมาจากแฟ้มกาลังจัดทาเป็นเรื่องที่ปฏิบัติเสร็จในภาระหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ขั้นตอนหนึ่งแล้ว แต่เรื่องยังปฏิบัติไม่จบต้องรอการตอบจากส่วนราชการอื่นอยู่
1.3 แฟ้มรอเก็บ เรื่องในแฟ้มนี้เป็นเรื่องต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติจัดทาเสร็จแล้วเพื่อรอส่งเก็บตาม
ระเบียบต่อไป ควรจัดหาแฟ้มรอเก็บให้มากพอกับจานวนหนังสือเรื่องต่างๆ และจัดทาสารบัญเรื่องไว้ที่หน้าปก
หน้าด้านในด้วย
1.4 แฟ้มระเบียบปฏิบัติ เรื่องในแฟ้มนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบราชการต่างๆ หากจัดแบ่งเป็น 2
ประเภทคือ ระเบียบทั่วไปและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน โดยแยกแฟ้มเก็บแล้วทาสารบัญเรื่องประจาแฟ้มไว้ที่ปก
หน้าด้านในด้วย จะสะดวกต่อการค้นหา
2. กำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก โดยนาเรื่องจากแฟ้มรอเก็บในระหว่างปฏิบัติไปดาเนินการจัดเก็บ
3. กำรเก็บหนังสือเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติแล้วเสร็จแล้ว แต่จาเป็น
จะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจา
การเก็บหนังสือราชการ เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ทุกโอกาส หาก
ชารุดเสียหายต้อรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิม หากสุญหายต้องทาสาเนามาแทน ถ้าชารุดเสียหายจนไม่
สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บ หาก
หนังสือที่สูญหายเป็นเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือหนังสือสาคัญที่เป็นการแสดงเอกสารสิทธิ์ให้ดาเนินการแจ้ง
ความต่อพนักงานสอบสวน

กำรทำลำย
1. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สารวจหนังสือที่ครบ
อายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรแล้ว
จัดทาบัญชีหนังสือขอทาลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทาลาย
หนังสือ

- 142. กรรมการทาลายหนังสือ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน จะ
แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

เทคนิคและแนวปฏิบัติ
การควบคุมให้งานสารบรรณดาเนิน ไปโดยเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ รวดเร็ว และมีหลักฐาน
ครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ ได้เสร็จสิ้นโดยเร็ว จะบังเกิดผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการเอาใจ
ใส่ควบคุมของผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น ดังนั้น เพื่อให้งานสารบรรณดาเนินไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย
ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติงานสารบรรณให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
1. กำรเร่งรัดงำนด้ำนสำรบรรณทั่วไป ให้ดาเนินการดังนี้
1.1 เพื่อให้งานราชการดาเนินไปด้วยความรวดเร็ว หนังสือราชการทั้งปวงที่ไม่มีปัญหาควรจะต้อง
รีบ ด าเนิ น การให้ เสร็จ เรีย บร้อยไปโดยเร็ว และหากจะต้องตอบให้ ท ราบก็ให้ ตอบให้ ผู้ ถามทราบโดยเร็วตาม
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้สาหรับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นๆ
1.2 หนังสือราชการทั้งปวงที่ไม่มีปัญหา เมื่อถึงบุคคลใดบุคคลนั้นต้องพิจารณาเสนอความคิดเห็นให้
ทันทีให้เสร็จในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น
1.3 งานที่ประทับตราคาว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ให้รีบดาเนินการให้เสร็จโดยทันทีสาหรับงานที่
มีกาหนดเวลา ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
1.4 สาหรับงานทั้งปวง ถ้าเป็นงานที่มีปัญหาให้แจ้งให้เจ้าของเรื่องที่ถามทราบถึงปัญหาชั้นหนึ่งก่อน
2. กำรตรวจสอบเพื่อเร่งรัดงำน ให้มีการตรวจสอบงานสารบรรณเพื่อดาเนินการเร่งรัดเป็นงวดๆ โดย
แบ่งออกเป็น 3 งวด คือ ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน และประจาปี
2.1 การเร่งรัดประจาสัปดาห์จะต้องพิจารณาว่างานที่ผ่านมาในสั ปดาห์หนึ่ง งานเสร็จเรียบร้อย
เพียงใด จัดเก็บเข้าแฟ้มเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่คั่งค้างมีมากน้อยเพียงใด ติดค้างอยู่ที่ใด แล้วเร่งรัดให้
มีการปฏิบัติโดยรวดเร็วด้วยวาจาหรือหนังสือ
2.2 การเร่งรัดประจาเดือน ให้ พิจารณาว่างานที่รับเข้ามาแต่ละเดือนดาเนิน การเสร็จเรียบร้อย
เพียงใด จัดเก็บเข้าระบบเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่คั่งค้างติดอยู่ที่ใด และได้ดาเนินการไปแล้วเพียงไร
แล้วเร่งรัดให้มีการปฏิบัติโดยเร็ว การเตือนเมื่อเห็นล่าช้าให้เตือนเป็นหนังสือ
2.3 การเร่งรัดประจาปีให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเร่งรัดประจาเดือน แต่ให้พิจารณาว่าหนังสือที่เก็บ
ไว้นั้นจะต้องได้รับการทาลายตามระเบียบที่กาหนดไว้หรือไม่อีกด้วย
2.4 งานที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ ให้มีการเตือนเร่งรัดเป็นพิเศษ ไม่ต้องคานึงถึงเวลาที่
กาหนดไว้
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ภำคผนวก
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ. 2526
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 เสียใหม่
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
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. 2516
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรีและคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่กรณีที่กล่าวในข้อ 5
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ
ส่วนราชการใดมีความจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กาหนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้ขอทาความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 5 ในกรณี ที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภั ยแห่ งชาติกาหนดวิธีปฏิบั ติ
เกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ 6 ในระเบียบนี้
“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทา
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทาลาย
“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรมสานักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ
และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงาน
ในเรื่องใดๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการคณะทางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน
ข้อ 7 คาอธิบายซึ่งกาหนดไว้ท้ายระเบียบ ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในงานสารบรรณ
และให้ใช้แนวทางในการปฏิบัติ

- 16ข้อ 8 ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับ การปฏิ บั ติตามระเบี ย บนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่ มเติมภาคผนวกและจัดทาคาอธิบ าย กับให้ มีห น้าที่
ดาเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นการจัดพิมพ์และจัดหน้าเอกสารขึ้นใหม่จาก
ระเบียบฯที่พบบนอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวกในการอ่านและสืบค้นเท่านั้นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2/19 การตีความ การวินิจฉัยปัญ หาและการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และ
คาอธิบายตามวรรคหนึ่ง ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
หมวด 1 ชนิดของหนังสือ
ข้อ 9 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
9.1 หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
9.2 หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
9.3 หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
9.4 เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานราชการ
9.5 เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
9.6 ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 10 หนังสือ มี 6 ชนิด คือ
10.1 หนังสือภายนอก
10.2 หนังสือภายใน
10.3 หนังสือตราประทับ
10.4 หนังสือสั่งการ
10.5 หนังสือประชาสัมพันธ์
10.6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ส่วนที่ 1
หนังสือภำยนอก
ข้อ 11 หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอกให้
จัดทาโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
11.1 ที่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งสาหรับ
หนังสือของ คณะกรรมการให้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะ เพิ่มขึ้นได้ตามความจาเป็น
11.2 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการหรือคณะกรรมการ

- 17ซึง่ เป็นเจ้าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย
11.3 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกหนังสือ
11.4 เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ ต่อเนื่อง
โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
11.5 ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การการใช้คาขึ้นต้นสรรพนาม และคา
ลงท้าย ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 2 แล้วลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึง
ตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่
11.6 อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะ หนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือ
ได้รับมาก่อนแล้วจะจากส่วนราชการใดก็ตามโดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือวันที่
เดือน ปี พุทธศักราชของหนังสือนั้น การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่
มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสาคัญต้องนามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบ
ด้วย
11.7 สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือ บรรณสารที่ส่งพร้อมกับหนังสือนั้น ใน
กรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด
11.8 ข้อความ ให้ ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์ห ลาย
ประการให้แยกเป็นข้อๆ
11.9 คาลงท้าย ให้ใช้คาลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การใช้คาขึ้นต้น
สรรพนาม และคาลงท้าย ที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 3/19
11.10 ลงชื่ อ ให้ ล งลายมือ ชื่ อเจ้าของหนั งสื อ และให้ พิ ม พ์ ชื่ อเต็ ม ของเจ้าของลายมื อชื่ อ ไว้ ใต้
ลายมือชื่อ ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 3
11.11 ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของเจ้าของหนังสือ
11.12 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือ อยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรม
และกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.13 โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือ หน่วยงานที่ออกหนังสือ
และหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย
11.14 สาเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทาสาเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นทราบ และ
ประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสาเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อบุคคล
ที่ส่งสาเนาไปให้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่
แนบรายชื่อไปด้วย
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ลับ
ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๔๗(๗)/

1

ตัวอย่ำงหนังสือรำชกำรภำยนอก

2
1.5 บรรทัด

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ถนนราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

วันที่ xx เดือนxx ปี xx
4 1.5 บรรทัด
เรื่อง ………...............………………………………………….
5
ตาแหน่ง หรือ ชื่อบุคคล
เรียน …………………………………………………….…………
6
อ้างถึง ……………………………………………….................
7
สิ่งที่ส่งมาด้วย ………………………………………………….
1.5 บรรทัด

3

1.5 บรรทัด
1.5 บรรทัด
1.5 บรรทัด

ส่วนที่เป็นสาเหตุ

(ข้อความ)…..……….……………………………………………………….....................................………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…..………………
1.5 บรรทัด

ส่วนความประสงค์

………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………
1.5 บรรทัด

ส่วนสรุปความ

จึงเรียนมาเพื่อ………………………………………………………………………………………………….…………
1.5 บรรทัด

3 บรรทัด

สานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
โทร. ……………………………..

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)

13

ขอแสดงความนับถือ
(………….………………..……)
..................................................
12

ลับ

9
10
11

8

- 19ส่วนที่ 2
หนังสือภำยใน
ข้อ 12 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้ จัดทา โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้
12.1 ส่ ว นราชการ ให้ ล งชื่ อ ส่ ว นราชการเจ้ า ของเรื่ อ ง หรื อ หน่ ว ยงานที่ อ อกหนั ง สื อ โดยมี
รายละเอียดพอสมควร โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ากว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่ วนราชการ
เจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
12.2 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่องทับเลขทะเบียน หนังสือส่งสาหรับ
หนังสือของคณะกรรมการ ให้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจาเป็น
12.3 วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
12.4 เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง
โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
12.5 คาขึ้นต้น ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คาขึ้นต้ น สรรพนาม
และคาลงท้ายที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 2แล้วลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัว
บุคคลไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่
12.6 ข้อความ ให้ ล งสาระส าคัญ ของเรื่องให้ ชัดเจนและเข้าใจง่ายหากมีความประสงค์ ห ลาย
ประการ ให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีที่มกี ารอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้
12.7 ลงชื่ อ และต าแหน่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ 11.10 และข้ อ 11.11 โดยอนุ โ ลม ในกรณี
ที่กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดใด ประสงค์จะกาหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใช้ตามความเหมาะสม ก็
ให้กระทาได้
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ลับ
บันทึกข้อควำม

ด่วนที่สุด

ตัวอย่ำงหนังสือรำชกำรภำยใน

ส่วนรำชกำร........................................................................ โทร…………..…โทรสำร……………..
ที่ ………../……….
วันที่ ………………….……
เรื่อง ..………………………………………………………………… …………………………………
ตาแหน่ง หรือ ชื่อบุคคล

เรียน

…………………………………………………..

1.5 บรรทัด

ส่วนที่เป็นสาเหตุ

(ข้อความ)………………………………………………………………………………………
...………………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………
1.5 บรรทัด

ส่วนความประสงค์

1.5 บรรทัด

ส่วนสรุปความ

...…………………………………….………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อ……………………………………………………………………..
3 บรรทัด

(…………………..………..)
……………………………..

ลับ

- 21ส่วนที่ 3
หนังสือประทับตรำ
ข้อ 13 หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น
ไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกากับตราหนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการและ
ระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ ได้แก่ระเบียบสานัก-นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 4/19
13.1 การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
13.2 การส่งสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
13.3 การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญหรือการเงิน
13.4 การแจ้งผลงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
13.5 การเตือนเรื่องที่ค้าง
13.6 เรื่ อ งซึ่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรมขึ้ น ไปก าหนดโดยท าเป็ น ค าสั่ ง ให้ ใ ช้ ห นั ง สื อ
ประทับตรา
ข้อ 14 หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
14.1 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่องทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง
14.2 ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง
14.3 ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
14.4 ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
14.5 ตราชื่อส่วนราชการให้ประทับตราชื่อส่วนราชการตามข้อ 72 ด้วยหมึกแดงและ
ให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกากับตรา
14.6 วัน เดือน ปีให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ
14.7 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
14.8 โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ด้วย และหมายเลข
ภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ลงชื่อที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง โดยให้ลงตาบลที่อยู่ตาม
ความจาเป็นและแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4
หนังสือสั่งกำร
ข้อ 15 หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนด
แบบไว้ โดยเฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่คาสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
ข้อ 16 คาสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

- 22ใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดตามแบบที่ 4 รูปแบบคาสั่งท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
16.1 คาสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตาแหน่งของผู้มีอานาจที่ออกคาสั่ง รูปแบบคาสั่ง
16.2 ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคาสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลาดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน
ทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกคาสั่ง
16.3 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคาสั่ง
16.4 ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคาสั่ง และอ้างถึงอานาจที่ให้ออกคาสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วยแล้วจึง
ลงข้อความที่สั่งและวันใช้บังคับ
16.5 สั่ง ณ วันที่ให้ลงตัวเลขของวันที่ ขื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกคาสั่ง
16.6 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคาสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
16.7 ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกคาสั่ง
ข้อ 17 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ ได้วางไว้โดยจะอาศัยอานาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจา ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทา โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 5/19
17.1 ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ
17.2 ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ
17.3 ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด
แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ 2 และที่ถัดๆ ไปตามลาดับ
17.4 พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
17.5 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึง
กฎหมายที่ให้อานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
17.6 ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อระเบียบข้อ 2 เป็นวัน
ใช้บังคับกาหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่ อใดและข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลาย
เรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1
17.7 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกระเบียบ
17.8 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อ
17.9 ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกระเบียบ

- 23ตัวอย่ำงหนังสือคำสั่ง

คำสั่ง………………….. 1
ที…่ …/……….
2
เรื่อง………………..………..…………. 3
……………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………..………………
1.5 บรรทัด

……………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………
1.5 บรรทัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่………………………………………………………………………..
1 บรรทัด

สั่ง ณ วันที่ ……………………………พ.ศ. ………. 5
3 บรรทัด

(………….………………..……)
………………………………

6
7

4

- 24ตัวอย่ำงหนังสือระเบียบ

ระเบียบ...................................
ว่าด้วย………………………………….……….
(ฉบับที…่ …..ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ)
พ.ศ. ………….

1
2
3
4

(ข้อความ) ให้อ้างถึงเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึงกฎหมาย 5
ที่ให้อานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ……..............…………………..……..........….พ.ศ. ….............….…”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่……………………………………....……….เป็นต้นไป
…………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………
ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้นาข้อผู้รักษาการตามระเบียบไป 6
กาหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1)…………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………..………………
………………………………………………………………………………………………..………………
1.5 บรรทัด
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………พ.ศ. ………. 7
3 บรรทัด

(………….………………..……) 8
……………………………… 9

- 25ข้อ 18 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่กาหนดให้ใช้โดยอาศัยอานาจของกฎหมายที่
บัญญัติให้กระทาได้ ใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดทา โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
18.1 ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ
18.2 ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ
18.3 ฉบับที่ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่
ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่ 2 และที่ถัดๆ ไปตามลาดับ
18.4 พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ
18.5 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้างถึง
กฎหมายที่ให้อานาจออกข้อบังคับ
18.6 ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ 1 เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ 2 เป็นวันใช้
บังคับกาหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดและข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลาย
เรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1
18.7 ประกาศ ณ วันที่ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกข้อบังคับ
18.8 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้
ใต้ลายมือชื่อ
18.9 ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ
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1
ข้อบังคับ..................................
ว่าด้วย………………………………….………. 2
(ฉบับที…่ …..ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ) 3
พ.ศ. …………. 4

(ข้อความ) ให้อ้างถึงเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับ และอ้างถึง 5
กฎหมายที่ให้อานาจออกข้อบังคับ
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ……………........…...…………..……….พ.ศ. ……….............…”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่…………………………………….……….เป็นต้นไป
…………………………………………………………………………………………………....................................……………
……………………………………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………………..……………………
6
ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้นาข้อผู้รักษาการไปกาหนดเป็นข้อ
สุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1) .……………………………………………………………………………...….……..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………
………………………………………………………………………………………………..………………
1.5 บรรทัด
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………พ.ศ. ………. 7
3 บรรทัด

(………….………………..……) 8
................................................. 9
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หนังสือประชำสัมพันธ์
ข้อ 19 หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนด
แบบไว้โดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
ข้อ 20 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทา โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ระเบียบสานัก-นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 6/19
20.1 ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ
20.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
20.3 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ
20.4 ประกาศ ณ วันที่ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
ประกาศ
20.5 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
20.6 ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกประกาศในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ทาเป็นแจ้งความ ให้
เปลี่ยนคาว่าประกาศ เป็น แจ้งความ
ข้อ 21 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้าใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้
21.1 แถลงการณ์ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
21.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์
21.3 ฉบับที่ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่ องกันให้ลงฉบับที่
เรียงตามลาดับไว้ด้วย
21.4 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์
21.5 ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
21.6 วัน เดือน ปีให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกแถลงการณ์
ข้อ 22 ข่าว คือ บรรดาข้อ ความที่ ท างราชการเห็ น สมควรเผยแพร่ให้ ท ราบ ให้ จั ดท าโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้
22.1 ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
22.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว
22.3 ฉบับที่ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียง
ตามลาดับไว้ด้วย
22.4 ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว
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22.6 วัน เดือน ปีให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข่าว
ส่วนที่ 6
หนังสือที่เจ้ำหน้ำที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร
ข้อ 23 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทาขึ้น
นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอก
มีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงาน
การประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
ข้ อ 24 หนั งสื อ รั บ รอง คื อ หนั งสื อ ที่ ส่ ว นราชการออกให้ เพื่ อ รับ รองแก่ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล หรื อ
หน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จาเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตรา
ครุฑ และให้จัดทา โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 7/19
24.1 เลขที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลขที่ 1 เรียงเป็นลาดับไปจนถึงสิ้น
ปีปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนัง สือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอก
อย่างหนึ่งอย่างใด
24.2 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้นและจะลงสถาน
ที่ตั้ง ของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้
24.3 ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า แล้วต่อด้วยชื่อบุคคล นิติ
บุคคล หรื อหน่ วยงานที่ท างราชการรับ รองในกรณี เป็น บุคคลให้ พิมพ์ ชื่อเต็ม โดยมี คานาหน้ าชื่อ นามสกุ ล
ตาแหน่งหน้าที่ และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นทางานอยู่อย่างชัดแจ้ง แล้วจึงลงชื่อความที่รับรอง
24.4 ให้ไว้ ณ วันที่ให้ ลงตั วเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
หนังสือรับรอง
24.5 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายและ พิมพ์
ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
24.6 ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ
24.7 รูปถ่ายแบะลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสาคัญที่ออกให้แก่
บุคคล ให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด 4x6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ประทับตราชื่อส่วน
ราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้
รูปถ่าย พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย
ข้อที่ 25 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทาตามแบบที่ 11 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
25.1 รายงานการประชุมให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น
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25.3 เมื่อ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม
25.4 ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม
25.5 ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ใน
กรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตาแหน่งใด
25.6 ผู้ไม่มาประขุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิ
ได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี)
25.7 ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่ง
ได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
25.8 เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม
25.9 ข้อความ ให้บัน ทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติเริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและ
เรื่องที่ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลาดับ
25.10 เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
25.11 ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น
ข้อที่ 26 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่ง
การแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกัน
ในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความและให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้
26.1 ชื่อตาแหน่ งที่ บั น ทึ กถึง โดยใช้คาขึ้นต้น ตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 2ระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 8/19
26.2 สาระส าคั ญ ของเรื่ อ ง ให้ ลงใจความของเรื่ อ งที่ บั น ทึ ก ถ้ า มี เ อกสารป ระกอบ
ก็ให้ระบุไว้ด้วย
26.3 ชื่อและตาแหน่ ง ให้ ลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้บันทึก และในกรณี ที่ไม่ใช้กระดาษ
บันทึกข้อความ ให้ลงวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วย การบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคาขึ้นต้นใจความ
บันทึก และลงชื่อเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และให้ลงวัน เดือน ปี กากับใต้ลายมือชื่อผู้บันทึก หากไม่มี
ความเห็นใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อและวัน เดือน ปี กากับเท่านั้น
ข้อที่ 27 หนังสืออื่น คือ หนังสือ หรือ เอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสือ
ของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบ
ตามที่กระทรวงทบวงกรมจะกาหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทาตาม
แบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคาร้อง เป็นต้น

- 30ส่วนที่ 7
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 28 หนังสือที่ต้องปฏิบัติ ให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจัดส่ง และดาเนินการทางสารบรรณ
ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
28.1 ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
28.2 ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
28.3 ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทาได้
ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ ให้เห็นได้ชัดบน
หนังสือและบนซองตามที่กาหนดไว้ในแบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 และแบบที่ 15 ท้ายระเบียบ โดยให้ระบุคา
ว่า ด่วนที่สุด ด่วนมากหรือ ด่วน สาหรับหนังสือตามข้อ 28.1 ข้อ 28.2 และข้อ 28.3 แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กาหนด ให้ระบุคาว่า ด่วนภายใน แล้วลง วัน
เดือน ปี และกาหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายใน
เวลาที่กาหนด
ข้อที่ 29 เรื่องราชการที่จะดาเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือได้ไม่ทัน ให้ส่งข้อความทางเครื่องมือ
สื่อสารเช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์เป็นต้น
และให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่จาเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือ ให้ทาหนังสือยืนยันตามไป
ทั น ที ก ารส่ งข้ อ ความทางเครื่ อ งมื อ สื่ อสารซึ่ งไม่ มี ห ลั ก ฐานปรากฏชั ด แจ้ ง เช่ น ทางโทรทั ศ น์ วิท ยุ สื่ อสาร
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้
เป็นหลักฐาน
ข้อที่ 30 หนังสือที่จัดทาขึ้นโดยปกติให้มีสาเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และให้มีสาเนาเก็บไว้
ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ สาเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ และ
ให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ
ข้อที่ 31 หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้
ส่งสาเนาไปให้ทราบ โดยทาเป็นหนังสือประทับตรา สาเนาหนังสือนี้ให้มีคารับรองว่า สาเนาถูกต้อง โดยให้
เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปซึ่งเจ้าของเรื่อ งลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและ
ตาแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ
ข้อที่ 32 หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัว
พยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกาหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็น
ลาดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใดระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 9/19 เมื่อผู้รับได้รับหนังสือเวียนแล้วเห็นว่าเรื่องนั้น
จะต้องให้หน่วยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาในระดับต่างๆ ได้รับทราบด้วยก็ให้มีเจ้าหน้าที่จัดทาสาเนาหรือ
จัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว

- 31ข้อที่ 33 สรรพนามที่ใช้ในหนังสือ ให้ใช้ตามฐานะแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของหนังสือและผู้รับ
หนังสือ
ข้อที่ 34 หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทาตาม
แบบที่กาหนด สาหรับหนังสือที่เป็นภาษาอื่นๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามประเพณีนิยม
หมวด 2 กำรรับและส่งหนังสือ
ส่วนที่ 1
กำรรับหนังสือ
ข้อ 35 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง
ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 36 จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลัง และให้ผู้เปิดซอง
ตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ เพื่อดาเนินการให้
ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงดาเนินการเรื่องนั้นต่อไป
ข้อ 37 ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวา ของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
37.1 เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน
37.2 วันที่ให้ลงวันเดือนปีที่รับหนังสือ
37.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
ข้อ 38 ลงทะเบียนหนังสือรับในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
38.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน
38.2 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลาดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน
เลขทะเบียน ของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรา รับหนังสือ
38.3 ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา
38.4 ลงวันที่ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือที่รับเข้ามา
38.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณี
ที่ไม่มีตาแหน่ง
38.6 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชกาหรือชื่อบุคคลในกรณี
ที่ไม่มีตาแหน่ง
38.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
38.8 การปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
38.9 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 10/19

- 32ข้อ 39 จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการโดยให้ ลงชื่อ
หน่วยงานที่รับหนังสือนั้นในช่อง การปฏิบัติถ้ามีชื่อบุคคลหรือตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือ ให้ลงชื่อ
หรือตาแหน่งไว้ด้วย
การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามวรรคหนึ่ง จะส่ง
โดยใช้ส มุ ดส่ งหนั งสื อตามข้อ 48 หรื อให้ ผู้ รั บ หนั งสื อลงชื่อ และวัน เดื อนปี ที่ รับ หนั งสื อ ไว้เป็ น หลั ก ฐานใน
ทะเบียนรับหนังสือก็ได้
การดาเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผ่านผู้บัง คับบัญชาผู้ใดหรือไม่ให้เป็น ไปตามที่หัวหน้าส่วน
ราชการกาหนด
ถ้ าหนั งสื อ รั บ นั้ น จะต้ อ งด าเนิ น เรื่ อ งในหน่ ว ยงานนั้ น เองจนถึ งขั้ น ได้ ต อบหนั งสื อ ไป แล้ ว ให้
ลงทะเบียนว่าได้ส่งออกไปโดยหนังสือที่เท่าใด วันเดือนปีใด
ข้อ 40 การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงาน
สารบรรณกลางแล้ว ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม
ส่วนที่ 2
กำรส่งหนังสือ
ข้อ 41 หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตาม ที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 42 ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่ง
เรื่องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก
ข้อ 43 เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้วให้ปฏิบัติดังนี้
43.1 ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
43.1.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน
43.1.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลาดับ ติดต่อกันไปตลอด
ปีปฏิทิน
43.1.3 ที่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของส่วนราชการเจ้าของ เรื่องใน
หนังสือที่จะส่งออก ถ้าไม่มีที่ดังกล่าวช่องนี้จะว่าง
43.1.4 ลงวันที่ให้ลงวันเดือนปีที่จะส่งหนังสือนั้นออก
43.1.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ตาแหน่ง
43.1.6 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคล
ในกรณีที่ไม่มีตาแหน่ง
43.1.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
43.1.8 การปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
43.1.9 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)

- 3343.2 ลงเลขที่และวันเดือนปีในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสาเนาคู่ฉบับ ให้ตรง
กับเลขทะเบียนส่งและวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ 43.1.2 และข้อ 43.1.4
ข้อ 44 ก่อนบรรจุซอง ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ
ตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วยอีกครั้งหนึ่งแล้วปิดผนึก หนังสือที่ไม่มีความสาคัญมากนักอาจส่งไปโดยวิธีพับยึดติดด้วย
แถบกาว กาว เย็บด้วยลวด หรือวิธีอื่นแทนการบรรจุซองระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 11/19
ข้อ 45 การจ่าหน้าซองให้ปฏิบัติ สาหรับหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ให้ปฏิบัติ
ตามข้อ 28 ในกรณีที่ไม่ใช้สมุดส่งหนังสือ ให้มีใบรับหนังสือตามข้อ 49 แนบติดซองไปด้วย
ข้อ 46 การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสาร แห่ง
ประเทศไทยกาหนด การส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้วผู้ ส่งต้องให้ผู้รับ
ลงชื่อรับในสมุดส่งหนังสือหรือใบรับ แล้วแต่กรณี ถ้าเป็น ใบรับให้นาใบรับนั้นมาผนึกติดไว้ ที่สาเนาคู่ฉบับ
ข้อ 47 หนังสือที่ได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีที่เป็นการตอบหนังสือซึ่งรับเข้ามาให้ลงทะเบียนว่า หนังสือ
นั้นได้ตอบตามหนังสือรับที่เท่าใด วันเดือนปีใด
ข้อ 48 สมุดส่งหนังสือให้จัดทา โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
48.1 เลขทะเบียน ให้ลงเลขทะเบียนหนังสือส่ง
48.2 จาก ให้ลงตาแหน่งหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคล
48.3 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณี
ที่ไม่มีตาแหน่ง
48.4 หน่วยรับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่รับหนังสือ
48.5 ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้
48.6 วันและเวลา ให้ผู้รับหนังสือลงวัน เดือน ปีและเวลาที่รับหนังสือ
48.7 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ 49 ใบรับหนังสือ ให้จัดทา โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
49.1 ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น
49.2 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณี
ที่ไม่มีตาแหน่ง
49.3 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
49.4 รับวันที่ให้ผู้รับหนังสือลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ
49.5 เวลา ให้ผู้รับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ
49.6 ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้

- 34ส่วนที่ 3
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 50 เพื่อให้การรับและส่งหนังสือดาเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อย และรวดเร็วส่วนราชการ จะ
กาหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้มีการสารวจทะเบียนหนังสือรับเป็น
ประจาว่าหนังสือตามทะเบียนรับนั้น ได้มีการปฏิบัติไปแล้วเพียงใดและให้มีการติดตามเรื่องด้วย ในการนี้
ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะจัดให้มีบัตรตรวจค้นสาหรับหนังสือรับและหนังสือส่งเพื่อ
ความสะดวกในการค้นหาก็ได้ ตามความเหมาะสม
ข้อ 51 บัตรตรวจค้น ให้จัดทาโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
51.1 เรื่อง รหัส ให้ลงเรื่องและรหัสตามหมวดหมู่ของหนังสือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 12/19
51.2 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ
51.3 ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือ
51.4 ลงวันที่ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือ
51.5 รายการ ให้ลงเรื่องย่อของหนังสือเพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น มาจากที่ใด เรื่องอะไร
51.6 การปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อให้ทราบว่าส่งไปที่ใดเมื่อใด
หมวด 3 กำรเก็บรักษำ ยืม และทำลำยหนังสือ
ส่วนที่ 1
กำรเก็บรักษำ
ข้อ 52 การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บ
ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ข้อ 53 การเก็บระหว่างปฏิบัติคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่อง โดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ข้อ 54 การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติดังนี้
54.1 จัดทาบัญชีหนังสือส่งเก็บอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับสาหรับเจ้าของเรื่อง และ
หน่วยเก็บเก็บไว้อย่างละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
54.1.1 ลาดับที่ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ
54.1.2 ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
54.1.3 ลงวันที่ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ
54.1.4 เรื่องให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
54.1.5 อายุการเก็บหนังสือให้ลงวันเดือนปีที่จะเก็บถึงในกรณีให้เก็บไว้ตลอดไป

- 35ให้ลงคาว่า ห้ามทาลาย
54.1.6 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
54.2 ส่งหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้น พร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บไป
ให้หน่วยเก็บที่ส่วนราชการนั้นๆ กาหนด
ข้อ 55 เมื่อได้รับเรื่องจากเจ้าของเรื่องตามข้อ 54 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ
ปฏิบัติดังนี้
55.1 ประทับตรากาหนดเก็บหนังสือตามข้อ 73 ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรก
ของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อย่อกากับตรา
55.1.1 หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคาว่า ห้ามทาลาย ด้วยหมึกสีแดง
55.1.2 หนังสือที่เก็บโดยมี กาหนดเวลา ให้ประทับตราคาว่า เก็บถึง พ.ศ. ... ด้วยหมึกสีน้าเงิน
และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง
55.2 ลงทะเบี ย นหนั ง สื อ เก็ บ ไว้ เป็ น หลั ก ฐานโดยกรอกรายละเอี ย ดดั ง นี้ ร ะเบี ย บส านั ก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 13/19
55.2.1 ลาดับที่ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ
55.2.2 วันเก็บ ให้ลงวันเดือนปีที่นาหนังสือนั้นเข้าทะเบียนเก็บ
55.2.3 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
55.2.4 ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
55.2.5 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปย่อ
55.2.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
55.2.7 กาหนดเวลาเก็บ ให้ลงระยะเวลาการเก็บตามที่กาหนดในตรากาหนดเก็บหนังสือ
ตามข้อ 55.1
55.2.8 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ 56 การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่จาเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจาไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการตามข้อ
54 ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมดความจาเป็นที่จะต้องใช้ใน
การตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการโดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 54 และข้อ 55
โดยอนุโลม
ข้อ 57 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
57.1 หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ
57.2 หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดีสานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสือ
อื่น ใดที่ ได้ มีกฎหมายหรื อระเบี ย บแบบแผนก าหนดไว้เป็ น พิ เศษแล้ ว การเก็บ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น

- 3657.3 หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี สถิติ หลักฐาน หรือเรื่องที่
ต้องใช้สาหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไปหรือ
ตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กาหนด
57.4 หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สาเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
57.5 หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสาคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจา
เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งมิใช่เป็นเอกสารสิทธิ หาก
เห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทาลายได้
ข้อ 58 ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปี นับจากวันที่ได้จัดทาขึ้น
ที่เก็บไว้ ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปี ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
58.1 หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
58.2 หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไป กาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
58.3 หนังสือที่ส่วนราชการมีความจาเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้น ให้จัดทาบัญชีหนังสือครบ
25 ปีที่ขอเก็บเอง ส่งมอบให้กองจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปกร
ข้อ 59 บั ญ ชีส่ งมอบหนั งสื อครบ 25 ปี และบั ญ ชีห นั งสื อ ครบ25 ปี ที่ ข อเก็บ เอง อย่างน้ อยให้ มี
ต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับ เพื่อให้ส่วนราชการ ผู้มอบและกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ผู้รับมอบ
ยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละฉบับ
59.1 บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปี ให้จัดทาตามแบบที่ 21 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 14/19
59.1.1 ชื่อบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปี ประจาปีให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่จัดทาบัญชี
59.1.2 กระทรวง ทบวง กรมกอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทาบัญชี
59.1.3 วันที่ให้ลงวันเดือนปีที่จัดทาบัญชี
59.1.4 แผนที่ให้ลงเลขลาดับขอบแผ่นบัญชี
59.1.5 ลาดับที่ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือที่ส่งมอบ
59.1.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บ
59.1.7 ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
59.1.8 ลงวันที่ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ
59.1.9 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
59.1.10 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ

- 3759.1.11 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
59.1.12 ลงชื่อผู้มอบ ให้ผู้มอบลงลายมือชื่อแบะวงเล็บชื่อ และนามสกุลด้วยตัวบรรจง
พร้อมลงตาแหน่งของผู้มอบ
59.1.13 ลงชื่อผู้รับมอบ ให้ผู้รับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อม
ทั้งลงตาแหน่งของผู้รับมอบ
59.2 บั ญ ชี ห นั ง สื อ ครบ 25 ปี ที่ ข อเก็ บ เอง ให้ จั ด ตามแบบที่ 22 ท้ า ยระเบี ย บ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้
59.2.1 ชื่อบัญชีหนังสือครบ 25 ปี ที่ขอเก็บเองประจาปีให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
จัดทาบัญชี
59.2.2 กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทาบัญชี
59.2.3 วันที่ให้ลงวันเดือนปีที่จัดทาบัญชี
59.2.4 แผ่นที่ให้ลงเลขลาดับของแผ่นบัญชี
59.2.5 ลาดับที่ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง
59.2.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
59.2.7 ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
59.2.8 ลงวันที่ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ
59.2.9 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
59.2.10 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ 60 หนังสือที่ยังไม่ถึงกาหนดทาลาย ซึ่งส่วนราชการเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีความสาคัญ
และประสงค์จะฝากให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เก็บไว้ให้ปฏิบัติดังนี้
60.1 จัดทาบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ 23 ท้ายระเบียบอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับ
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
60.1.1 ชื่อบัญชีฝากหนังสือ ประจาปีให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราช ที่จัดทาบัญชี
60.1.2 กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทาบัญชี
60.1.3 วันที่ให้ลงวันเดือนปีที่จัดทาบัญชี
60.1.4 แผ่นที่ให้ลงเลขลาดับของแผ่นบัญชี
60.1.5 ลาดับที่ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 15/19
60.1.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
60.1.7 ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
60.1.8 ลงวันที่ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ
60.1.9 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
60.1.10 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ

- 3860.1.11 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
60.1.12 ลงชื่อผู้ฝาก ให้ผู้ฝากลงลายมือและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้ง
ลงตาแหน่งของผู้ฝาก
60.1.13 ลงชื่อผู้รับฝาก ให้ผู้รับฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัว
บรรจงพร้อมทั้งลงตาแหน่งของผู้รับฝาก
60.2 ส่งต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับบัญชีฝากหนังสือพร้อมกับหนังสือที่จะฝากให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร
60.3 เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแล้วให้ลงนาม
ในบั ญ ชี ฝ ากหนั งสื อ แล้ ว คื น ต้ น ฉบั บ ให้ ส่ ว นราชการผู้ ฝ ากเก็บ ไว้เป็ น หลั ก ฐาน หนั งสื อ ที่ ฝ ากเก็บ ไว้ที่ ก อง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่าเป็นหนังสือของส่วนราชการผู้ฝาก หากส่วนราชการผู้ฝากต้องการ
ใช้ห นั งสื อหรือขอคืน ให้ ทาได้โดยจั ดท าหลั กฐานต่อกัน ไว้ให้ ชัดแจ้ง เมื่อถึงกาหนดการทาลายแล้ว ให้ ส่ ว น
ราชการผู้ฝากดาเนินการตามข้อ 66
ข้อ 61 การรักษาหนังสือ ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ ทุก
โอกาส หากชารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิม หากสูญหายต้องหาสาเนามาแทน
ถ้า
ชารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและให้หมายเหตุไว้ใน
ทะเบียนเก็บด้วย ถ้าหนังสือที่สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสาคัญที่เป็นการแสดงเอกสาร
สิทธิ ก็ให้ดาเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
ส่วนที่ 2
กำรยืม
ข้อ 62 การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
62.1 ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนาไปใช้ในราชการใด
62.2 ผู้ ยื ม จะต้ องมอบหลั ก ฐานการยื ม ให้ เจ้าหน้ าที่ เก็ บ แล้ ว ลงชื่อ รับ เรื่องที่ ยืม ไว้ในบั ต รยื ม
หนังสือและให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลาดับวันเดือนปีไว้เพื่อติดตามทวงถามส่วนบัตรยืม
หนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป
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

- 3963.4 วันยืม ให้ลงวันเดือนปีที่ยืมหนังสือนั้น
63.5 กาหนดส่งคืน ให้ลงวันเดือนปีที่จะส่งหนังสือนั้นคืนระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 16/19
63.6 ผู้ส่งคืน ให้ผู้ส่งคืนลงลายมือชื่อ
63.7 วันส่งคืน ให้ลงวันเดือนปีที่ส่งหนังสือคืน
ข้อ 64 การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จหรือหนังสื อที่เก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อ 62 โดยอนุโลม
ข้อ 65 การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ
ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน
ส่วนที่ 3
กำรทำลำย
ข้อ 66 ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสารวจ
หนังสือที่ครบกาหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลายเสนอหัวหน้าส่ว นราชการระดับกรมเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ
บัญชีหนังสือขอทาลายให้จัดทาตามแบบที่ 25 ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสาเนา
คู่ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
66.1 ชื่อบัญชีหนังสือขอทาลาย ประจาปีให้ลงตัวเลขของ ปีพุทธศักราชที่จัดทาบัญชีที่
จัดทาบัญชี
66.2 กระทรวง ทบวง กรม กองให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทาบัญชี
66.3 วันที่ให้ลงวันเดือนปีที่จัดทาบัญชี
66.4 แผ่นที่ให้ลงเลขลาดับของแผ่นบัญชี
66.5 ลาดับที่ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือ
66.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
66.7 ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
66.8 ลงวันที่ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ
66.9 เลขทะเบียนรับ ให้ลงทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
66.10 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
66.11 การพิจารณา ให้คณะกรรมการทาลายหนังสือเป็นผู้กรอก
66.12 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ 67 ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้น

- 40ไป ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่
ประธาน มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้
ข้อ 68 คณะกรรมการทาลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้
68.1 พิจารณาหนังสือที่จะขอทาลายตามบัญชีหนังสือขอทาลาย
68.2 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทาลาย และควรจะขยายเวลา
การเก็บไว้ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาเก็บไว้ถึงเมื่อใดในช่อง การพิจารณา ตามข้อ 66.11 ของบัญชีหนังสือ
ขอทาลาย แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือในตราระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 17/19 กาหนดเก็บ โดยให้ประธานกรรมการทาลายหนังสือลงลายมือชื่อกากับการแก้ไข
68.3 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ทาลาย ให้กรอก เครื่องหมาย
กากบาท (x) ลงในช่อง การพิจารณาตามข้อ 66.11ของบัญชีหนังสือขอทาลาย
68.4 เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการ ตามข้อ 69
68.5 ควบคุมการทาลายหนังสือซึ่งผู้มีอานาจอนุมัติให้ทาลายได้แล้วโดยการเผาหรือวิธีอื่นใด
ที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้และเมื่อทาลายเรียบร้อยแล้วให้ทาบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติทราบ
ข้อ 69 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมได้รับรายงานตามข้อ68.4 แล้ว ให้พิจารณาสั่งการดังนี้
69.1 ถ้าเห็ น ว่าหนั งสื อเรื่อ งใดยั งไม่ ควรท าลาย ให้ สั่ งการให้ เก็บหนั งสื อนั้ นไว้จนถึงเวลาการ
ทาลายงวดต่อไป
69.2 ถ้ าเห็ น ว่าหนั งสื อ เรื่ อ งใดควรท าลาย ให้ ส่ งบั ญ ชี ห นั งสื อ ขอท าลายให้ ก องจดหมายเหตุ
แห่ งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอทาความตกลงกับกรม
ศิลปากรแล้วไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา
ข้อ 70 ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทาลายแล้ว
แจ้งให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายทราบดังนี้
70.1 ถ้ า กองจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ กรมศิ ล ปากร เห็ น ชอบด้ ว ย ให้ แ จ้ งให้ ส่ ว นราชการนั้ น
ดาเนินการทาลายหนังสือต่อไปได้ หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายใน
กาหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือ
ว่ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและให้ส่วนราชการทาลายหนังสือได้
70.2 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใด ควรจะขยายเวลาการเก็บ
ไว้อย่างใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งราชการนั้นทราบ และให้ส่วนราชการนั้น ทาการแก้ไขตาม ที่กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งมา หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นควร
ให้ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ก็ให้ส่วนราชการนั้นๆ ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ในการ
นี้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบหนังสือ ของส่วนราชการนั้นก็ได้
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มำตรฐำนตรำ แบบพิมพ์ และซอง
ข้อ 71 ตราครุฑสาหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ตามแบบที่ 26 ท้ายระเบียบ มี 2 ขนาด คือ
71.1 ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร
71.2 ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
ข้อ 72 ตราชื่อส่วนราชการให้ใช้ตามแบบที่ 27 ท้ายระเบียบ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน
เส้ น ผ่ าศู น ย์ กลางวงนอก 4.5 เซนติ เมตร ล้ อ มครุฑ ตามข้อ 71.1 ระหว่างวงนอกและวงในมี อัก ษรไทยชื่ อ
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมหรือจังหวัด อยู่ขอบล่าง ของ
ตราส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ จะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ โดยให้อักษรไทย
อยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตรา
ข้อ 73 ตรากาหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพื่อให้ทราบกาหนดระยะเวลา
การเก็บหนังสือนั้น มีคาว่า เก็บถึง พ.ศ. ... หรือคาว่า ห้ามทาลาย ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์
24 พอยท์ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 18/19
ข้อ 74 มาตรฐานกระดาษและซอง
74.1 มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้าหนัก 60 กรัมต่อตารางเมตร
มี 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 กรัมต่อ
ตารางเมตร เว้นแต่ซองขนาดซี 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
74.2.3 ขนาดซี 6 หมายความว่า ขนาด 114 มิลลิเมตร x 162 มิลลิเมตร
74.2.4 ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด 110 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร
ข้อ 75 กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 พิมพ์ครุฑตามข้อ 71.1 ด้วยหมึกสีดาหรือทาเป็น
ครุฑดุน ที่กึ่งกลางส่วนบนของกระดาษ
ข้อ 76 กระดาษบันทึกข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพ์ครุฑ ตามข้อ 71.2
ด้วยหมึกสีดาที่มุมบนด้านซ้าย ตามแบบที่ 29 ท้ายระเบียบ
ข้อ 77 ซองหนังสือ ให้พิมพ์ครุฑตามข้อ 71.2 ด้วยหมึกสีดาที่มุมบนด้านซ้ายของซอง
77.1 ขนาดซี 4 ใช้ส าหรับ บรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ต้องพับ มีชนิด ธรรมดาและ
ขยายข้าง
77.2 ขนาดซี 5 ใช้สาหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2
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77.4 ขนาดดี แ อล ใช้ ส าหรั บ บรรจุ ห นั ง สื อ กระดาษตราครุ ฑ พั บ 3 ส่ ว นราชการใดมี ค วาม
จาเป็นต้องใช้ซองสาหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศโดยเฉพาะ อาจใช้ซองพิเศษสาหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศและ
พิมพ์ตราครุฑตามที่กล่าวข้างต้นได้โดยอนุโลม
ข้อ 78 ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ
ตามแบบที่ 12 ท้ายระเบียบ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร มีชื่อ
ส่วนราชการอยู่ตอนบน
ข้อ 79 ทะเบียนหนังสือรับ ใช้สาหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจาวัน โดยเรียง ลาดับลง
มาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น ตามแบบ
ที่ 13 ท้ายระเบียบ
ข้อ 80 ทะเบียนหนังสือส่ง ใช้สาหรับลงรายการหนังสือที่ได้ส่งออกเป็นประจาวันโดยเรียงลาดับลง
มาตามเวลาที่ได้ส่งหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและ
ชนิดเป็นแผ่น ตามแบบที่ 14 ท้ายระเบียบ
ข้อ 81 สมุดส่งหนังสือและใบรับหนังสือ ใช้สาหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการส่งหนังสือ โดยให้
ผู้นาส่งถือกากับไปกับหนังสือเพื่อให้ผู้รับเซ็นรับแล้วรับกลับคืนมา
81.1 สมุดส่งหนังสือ เป็นสมุดสาหรับใช้ลงรายการส่งหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ์ สองหน้า
ตามแบบที่ 16 ท้ายระเบียบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 19/19
81.2 ใบรั บ หนั ง สื อ ใช้ ส าหรั บ ก ากั บ ไปกั บ หนั ง สื อ ที่ น าส่ ง โดยให้ ผู้ รั บ เซ็ น ชื่ อ รั บ แล้ ว
รับกลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบที่ 17 ท้ายระเบียบ
ข้อ 82 บั ตรตรวจค้น เป็ น บั ตรกากับหนั งสือแต่ล ะรายการเพื่อให้ ทราบว่าหนังสื อนั้น ๆ ได้มีการ
ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น บัตรนี้เก็บเรียงลาดับกันเป็นชุดในที่เก็บโดยมีกระดาษ
ติดเป็นบัตรดรรชนีซึ่งแบ่งออกเป็นตอนๆ เพื่อสะดวกแก่การตรวจค้น มีขนาดเอ 5 พิมพ์ สองหน้า ตามแบบ
ที่ 18 ท้ายระเบียบ
ข้อ 83 บั ญชีหนั งสือส่งเก็บ ใช้สาหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว
ตามแบบที่ 19 ท้ายระเบียบ
ข้อ 84 ทะเบียนหนังสือเก็บ เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี
สองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น ตามแบบที่ 20 ท้ายระเบียบ
ข้อ 85 บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปี เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปี
ส่งมอบเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า
ข้อ 86 บัญชีหนังสือครบ 25 ปีที่ขอเก็บเอง เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปีซึ่ง
ส่วนราชการนั้นมีความประสงค์จะเก็บไว้เอง มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า
ข้อ 87 บัญชีฝากหนังสือ เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ส่วนราชการนาฝากไว้กับกองจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ 23 ท้ายระเบียบ
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พิมพ์หน้าเดียว
ข้อ 89 บัญชีหนังสือขอทาลาย เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ครบกาหนดเวลาการเก็บ มีลักษณะ
เป็นแผ่นขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า
บทเฉพำะกำล
ข้อ 90 แบบพิมพ์ และซอง ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมด
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