ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๎๑๎๒
ดยทีไป็นการสมควรปรับปรุงระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๎๑์๒ สีย฿หม฿หຌหมาะสมยิงไ ขึๅน คณะรัฐมนตรีจงึ วางระบียบเวຌ ดังตอเปนีๅ
ขຌอ ํ ระบียบนีๅรียกวา “ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๎๑๎๒”
ขຌอ ๎ํ ระบียบนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวนั ทีไ ํ มิถุนายน ๎๑๎๒ ป็นตຌนเป

พ.ศ. ๎๑ํ๒
กําหนดเวຌลຌว
ทีกไ ลาว฿นขຌอ ๑

เดຌกาํ หนดเวຌ

ขຌอ ๏ ฿หຌยกลิก
๏.ํ ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๎๑์๒
๏.๎ ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดຌวยการลงชืไอ฿นหนังสือราชการ พ.ศ. ๎๑์๓
๏.๏ ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการลงชืไอ฿นหนังสือราชการ (ฉบับทีไ ๎)
บรรดาระบียบ ขຌอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี ละคําสัไงอืไน฿ด ฿นสวนทีไ
฿นระบียบนีๅ หรือซึไงขัด หรือยຌงกับระบียบนีๅ ฿หຌ฿ชຌระบียบนีๅทน วຌนตกรณี
ขຌอ ๐ ระบียบนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับกสว นราชการ
สว นราชการ฿ดมี ค วามจํ า ป็ น ทีไจ ะตຌ อ งปฏิ บัติ งานสารบรรณนอกหนื อ เปจากทีไ
฿นระบียบนีๅ฿หຌขอทําความตกลงกับผูຌรักษาการตามระบียบนีๅ

ขຌอ ๑๎ ฿นกรณีทีไกฎหมาย ระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ หรือ
ระบี ย บว า ดຌ ว ยการรั ก ษาความลั บ ของทางราชการ กํ า หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ  กีไ ย วกั บ งานสารบรรณเวຌ
ป็นอยางอืไน ฿หຌถอื ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระบียบวาดຌวยการนัๅน
ขຌอ ๒ ฿นระบียบนีๅ
“งานสารบรรณ” หมายความวา งานทีไกีไยวกับการบริหารงานอกสาร ริไมตัๅงต
การจัดทํา การรับ การสง การกใบรักษา การยืม จนถึงการทําลาย
“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ
ํ
๎

ราชกิจจานุบกษา ลม ํ๎๎/ตอนพิศษทีไ ๕๕ ง/หนຌา ํ/๎๏ กันยายน ๎๑๐๔
ขຌอ ๑ กຌเขพิไมติมดยระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔

“อิลใ กทรอนิกส์”๏ หมายความวา การประยุกต์฿ชຌวิธีการทางอิลใกตรอน เฟฟງ า
คลืไนมหลใกเฟฟງา หรือวิธีอืไน฿ด฿นลักษณะคลຌายกัน ละ฿หຌหมายความรวมถึงการประยุกต์฿ชຌวิธี
การทางสง วิธกี ารทางมหลใก หรืออุปกรณ์ทีไ กีไยวขຌองกับการประยุกต์฿ชຌวิธีตา ง โ ชนวานัๅน
“ระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์”๐ หมายความวา การรับสงขຌอมูลขาวสารหรือ
หนังสือผานระบบสืไอสารดຌวยวิธกี ารทางอิลใกทรอนิกส์
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอืไน
฿ดของรัฐ ทัๅง฿นราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทຌองถิไน
หรือ฿นตางประทศ ละ฿หຌหมายความรวมถึงคณะกรรมการดຌวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลทีไเดຌรับมอบหมายจากทางราชการ฿หຌ
ปฏิบัติงาน฿นรืไอง฿ด โ ละ฿หຌหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอืไนทีไ
ปฏิบัติงาน฿นลักษณะดียวกัน
ขຌอ ๓ คําอธิบายซึไงกําหนดเวຌทาຌ ยระบียบ ฿หຌถือวาป็นสวนประกอบที฿ไ ชຌ฿นงานสารบรรณ
ละ฿หຌ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติ
ขຌอ ๔ ฿หຌปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระบียบนีๅ ละ฿หຌมีอํานาจตีความ
ละวินิจฉัยปัญหากีไยวกับการปฏิบัติตามระบียบนีๅ รวมทัๅงการกຌเขพิไมติมภาคผนวกละจัดทํา
คําอธิบาย กับ฿หຌมีหนຌาทีไดาํ นินการฝຄกอบรมกีไยวกับงานสารบรรณ
การตีความ การวินิจฉัยปัญ หา ละการกຌเขพิไมติมภาคผนวก ละคําอธิบาย
ตามวรรคหนึไง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความหในจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงละ
พัฒนาระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีพืไอประกอบการพิจารณากใเดຌ
หมวด ํ
ชนิดของหนังสือ
ขຌอ ๕๑ หนังสือราชการ คือ อกสารทีไป็นหลักฐาน฿นราชการ เดຌก
๕.ํ หนังสือทีไมีเปมาระหวางสวนราชการ
๕.๎ หนังสือทีไสวนราชการมีเปถึงหนวยงานอืไน฿ดซึไงมิ฿ชสวนราชการหรือ
ทีไมเี ปถึงบุคคลภายนอก
๕.๏ หนังสือทีไหนวยงานอืไน฿ดซึไงมิ฿ชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ
๕.๐ อกสารทีไทางราชการจัดทําขึๅนพืไอป็นหลักฐาน฿นราชการ
๏
๐

ขຌอ ๒ นิยามคําวา “อิลใกทรอนิกส์” พิไมดยระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔

ขຌอ ๒ นิยามคําวา “ระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์” พิไมดยระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ
(ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔
๑
ขຌอ ๕ กຌเขพิไมติมดยระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔

๕.๑ อกสารทีไทางราชการจัดทําขึๅนตามกฎหมาย ระบียบ หรือขຌอบังคับ
๕.๒ ขຌอมูลขาวสารหรือหนังสือทีไเดຌรับจากระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
ขຌอ ํ์ หนังสือ มี ๒ ชนิด คือ
ํ์.ํ หนังสือภายนอก
ํ์.๎ หนังสือภาย฿น
ํ์.๏ หนังสือประทับตรา
ํ์.๐ หนังสือสัไงการ
ํ์.๑ หนังสือประชาสัมพันธ์
ํ์ ๒ หนังสือทีไจຌาหนຌาทีไทาํ ขึๅน หรือรับเวຌป็นหลักฐาน฿นราชการ
สวนทีไ ํ
หนังสือภายนอก
ขຌอ ํํ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการทีไป็นบบพิธีดย฿ชຌกระดาษ
ตราครุ ฑ ป็ น หนั ง สื อ ติ ด ต อ ระหว า งส ว นราชการ หรื อ ส ว นราชการมี ถึ ง หน ว ยงานอืไ น ฿ดซึไ ง มิ ฿ ช
สวนราชการ หรือทีไมีถึงบุคคลภายนอก ฿หຌจดั ทําตามบบทีไ ํ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
ํํ.ํ ทีไ฿ หຌลงรหัส ตัวพยัญชนะละลขประจําของจຌาของรืไอง ตามทีไ
กําหนดเวຌ฿นภาคผนวก ํ ทับลขทะบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการ฿หຌกําหนดรหัส
ตัวพยัญชนะพิไมขึๅนเดຌตามความจําป็น
ํํ.๎ สวนราชการจຌาของหนังสือ ฿หຌลงชืไอสวนราชการ สถานทีไราชการ
หรือคณะกรรมการซึไงป็นจຌาของหนังสือนัๅน ละดยปกติ฿หຌลงทีไตงัๅ เวຌดวຌ ย
ํํ.๏ วัน ดือน ป ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของ
ปพุทธศักราชทีไออกหนังสือ
ํํ.๐ รืไ อ ง ฿หຌ ล งรืไ อ งย อ ทีไ  ป็ น ฿จความสัๅ น ทีไ สุ ด ของหนั ง สื อ ฉบั บ นัๅ น
฿นกรณีทีไ ป็นหนังสือตอนืไอง ดยปกติ฿หຌลงรืไองของหนังสือฉบับดิม
ํํ.๑ คําขึๅนตຌน ฿หຌ฿ชຌคําขึๅนตຌนตามฐานะของผูຌรับหนังสือตามตารางการ
฿ชຌคําขึๅนตຌน สรรพนาม ละคําลงทຌาย ทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก ๎ ลຌวลงตําหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅน
มีถึง หรือชืไอบุคคล฿นกรณีทีไมีถึงตัวบุคคลเมกีไยวกับตําหนงหนຌาทีไ
ํํ.๒ อຌางถึง (ถຌามี) ฿หຌอຌางถึงหนังสือทีไคยมีติดตอกันฉพาะหนังสือทีไ
สวนราชการผูຌรับหนังสือเดຌรับมากอนลຌว จะจากสวนราชการ฿ดกใตาม ดย฿หຌลงชืไอสวนราชการ
จຌาของหนังสือการอຌางถึง ฿หຌอຌางถึงหนังสือฉบับสุดทຌายทีไติดตอกันพียงฉบับดียว วຌนตมีรืไองอืไนทีไ
ป็นสาระสําคัญตຌองนํามาพิจารณา จึงอຌางถึงหนังสือฉบับอืไน โ ทีไ กีไยวกับรืไองนัๅนดยฉพาะ฿หຌทราบดຌวย
ํํ.๓ สิไงทีไ สงมาดຌ วย (ถຌามี) ฿หຌ ลงชืไอ สิไ งของ อกสาร หรื อ บรรณสาร
ทีไสง เปพรຌอมกับหนังสือนัๅน ฿นกรณีทเีไ มสามารถสงเป฿นซองดียวกันเดຌ ฿หຌจຌงดຌวยวาสงเปดยทาง฿ด
ํํ.๔ ขຌอความ ฿หຌลงสาระสําคัญของรืไอง฿หຌชัดจนละขຌา฿จงาย หากมี
ความประสงค์หลายประการ฿หຌยกป็นขຌอ โ

ํํ.๕ คําลงทຌาย ฿หຌ฿ชຌคําลงทຌายตามฐานะของผูຌรับหนังสือตามตาราง
การ฿ชຌคําขึๅนตຌน สรรพนาม ละคําลงทຌาย ทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก ๎
ํํ.ํ์ ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอจຌาของหนังสือ ละ฿หຌพิมพ์ชืไอตใมของ
จຌาของลายมือชืไอเวຌ฿ตຌลายมือชืไอ ตามรายละอียดทีไกาํ หนดเวຌ฿นภาคผนวก ๏
ํํ.ํํ ตําหนง ฿หຌลงตําหนงของจຌาของหนังสือ
ํํ.ํ๎ สวนราชการจຌาของรืไอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง หรือ
หนวยงานทีไออกหนังสือ ถຌาสวนราชการทีไออกหนังสืออยู฿นระดับกระทรวง หรือทบวง ฿หຌลงชืไอสวน
ราชการจຌาของรืไองทัๅงระดับกรมละกอง ถຌาสวนราชการทีไออกหนังสืออยู฿นระดับกรมลงมา ฿หຌลง
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไองพียงระดับกองหรือหนวยงานทีไรับผิดชอบ
ํํ.ํ๏ ทร ฿หຌลงหมายลขทรศัพท์ของสวนราชการจຌาของรืไอง หรือ
หนวยงานทีไออกหนังสือละหมายลขภาย฿นตูຌสาขา (ถຌามี) เวຌดวຌ ย
ํํ.ํ๐ สํานาสง (ถຌามี) ฿นกรณีทีไผูຌสงจัดทําสํานาสงเป฿หຌสวนราชการ
หรือบุคคลอืไนทราบ ละประสงค์จะ฿หຌผูຌรับทราบวาเดຌมีสํานาสงเป฿หຌผูຌ฿ดลຌว ฿หຌพิมพ์ชืไอตใม หรือ
ชืไอยอของสวนราชการหรือชืไอบุคคลทีไสงสํานาเป฿หຌ พืไอ฿หຌป็นทีไขຌา฿จระหวางผูຌสงละผูຌรับ ถຌาหาก
มีรายชืไอทีไสงมาก฿หຌพมิ พ์วา สงเปตามรายชืไอทีไนบ ละนบรายชืไอเปดຌวย
สวนทีไ ๎
หนังสือภาย฿น
ขຌอ ํ๎ หนังสือภาย฿น คือ หนังสือติดตอราชการทีไป็นบบพิธีนຌอยกวาหนังสือ
ภายนอก ป็นหนังสือติดตอภาย฿นกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดดียวกัน ฿ชຌกระดาษบันทึก
ขຌอความ ละ฿หຌจดั ทําตามบบทีไ ๎ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
ํ๎.ํ สวนราชการ ฿หຌลงชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง หรือหนวยงานทีไ
ออกหนังสือดยมีรายละอียดพอสมควร ดยปกติถຌาสวนราชการทีไออกหนังสืออยู฿นระดับกรมขึๅนเป
฿หຌลงชืไอสวนราชการจຌาของรืไองทัๅงระดับกรมละกอง ถຌาสวนราชการทีไออกหนังสืออยู฿นระดับตไํากวา
กรมลงมา฿หຌลงชืไอสวนราชการจຌาของรืไองพียงระดับกอง หรือสวนราชการจຌาของรืไองพรຌอมทัๅง
หมายลขทรศัพท์ (ถຌามี)
ํ๎.๎ ทีไ ฿หຌลงรหัสตัวพยัญชนะละลขประจําของจຌาของรืไอง ตามทีไ
กําหนดเวຌ฿นภาคผนวก ํ ทับลขทะบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการ฿หຌกําหนดรหัส
ตัวพยัญชนะพิไมขึๅนเดຌตามความจําป็น
ํ๎.๏ วั นทีไ ฿หຌ ลงตัวลขของวั นทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของป
พุทธศักราชทีไออกหนังสือ
ํ๎.๐ รืไ อ ง ฿หຌ ล งรืไ อ งย อ ทีไ  ป็ น ฿จความสัๅ น ทีไ สุ ด ของหนั ง สื อ ฉบั บ นัๅ น
฿นกรณีทีไ ป็นหนังสือตอนืไอง ดยปกติ฿หຌลงรืไองของหนังสือฉบับดิม
ํ๎.๑ คําขึๅนตຌน ฿หຌ฿ชຌคําขึๅนตຌนตามฐานะของผูຌรับหนังสือตามตารางการ
฿ชຌคําขึๅนตຌน สรรพนาม ละคําลงทຌาย ทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก ๎ ลຌวลงตําหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅน
มีถึง หรือชืไอบุคคล฿นกรณีทีไมีถึงตัวบุคคลเมกีไยวกับตําหนงหนຌาทีไ

ํ๎.๒ ขຌอความ ฿หຌลงสาระสําคัญของรืไอง฿หຌชัดจนละขຌา฿จงาย หากมี
ความประสงค์หลายประการ฿หຌยกป็นขຌอ โ ฿นกรณีทีไมกี ารอຌางถึงหนังสือทีไคยมีติดตอกันหรือมีสิไงทีไ
สงมาดຌวย ฿หຌระบุเวຌ฿นขຌอนีๅ
ํ๎.๓ ลงชืไอละตําหนง ฿หຌปฏิบัติตามขຌอ ํํ.ํ์ ละขຌอ ํํ.ํํ
ดยอนุลม
฿นกรณีทีไกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด฿ดประสงค์จะกําหนดบบการขียน
ดยฉพาะพืไอ฿ชຌตามความหมาะสมกใ฿หຌกระทําเดຌ
สวนทีไ ๏
หนังสือประทับตรา
ขຌอ ํ๏ หนังสือประทับตรา คือ หนังสือทีไ฿ชຌประทับตราทนการลงชืไอของหัวหนຌา
สวนราชการระดับกรมขึๅนเป ดย฿หຌหัวหนຌาสวนราชการระดับกอง หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจาก
หัวหนຌาสวนราชการระดับกรมขึๅนเป ป็นผูຌรับผิดชอบลงชืไอยอกํากับตรา
หนังสือประทับตรา฿หຌ฿ชຌเดຌทัๅงระหวางสวนราชการกับสวนราชการ ละระหวางสวน
ราชการกับบุคคลภายนอก ฉพาะกรณีทเีไ ม฿ชรืไองสําคัญ เดຌก
ํ๏.ํ การขอรายละอียดพิไมติม
ํ๏.๎ การสงสํานาหนังสือ สิงไ ของ อกสาร หรือบรรณสาร
ํ๏.๏ การตอบรับทราบทีไเมกีไยวกับราชการสําคัญ หรือการงิน
ํ๏.๐ การจຌงผลงานทีไเดຌดาํ นินการเปลຌว฿หຌสว นราชการทีไกีไยวขຌองทราบ
ํ๏.๑ การตือนรืไองทีไคาຌ ง
ํ๏.๒ รืไองซึไงหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมขึๅนเปกําหนดดยทําป็น
คําสัไง ฿หຌ฿ชຌหนังสือประทับตรา
ขຌ อ ํ๐ หนั ง สื อ ประทั บ ตรา ฿ชຌ ก ระดาษตราครุ ฑ ละ฿หຌ จั ด ทํ า ตามบบทีไ ๏
ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
ํ๐.ํ ทีไ ฿หຌลงรหัสตัวพยัญชนะละลขประจําของจຌาของรืไอง ตามทีไ
กําหนดเวຌ฿นภาคผนวก ํ ทับลขทะบียนหนังสือสง
ํ๐.๎ ถึง ฿หຌลงชืไอสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลทีไหนังสือนัๅนมีถึง
ํ๐.๏ ขຌอความ ฿หຌลงสาระสําคัญของรืไอง฿หຌชัดจนละขຌา฿จงาย
ํ๐.๐ ชืไอสวนราชการทีไสง หนังสือออก ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไสง หนังสือออก
ํ๐.๑ ตราชืไอสวนราชการ ฿หຌประทับตราชืไอสวนราชการตามขຌอ ๓๎
ดຌวยหมึกดง ละ฿หຌผูຌรับผิดชอบลงลายมือชืไอยอกํากับตรา
ํ๐.๒ วัน ดือน ป ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือนละตัวลขของ
ปพุทธศักราชทีไออกหนังสือ
ํ๐.๓ สวนราชการจຌาของรืไอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง หรือ
หนวยงานทีไออกหนังสือ

ํ๐.๔ ทร หรือทีไตัๅง ฿หຌลงหมายลขทรศัพท์ของสวนราชการจຌาของรืไอง
ละมายลขภาย฿นตูຌสาขา (ถຌามี) ดຌวย ฿นกรณีทีไเมมีทรศัพท์ ฿หຌลงทีไตัๅงของสวนราชการจຌาของรืไอง
ดย฿หຌลงตําบลทีไอยูตามความจําป็น ละขวงเปรษณีย์ (ถຌามี)
สวนทีไ ๐
หนังสือสัไงการ
ขຌอ ํ๑ หนังสือสัไงการ ฿หຌ฿ชຌตามบบทีไกําหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ วຌนตจะมีกฎหมาย
กําหนดบบเวຌดยฉพาะ
หนังสือสัไงการมี ๏ ชนิด เดຌก คําสัไง ระบียบ ละขຌอบังคับ
ขຌ อ ํ๒ คํ า สัไ ง คื อ บรรดาขຌ อ ความทีไ ผูຌ บั ง คั บ บั ญ ชาสัไ ง การ฿หຌ ป ฏิ บั ติ  ดยชอบ
ดຌวยกฎหมาย฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจัดทําตามบบทีไ ๐ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
ํ๒.ํ คําสัไง ฿หຌลงชืไอสวนราชการ หรือตําหนงของผูຌมีอํานาจทีไออกคําสัไง
ํ๒.๎ ทีไ ฿หຌลงลขทีไทีไออกคําสัไง ดยริไมฉบับรกจากลข ํ รียงป็น
ลําดับเปจนสิๅนปปฏิทนิ ทับลขปพทุ ธศักราชทีไออกคําสัไง
ํ๒.๏ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองทีไออกคําสัไง
ํ๒.๐ ขຌอความ ฿หຌอຌางหตุทีไออกคําสัไง ละอຌางถึงอํานาจทีไ฿หຌออกคําสัไง
(ถຌามี) เวຌดวຌ ย ลຌวจึงลงขຌอความทีไสัไง ละวัน฿ชຌบังคับ
ํ๒.๑ สัไง ณ วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของ
ปพุทธศักราชทีไออกคําสัไง
ํ๒.๒ ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอผูຌออกคําสัไง ละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของ
ลายมือชืไอเวຌ฿ตຌลายมือชืไอ
ํ๒.๓ ตําหนง ฿หຌลงตําหนงของผูຌออกคําสัไง
ขຌอ ํ๓ ระบี ยบ คือ บรรดาขຌ อความทีไผูຌมี อํานาจหนຌ าทีไเดຌ วางเวຌ ดยจะอาศัย
อํานาจของกฎหมายหรือเมกใเดຌ พืไอถือป็นหลักปฏิบัติงานป็นการประจํา ฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ
฿หຌจดั ทําตามบบทีไ ๑ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
ํ๓.ํ ระบียบ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกระบียบ
ํ๓.๎ วาดຌวย ฿หຌลงชืไอของระบียบ
ํ๓.๏ ฉบับทีไ ถຌาป็นระบียบทีไกลาวถึงป็นครัๅงรก฿นรืไองนัๅน เมตຌอง
ลงวาป็นฉบับทีไทา฿ด ตถຌาป็นระบียบรืไองดียวกันทีไมีการกຌเขพิไมติม฿หຌลงป็น ฉบับทีไ ๎ ละ
ทีไถัด โ เปตามลําดับ
ํ๓.๐ พ.ศ. ฿หຌลงตัวลขของปพทุ ธศักราชทีไออกระบียบ
ํ๓.๑ ขຌอความ ฿หຌอຌางหตุผลดยยอ พืไอสดงถึงความมุงหมายทีไตຌอง
ออกระบียบ ละอຌางถึงกฎหมายทีไ฿หຌอาํ นาจออกระบียบ (ถຌามี)

ํ๓.๒ ขຌอ ฿หຌรียงขຌอความทีไจะ฿ชຌป็นระบียบป็นขຌอ โ ดย฿หຌขຌอ ํ
ป็นชืไอระบียบ ขຌอ ๎ ป็นวัน฿ชຌบังคับกําหนดวา฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตมืไอ฿ด ละขຌอสุดทຌาย ป็นขຌอ
ผูຌรักษาการ ระบียบ฿ดถຌามีมากขຌอหรือหลายรืไอง จะบงป็นหมวดกใเดຌ ดย฿หຌยຌายขຌอผูຌรักษาการ
เปป็นขຌอสุดทຌายกอนทีไจะขึๅนหมวด ํ
ํ๓.๓ ประกาศ ณ วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละ
ตัวลขของปพทุ ธศักราชทีไออกระบียบ
ํ๓.๔ ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอผูຌออกระบียบ ละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของ
ลายมือชืไอเวຌ฿ตຌลายมือชืไอ
ํ๓.๕ ตําหนง ฿หຌลงตําหนงของผูຌออกระบียบ
ขຌอ ํ๔ ขຌอบังคับ คือ บรรดาขຌอความทีไผูຌมีอํานาจหนຌาทีไกําหนด฿หຌ฿ชຌดยอาศัย
อํ า นาจของกฎหมายทีไ บั ญ ญั ติ ฿ หຌ ก ระทํ า เดຌ ฿ชຌ ก ระดาษตราครุ ฑ ละ฿หຌ จั ด ทํ า ตามบบทีไ ๒
ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
ํ๔.ํ ขຌอบังคับ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกขຌอบังคับ
ํ๔.๎ วาดຌวย ฿หຌลงชืไอของขຌอบังคับ
ํ๔.๏ ฉบับทีไ ถຌาป็นขຌอบังคับทีไกลาวถึงป็นครัๅงรก฿นรืไองนัๅน เมตຌอง
ลงวาป็นฉบับทีไทา฿ด ตถຌาป็นขຌอบังคับรืไองดียวกันทีไมีการกຌเขพิไมติม฿หຌลงป็นฉบับทีไ ๎ ละ
ทีไถัด โ เปตามลําดับ
ํ๔.๐ พ.ศ. ฿หຌลงตัวลขของปพทุ ธศักราชทีไออกขຌอบังคับ
ํ๔.๑ ขຌอความ ฿หຌอຌางหตุผลดยยอพืไอสดงถึงความมุงหมายทีไตຌอง
ออกขຌอบังคับ ละอຌางถึงกฎหมายทีไ฿หຌอาํ นาจออกขຌอบังคับ
ํ๔.๒ ขຌอ ฿หຌรียงขຌ อความทีไจะ฿ชຌบังคับป็นขຌ อ โ ดย฿หຌ ขຌ อ ํ ป็น
ชืไ อ ขຌ อ บั ง คั บ ขຌ อ ๎ ป็ น วั น ฿ชຌ บั ง คั บ กํ า หนดว า ฿หຌ ฿ ชຌ บั ง คั บ ตัๅ ง ต  มืไ อ ฿ด ละขຌ อ สุ ด ทຌ า ยป็ น ขຌ อ
ผูຌรักษาการ ขຌอบังคับ฿ดถຌามีมากขຌอหรือหลายรืไองจะบงป็นหมวดกใเดຌ ดย฿หຌยຌายขຌอผูຌรักษาการ
เปป็นขຌอสุดทຌายกอนทีไจะขึๅนหมวด ํ
ํ๔.๓ ประกาศ ณ วั นทีไ ฿หຌ ลงตั วลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละ
ตัวลขของปพทุ ธศักราช ทีอไ อกขຌอบังคับ
ํ๔.๔ ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอผูຌออกขຌอบังคับ ละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของ
ลายมือชืไอเวຌ฿ตຌลายมือชืไอ
ํ๔.๕ ตําหนง ฿หຌลงตําหนงของผูຌออกขຌอบังคับ
สวนทีไ ๑
หนังสือประชาสัมพันธ์
ขຌอ ํ๕ หนังสือประชาสัมพันธ์ ฿หຌ฿ชຌตามบบทีไกําหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ วຌนตจะมี
กฎหมายกําหนดบบเวຌดยฉพาะ
หนังสือประชาสัมพันธ์มี ๏ ชนิด เดຌก ประกาศ ถลงการณ์ ละขาว

ขຌอ ๎์ ประกาศ คือ บรรดาขຌอความทีไทางราชการประกาศหรือชีๅจง฿หຌทราบ
หรือนะนวทางปฏิบัติ ฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจัดทําตามบบทีไ ๓ ทຌายระบียบ ดยกรอก
รายละอียดดังนีๅ
๎์.ํ ประกาศ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกประกาศ
๎์.๎ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองทีไประกาศ
๎์.๏ ขຌอความ ฿หຌอาຌ งหตุผลทีไตอຌ งออกประกาศละขຌอความทีไประกาศ
๎์.๐ ประกาศ ณ วันทีไ ฿หຌลงตั วลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละ
ตัวลขของปพทุ ธศักราชทีไออกประกาศ
๎์.๑ ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอผูຌออกประกาศ ละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของ
ลายมือชืไอเวຌ฿ตຌลายมือชืไอ
๎์.๒ ตําหนง ฿หຌลงตําหนงของผูຌออกประกาศ
฿นกรณีทกีไ ฎหมายกําหนด฿หຌทาํ ป็นจຌงความ ฿หຌปลีไยนคําวาประกาศ ป็น จຌงความ
ขຌอ ๎ํ ถลงการณ์ คือ บรรดาขຌอความทีไทางราชการถลงพืไอทําความขຌา฿จ฿น
กิจการของทางราชการ หรือหตุการณ์หรือกรณี฿ด โ ฿หຌทราบชัดจนดยทัไวกัน ฿ชຌกระดาษตราครุฑ
ละ฿หຌจดั ทําตามบบทีไ ๔ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๎ํ.ํ ถลงการณ์ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกถลงการณ์
๎ํ.๎ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองทีไออกถลงการณ์
๎ํ.๏ ฉบับทีไ ฿ชຌ฿นกรณีทีไจะตຌองออกถลงการณ์หลายฉบับ฿นรืไองดียว
ทีไตอนืไองกัน ฿หຌลงฉบับทีไรียงตามลําดับเวຌดวຌ ย
๎ํ.๐ ขຌ อ ความ ฿หຌ อຌ า งหตุ ผ ลทีไ ตຌ อ งออกถลงการณ์  ละขຌ อ ความ
ทีไ ถลงการณ์
๎ํ.๑ ส ว นราชการทีไ อ อกถลงการณ์ ฿หຌ ล งชืไ อ ส ว นราชการทีไ อ อก
ถลงการณ์
๎ํ.๒ วัน ดือน ป ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของ
ปพุทธศักราชทีไออกถลงการณ์
ขຌ อ ๎๎ ข า ว คื อ บรรดาขຌ อ ความทีไ ท างราชการหใ น สมควรผยพร ฿ หຌ ท ราบ
฿หຌจัดทําตามบบทีไ ๕ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๎๎.ํ ขาว ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกขาว
๎๎.๎ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองทีไออกขาว
๎๎.๏ ฉบั บ ทีไ ฿ชຌ ฿ นกรณี ทีไ จ ะตຌ อ งออกข า วหลายฉบั บ ฿นรืไ อ งดี ย ว
ทีไตอ นืไองกัน ฿หຌลงฉบับทีไรียงตามลําดับเวຌดวຌ ย
๎๎.๐ ขຌอความ ฿หຌลงรายละอียดกีไยวกับรืไองของขาว
๎๎.๑ สวนราชการทีไออกขาว ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกขาว
๎๎.๒ วัน ดือน ป ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของ
ปพุทธศักราชทีไออกขาว

สวนทีไ ๒
หนังสือทีไจຌาหนຌาทีไทาํ ขึๅนหรือรับเวຌป็นหลักฐาน฿นราชการ
ขຌอ ๎๏ หนังสือทีไจຌาหนຌาทีไทําขึๅนหรือรับเวຌป็นหลักฐาน฿นราชการ คือ หนังสือทีไ
ทางราชการทําขึๅนนอกจากทีไกลาวมาลຌวขຌางตຌน หรือหนังสือทีไหนวยงานอืไน฿ดซึไงมิ฿ชสวนราชการ
หรือบุ ค คลภายนอกมีม าถึงส วนราชการ ละส ว นราชการรับ เวຌป็น หลักฐานของทางราชการ มี
๐ ชนิด คือหนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก ละหนังสืออืไน
ขຌอ ๎๐ หนังสือรับรอง คือ หนั งสือทีไ สวนราชการออก฿หຌพืไอรับรองก บุค คล
นิติบุคคล หรือหนวยงาน พืไอวัตถุประสงค์อยางหนึไงอยาง฿ด฿หຌปรากฏกบุคคลดยทัไวเปเมจําพาะ
จาะจง ฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจดั ทําตามบบทีไ ํ์ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๎๐.ํ ลขทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือรับรองดยฉพาะ ริไมตัๅงตลข ํ
รียงป็นลําดับเปจนถึงสิๅนปปฏิทิน ทับลขปพทุ ธศักราชทีไออกหนังสือรับรอง หรือลงลขทีไของหนังสือ
ทัวไ เปตามบบหนังสือภายนอกอยางหนึไงอยาง฿ด
๎๐.๎ ส ว นราชการจຌ า ของหนั ง สื อ ฿หຌ ล งชืไ อ ของส ว นราชการซึไ ง ป็ น
จຌาของหนังสือนัๅน ละจะลงสถานทีไตงัๅ ของสวนราชการจຌาของหนังสือดຌวยกใเดຌ
๎๐.๏ ขຌอความ ฿หຌลงขຌอความขึๅนตຌนวา หนังสือฉบับนีๅ฿หຌเวຌพืไอรับรองวา
ลຌวตอดຌวยชืไอบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานทีไทางราชการรับรอง ฿นกรณีป็นบุคคล฿หຌพิมพ์ชืไอตใม
ดยมีคํานําหนຌานาม ชืไอ นามสกุล ตําหนงหนຌาทีไ ละสังกัดหนวยงานทีไผูຌนัๅนทํางานอยูอยางชัดจຌง
ลຌวจึงลงขຌอความทีไรบั รอง
๎๐.๐ ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลข
ของปพทุ ธศักราชทีไออกหนังสือรับรอง
๎๐.๑ ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอหัวหนຌาสวนราชการผูຌออกหนังสือ หรือผูຌทีไ
เดຌรบั มอบหมายละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของลายมือชืไอเวຌ฿ตຌลายมือชืไอ
๎๐.๒ ตําหนง ฿หຌลงตําหนงของผูຌลงลายมือชืไอ฿นหนังสือ
๎๐.๓ รูปถายละลายมือชืไอผูຌเดຌรับการรับรอง ฿นกรณีทีไการรับรองป็น
รืไองสําคัญทีไออก฿หຌกบุคคล฿หຌติดรูปถายของผูຌทีไเดຌรับการรับรอง ขนาด ๐ X ๒ ซนติมตร หนຌาตรง
เมสวมหมวกประทับตราชืไอสวนราชการทีไออกหนังสือบนขอบลางดຌานขวาของรูปถายคาบตอลงบน
ผนกระดาษ ละ฿หຌผูຌนัๅนลงลายมือชืไอเวຌ฿ตຌรูปถายพรຌอมทัๅงพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของลายมือชืไอเวຌ฿ตຌ
ลายมือชืไอดຌวย
ขຌอ ๎๑ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดหในของผูຌมาประชุม ผูຌขຌารวม
ประชุ ม ละมติ ข องทีไ ป ระชุ ม เวຌ  ป็ น หลั ก ฐาน ฿หຌ จั ด ทํ า ตามบบทีไ ํํ ทຌ า ยระบี ย บ ดยกรอก
รายละอียดดังนีๅ
๎๑.ํ รายงานการประชุม ฿หຌลงชืไอคณะทีไประชุม หรือชืไอการประชุมนัๅน
๎๑.๎ ครัๅงทีไ ฿หຌลงครัๅงทีไประชุม

๎๑.๏ มืไอ ฿หຌลงวัน ดือน ปทปีไ ระชุม
๎๑.๐ ณ ฿หຌลงสถานทีไทปีไ ระชุม
๎๑.๑ ผูຌมาประชุม ฿หຌลงชืไอละหรือตําหนงของผูຌเดຌรับตงตัๅงป็นคณะ
ทีไประชุมซึไงมาประชุม ฿นกรณีทีไมีผูຌมาประชุมทน฿หຌลงชืไอผูຌมาประชุมทน ละลงวามาประชุมทน
ผูຌ฿ดหรือตําหนง฿ด
๎๑.๒ ผูຌเมมาประชุม ฿หຌลงชืไอละหรือตําหนงของผูຌทีไเดຌรับตงตัๅงป็น
คณะทีไประชุม ซึไงมิเดຌมาประชุมพรຌอมทัๅงหตุผล (ถຌามี)
๎๑.๓ ผูຌ  ขຌ า ร ว มประชุ ม ฿หຌ ล งชืไ อ ละหรื อ ตํ า หน ง ของผูຌ ทีไ มิ เ ดຌ รั บ
การตงตัๅงป็นคณะทีไประชุม ซึไงเดຌขຌารวมประชุม (ถຌามี)
๎๑.๔ ริไมประชุมวลา ฿หຌลงวลาทีไริไมประชุม
๎๑.๕ ขຌ อ ความ ฿หຌ บั น ทึ ก ขຌ อ ความทีไ ป ระชุ ม ดยปกติ ฿ หຌ  ริไ ม ตຌ น ดຌ ว ย
ประธานกลาวปຂดประชุม ละรืไองทีไประชุม กับมติ หรือขຌอสรุปของทีไประชุม฿นตละรืไองตามลําดับ
๎๑.ํ์ ลิกประชุมวลา ฿หຌลงวลาทีไลิกประชุม
๎๑.ํํ ผูຌจดรายงานการประชุม ฿หຌลงชืไอผูຌจดรายงานการประชุมครัๅงนัๅน
ขຌ อ ๎๒ บั น ทึ ก คื อ ขຌ อ ความซึไ ง ผูຌ ฿ ตຌ บั ง คั บ บั ญ ชาสนอต อ ผูຌ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ
ผูຌบังคับบัญชาสัไงการกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา หรือขຌอความทีไจຌาหนຌาทีไ หรือหนวยงานระดับตไํากวาสวน
ราชการระดับกรมติดตอกัน฿นการปฏิบัติราชการ ดยปกติ฿หຌ฿ชຌกระดาษบันทึกขຌอความ ละ฿หຌมี
หัวขຌอดังตอเปนีๅ
๎๒.ํ ชืไอหรือตํ าหนงทีไบันทึกถึง ดย฿ชຌคําขึๅนตຌนตามทีไกําหนดเวຌ฿ น
ภาคผนวก ๎
๎๒.๎ สาระสําคัญของรืไอง ฿หຌลง฿จความของรืไองทีไบันทึก ถຌามีอกสาร
ประกอบ กใ฿หຌระบุเวຌดวຌ ย
๎๒.๏ ชืไอละตําหนง ฿หຌลงลายมือชืไอละตําหนงของผูຌบันทึก ละ฿น
กรณีทีไเม฿ชຌกระดาษบันทึกขຌอความ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไบันทึกเวຌดຌวยการบันทึกตอนืไอง ดยปกติ฿หຌ
ผูຌบันทึกระบุคําขึๅนตຌน ฿จความบันทึก ละลงชืไอชนดียวกับทีไเดຌกลาวเวຌขຌางตຌน ละ฿หຌลงวัน ดือน ป
กํากับ฿ตຌลายมือชืไอผูຌบันทึก หากเมมีความหใน฿ดพิไมติม฿หຌลงชืไอละวัน ดือน ป กํากับทานัๅน
ขຌอ ๎๓๒ หนังสืออืไน คือ หนังสือหรืออกสารอืไน฿ดทีไกิดขึๅนนืไองจากการปฏิบัติงาน
ของจຌาหนຌาทีไพืไอป็นหลักฐาน฿นราชการ ซึไงรวมถึงภาพถาย ฟຂล์ม ถบบันทึกสียง ถบบันทึกภาพ
ละสืไอกลางบันทึกขຌอมูลดຌวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ทีไยืไนตอจຌาหนຌาทีไ ละจຌาหนຌาทีไเดຌรับ
ขຌาทะบียนรับหนังสือของทางราชการลຌว มีรูปบบตามทีไกระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึๅน฿ชຌ
ตามความหมาะสม วຌนตมีบบตามกฎหมายฉพาะรืไอง฿หຌทําตามบบ ชน ฉนด ผนทีไ บบ
ผนผัง สัญญา หลักฐาน การสืบสวนละสอบสวน ละคํารຌอง ป็นตຌน

๒

ขຌอ ๎๓ กຌเขพิไมติมดยระบียบสํานักนายกรับมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔

สืไอกลางบันทึกขຌอมูลตามวรรคหนึไง หมายความถึง สืไอ฿ด โ ทีไอาจ฿ชຌบันทึกขຌอมูลเดຌ
ดຌวยอุปกรณ์ทางอิลใกทรอนิกส์ ชน ผนบันทึกขຌอมูล ทปมหลใก จานมหลใก ผนซีดี – อาน
อยางดียว หรือผนดิจิทลั อนกประสงค์ ป็นตຌน
สวนทีไ ๓
บทบใดตลใด
ขຌอ ๎๔ หนังสือทีไตຌองปฏิบัติ฿หຌรใวกวาปกติ ป็นหนังสือทีไตຌองจัดสงละดํานินการ
ทางสารบรรณดຌวยความรวดรใวป็นพิศษ บงป็น ๏ ประภท คือ
๎๔.ํ ดวนทีไสุด ฿หຌจຌาหนຌาทีไปฏิบัติ฿นทันทีทเีไ ดຌรับหนังสือนัๅน
๎๔.๎ ดวนมาก ฿หຌจຌาหนຌาทีไปฏิบัติดยรใว
๎๔.๏ ด ว น ฿หຌ  จຌ า หนຌ า ทีไ ป ฏิ บั ติ  รใ ว กว า ปกติ ท า ทีไ จ ะทํ า เดຌ ฿ หຌ ร ะบุ
ชัๅนความรใวดຌวยตัวอักษรสีดงขนาดเมลใกกวาตัวพิมพ์ปງง ๏๎ พอยท์ ฿หຌหในเดຌชัดบนหนังสือละ
บนซอง ตามทีไกําหนดเวຌ฿นบบทีไ ํ บบทีไ ๎ บบทีไ ๏ ละบบทีไ ํ๑ ทຌายระบียบดย฿หຌระบุ
คําวา ดวนทีไสุด ดวนมาก หรือดวน สําหรับหนังสือตามขຌอ ๎๔.ํ ขຌอ ๎๔.๎ ละขຌอ ๎๔.๏ ลຌวต
กรณี ฿นกรณีทีไตຌองการ฿หຌหนังสือสงถึงผูຌรับภาย฿นวลาทีไกําหนด ฿หຌระบุคําวา ดวนภาย฿น ลຌวลงวัน
ดือน ป ละกําหนดวลาทีไตຌองการ฿หຌหนังสือนัๅนเปถึงผูຌรับ กับ฿หຌจຌาหนຌาทีไสงถึงผูຌรับซึไงระบุบน
หนຌาซองภาย฿นวลาทีไกาํ หนด
ขຌอ ๎๕๓ การติดตอราชการนอกจากการจะดํานินการดยหนังสือทีไป็นอกสาร
สามารถดํานินการดຌวยระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์เดຌ
฿นกรณีทีไติดตอราชการดຌวยระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ฿หຌผูຌสงตรวจสอบผล
การสงทุกครัๅงละ฿หຌผูຌรับจຌงตอบรับ พืไอยืนยันวาหนังสือเดຌจัดสงเปยังผูຌรับรียบรຌอยลຌว ละสวน
ราชการผูຌสงเมตຌองจัดสงหนังสือป็นอกสาร วຌนตกรณีป็นรืไองสําคัญจําป็นตຌองยืนยันป็นอกสาร
฿หຌทาํ อกสาร ยืนยันตามเปทันที
การสงขຌอความทางครืไองมือสืไอสาร ชน ทรลข วิทยุทรลข ทรพิมพ์ ทรศัพท์
วิทยุสืไอสารวิทยุกระจายสียง หรือวิทยุทรทัศน์ ป็นตຌน ฿หຌผูຌรับปฏิบัติชนดียวกับเดຌรับหนังสือ
฿นกรณีทีไจาํ ป็นตຌองยืนยันป็นหนังสือ฿หຌทาํ หนังสือยืนยันตามเปทันที
การส ง ขຌ อ ความทางครืไ อ งมื อ สืไ อ สารซึไ ง เม มี ห ลั ก ฐานปรากฏชั ด จຌ ง ช น
ทางทรศัพ ท์ วิท ยุ สืไ อ สาร วิท ยุ ก ระจายสี ย ง หรือ วิท ยุ ทรทัศ น์ ป็ นตຌ น ฿หຌผูຌ สง ละผูຌ รับ บัน ทึ ก
ขຌอความเวຌป็นหลักฐาน
ขຌอ ๏์ หนังสือทีไจัดทําขึๅนดยปกติ฿หຌมีสํานาคูฉบับกใบเวຌทีไตຌนรืไอง ํ ฉบับ ละ
฿หຌมีสํานากใบเวຌทีไหนวยงานสารบรรณกลาง ํ ฉบับสํานาคูฉบับ฿หຌผูຌลงชืไอลงลายมือชืไอ หรือลายมือ
ชืไอยอ ละ฿หຌผูຌราง ผูຌพิมพ์ ละผูຌตรวจลงลายมือชืไอ หรือลายมือชืไอยอเวຌทีไขຌางทຌายขอบลางดຌานขวา
ของหนังสือ
๓

ขຌอ ๎๕ กຌเขพิไมติมดยระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔

ขຌอ ๏ํ หนังสือทีไจຌาของหนังสือหในวามีสวนราชการอืไนทีไกีไยวขຌองควรเดຌรับทราบดຌวย
ดยปกติ฿หຌสงสํานาเป฿หຌทราบดยทําป็นหนังสือประทับตราสํานาหนังสือนีๅ฿หຌมีคํารับรองวา สํานา
ถูกตຌอง ดย฿หຌจຌาหนຌาทีไตัๅงตระดับ ๎ หรือทียบทาขึๅนเปซึไงป็นจຌาของรืไองลงลายมือชืไอรับรอง
พรຌอมทัๅงลงชืไอตัวบรรจง ละตําหนงทีไขอบลางของหนังสือ
ขຌ อ ๏๎ หนั ง สื อ วี ย น คื อ หนั ง สื อ ทีไ มี ถึ ง ผูຌ รั บ ป็ น จํ า นวนมาก มี ฿ จความ
อย า งดี ย วกั น ฿หຌ  พิไ ม รหั ส ตั ว พยั ญ ชนะ ว หนຌ า ลขทะบี ย นหนั ง สื อ ส ง ซึไ ง กํ า หนดป็ น ลขทีไ
หนังสือวียนดยฉพาะ ริไมตัๅงตลข ํ รียงป็นลําดับเปจนถึงสิๅนปปฏิทิน หรือ฿ชຌลขทีไของหนังสือ
ทัวไ เปตามบบหนังสือภายนอกอยางหนึไงอยาง฿ด
มืไ อ ผูຌ รั บ เดຌ รั บ หนั ง สื อ วี ย นลຌ ว หใ น ว า รืไ อ งนัๅ น จะตຌ อ ง฿หຌ ห น ว ยงาน หรื อ บุ ค คล
฿นบังคับบัญชา฿นระดับตาง โ เดຌรับทราบดຌวย กใ฿หຌมีหนຌาทีไจัดทําสํานา หรือจัดสง฿หຌหนวยงาน หรือ
บุคคลหลานัๅนดยรใว
ขຌอ ๏๏ สรรพนามทีไ฿ชຌ฿นหนังสือ ฿หຌ฿ชຌตามฐานะหงความสัมพันธ์ระหวางจຌาของ
หนังสือละผูຌรบั หนังสือตามภาคผนวก ๎
ขຌอ ๏๐ หนังสือภาษาตางประทศ ฿หຌ฿ชຌกระดาษตราครุฑ
หนังสือทีไป็นภาษาอังกฤษ ฿หຌทาํ ตามบบทีไกาํ หนดเวຌ฿นภาคผนวก ๐
สําหรับหนังสือทีไป็นภาษาอืไน โ ซึไงมิ฿ชภาษาอังกฤษ ฿หຌป็นเปตามประพณีนิยม
หมวด ๎
การรับละสงหนังสือ
สวนทีไ ํ
การรับหนังสือ
ขຌ อ ๏๑ ๔ หนั ง สื อ รั บ คื อ หนั ง สื อ ทีไ เ ดຌ รั บ ขຌ า มาจากภายนอก ฿หຌ  จຌ า หนຌ า ทีไ ข อง
หนวยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามทีไกาํ หนดเวຌ฿นสวนนีๅ
การรั บ หนั ง สื อ ทีไ มี ชัๅ น ความลั บ ฿นชัๅ น ลั บ หรื อ ลั บ มาก ดຌ ว ยระบบสารบรรณ
อิลใกทรอนิกส์ ฿หຌผูຌ฿ชຌงานหรือผูຌปฏิบัติงานทีไเดຌรับการตงตัๅง฿หຌขຌาถึงอกสารลับตละระดับ ป็นผูຌรับ
ผ า นระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ดย฿หຌ  ป็ น เปตามระบี ย บว า ดຌ ว ยการรั ก ษาความลั บ ของ
ทางราชการ
ขຌอ ๏๒ จัดลําดับความสําคัญละความรงดวนของหนังสือพืไอดํานินการกอนหลัง
ละ฿หຌผูຌปຂดซองตรวจอกสาร หากเมถูกตຌอง฿หຌติดตอสวนราชการจຌาของรืไอง หรือหนวยงานทีไ
๔

ขຌอ ๏๑ กຌเขพิไมติมดยระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔

ออกหนังสื อพืไอดํานินการ฿หຌถูกตຌอง หรือบันทึ กขຌอบกพรองเวຌป็นหลั กฐาน ลຌวจึ งดํ านิ นการ
รืไองนัๅนตอเป
ขຌอ ๏๓ ประทั บ ตรารั บ หนั งสื อ ตามบบทีไ ํ๎ ทຌา ยระบี ย บ ทีไ มุม บนดຌา นขวา
ของหนังสือ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๏๓.ํ ลขรับ ฿หຌลงลขทีไรบั ตามลขทีไรับ฿นทะบียน
๏๓.๎ วันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไรับหนังสือ
๏๓.๏ วลา ฿หຌลงวลาทีไรับหนังสือ
ขຌอ ๏๔ ลงทะบียนรับหนังสือ฿นทะบียนหนังสือรับตามบบทีไ ํ๏ ทຌายระบียบ
ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๏๔.ํ ทะบี ย นหนั ง สื อ รั บ วั น ทีไ ดื อ น พ.ศ. ฿หຌ ล งวั น ดื อ น ป
ทีลไ งทะบียน
๏๔.๎ ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขลําดับของทะบียนหนังสือรับรียงลําดับ
ติดตอกันเปตลอดปปฏิทิน ลขทะบียนของหนังสือรับจะตຌองตรงกับลขทีไ฿นตรารับหนังสือ
๏๔.๏ ทีไ ฿หຌลงลขทีขไ องหนังสือทีไรับขຌามา
๏๔.๐ ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปของหนังสือทีไรับขຌามา
๏๔.๑ จาก ฿หຌ ล งตํ า หนง จຌ า ของหนั ง สื อ หรื อ ชืไ อส ว นราชการ หรื อ
ชืไอบุคคล฿นกรณีทเีไ มมีตําหนง
๏๔.๒ ถึง ฿หຌลงตําหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅนมีถึง หรือชืไอสวนราชการ หรือ
ชืไอบุคคล ฿นกรณีทเีไ มมีตําหนง
๏๔.๓ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือฉบับนัๅน ฿นกรณีทีไเมมีชืไอรืไอง ฿หຌลง
สรุปรืไองยอ
๏๔.๔ การปฏิบัติ ฿หຌบันทึกการปฏิบัติกีไยวกับหนังสือฉบับนัๅน
๏๔.๕ หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี)
ขຌอ ๏๕ จัดยกหนังสือทีไลงทะบียนรับลຌวสง฿หຌสว นราชการทีไกีไยวขຌองดํานินการ
ดย฿หຌลงชืไอหนวยงานทีไรับหนังสือนัๅน฿นชอง การปฏิบัติ ถຌามีชืไอบุคคล หรือตําหนงทีไกีไยวขຌอง
กับการรับหนังสือ฿หຌลงชืไอหรือตําหนงเวຌดวຌ ย
การสงหนังสือทีไลงทะบียนรับลຌวเป฿หຌสวนราชการทีไกีไยวขຌองดํานินการตามวรรคหนึไง
จะสงดย฿ชຌสมุดสงหนังสือตามขຌอ ๐๔ หรือ฿หຌผูຌรับหนังสือลงชืไอละวัน ดือน ปทีไรับหนังสือเวຌป็น
หลักฐาน฿นทะบียนรับหนังสือกใเดຌ
การดํานินการตามขัๅนตอนนีๅ จะสนอผานผูຌบังคับบัญชาผูຌ฿ดหรือเม ฿หຌป็นเปตามทีไ
หัวหนຌาสวนราชการกําหนด
ถຌาหนังสือรับนัๅนจะตຌองดํานินรืไอง฿นหนวยงานนัๅนองจนถึงขัๅนเดຌตอบหนังสือเปลຌว
฿หຌลงทะบียนวาเดຌสงออกเปดยหนังสือทีไทา฿ด วัน ดือน ป฿ด

ขຌอ ๐์ การรับหนั งสื อภาย฿นส วนราชการดี ยวกัน มืไอผูຌ รับเดຌ รับหนัง สือ จาก
หนวยงานสารบรรณกลางลຌว ฿หຌปฏิบัติตามวิธกี ารทีไกลาวขຌางตຌนดยอนุลม
สวนทีไ ๎
การสงหนังสือ

฿นสวนนีๅ

ขຌอ ๐ํ๕ หนังสือสง คือ หนังสือทีไสงออกเปภายนอก ฿หຌปฏิบัติตามทีไกําหนดเวຌ

การส ง หนั ง สื อ ทีไ มี ชัๅ น ความลั บ ฿นชัๅ น ลั บ หรื อ ลั บ มาก ดຌ ว ยระบบสารบรรณ
อิลใกทรอนิกส์ ฿หຌผูຌ฿ชຌงานหรือผูຌปฏิบัติงานทีไเดຌรับการตงตัๅง฿หຌขຌาถึงอกสารลับตละระดับ ป็น
ผูຌสงผานระบบการรักษาความปลอดภัย ดย฿หຌป็นเปตามระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของ
ทางราชการ
ขຌอ ๐๎ ฿หຌจຌาของรืไองตรวจความรียบรຌอยของหนังสือ รวมทัๅงสิไงทีไจะสงเปดຌวย
฿หຌครบถຌวน ลຌวสงรืไอง฿หຌจຌาหนຌาทีไของหนวยงานสารบรรณกลางพืไอสงออก
ขຌอ ๐๏ มืไอจຌาหนຌาทีไของหนวยงานสารบรรณกลางเดຌรับรืไองลຌว ฿หຌปฏิบัติดงั นีๅ
๐๏.ํ ลงทะบี ย นส ง หนั ง สื อ ฿นทะบี ย นหนั ง สื อ ส ง ตามบบทีไ ํ๐
ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๐๏.ํ.ํ ทะบียนหนังสือสง วันทีไ ดือน พ.ศ. ฿หຌลงวัน ดือน ป
ทีไลงทะบียน
๐๏.ํ.๎ ลขทะบียนสง ฿หຌลงลขลําดับของทะบียนหนังสือสง
รียงลําดับติดตอกันเปตลอดปปฏิทิน
๐๏.ํ.๏ ทีไ ฿หຌ ล งรหั ส ตั ว พยั ญ ชนะ ละลขประจํ า ของ
สวนราชการจຌาของรืไอง฿นหนังสือทีไจะสงออก ถຌาเมมีทีไดังกลาว ชองนีๅจะวาง
๐๏.ํ.๐ ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปทจีไ ะสงหนังสือนัๅนออก
๐๏.ํ.๑ จาก ฿หຌลงตําหนงจຌาของหนังสือ หรือชืไอสวนราชการ
หรือชืไอบุคคล฿นกรณีทเีไ มมีตําหนง
๐๏.ํ.๒ ถึง ฿หຌลงตําหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅนมีถึง หรือชืไอสวน
ราชการ หรือชืไอบุคคล฿นกรณีทเีไ มมีตําหนง
๐๏.ํ.๓ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือฉบับนัๅน ฿นกรณีทีไเมมีชืไอรืไอง
฿หຌลงสรุปรืไองยอ
๐๏.ํ.๔ การปฏิบัติ ฿หຌบันทึกการปฏิบัติกีไยวกับหนังสือฉบับนัๅน
๐๏.ํ.๕ หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี)

๕

ขຌอ ๐ํ กຌเขพิไมติมดยระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔

๐๏.๎ ลงลขทีไ ละวัน ดือน ป฿นหนังสือทีไจะสงออกทัๅง฿นตຌนฉบับ ละ
สํานาคูฉบับ฿หຌตรงกับลขทะบียนสง ละวัน ดือน ป฿นทะบียนหนังสือสงตามขຌอ ๐๏.ํ.๎ ละ
ขຌอ ๐๏.ํ.๐
ขຌ อ ๐๐ ก อ นบรรจุ ซ อง ฿หຌ  จຌ า หนຌ า ทีไ ข องหน ว ยงานสารบรรณกลางตรวจ
ความรียบรຌอยของหนังสือตลอดจนสิไงทีไสง เปดຌวยอีกครัๅงหนึไง ลຌวปຂดผนึก
หนังสือทีไเมมีความสําคัญมากนัก อาจสงเปดยวิธีพับยึดติดดຌวยถบกาว กาว ยใบ
ดຌวยลวดหรือวิธีอนืไ ทนการบรรจุซอง
ขຌอ ๐๑ การจาหนຌาซอง ฿หຌปฏิบัติตามบบทีไ ํ๑ ทຌายระบียบสําหรับหนังสือทีไตຌอง
ปฏิบัติ฿หຌรใวกวาปกติ ฿หຌปฏิบัติตามขຌอ ๎๔ ฿นกรณีเม฿ชຌสมุดสงหนังสือ ฿หຌมี฿บรับหนังสือตามขຌอ ๐๕
นบติดซองเปดຌวย
ขຌอ ๐๒ การส งหนังสือดยทางเปรษณี ย์ ฿หຌ ถื อปฏิบัติตามระบียบ หรือวิธีการ
ทีกไ ารสืไอสารหงประทศเทยกําหนด
การสงหนังสือซึไงมิ฿ชป็นการสงดยทางเปรษณีย์ มืไอสงหนังสือ฿หຌผูຌรับลຌว ผูຌสง
ตຌอง฿หຌผูຌรับลงชืไอรับ฿นสมุดสงหนังสือ หรือ฿บรับ ลຌวตกรณี ถຌาป็น฿บรับ฿หຌนํา฿บรับนัๅนมาผนึกติดเวຌ
ทีไสาํ นาคูฉบับ
ขຌอ ๐๓ หนั ง สื อ ทีไ เ ดຌ ล งทะบี ย นส ง ฿นกรณี ทีไ  ป็ น การตอบหนั ง สื อ ซึไ ง รั บ ขຌ า มา
฿หຌลงทะบียนวาหนังสือนัๅนเดຌตอบตามหนังสือรับทีไทา฿ด วัน ดือน ป฿ด
รายละอียดดังนีๅ
จຌาของหนังสือ

ขຌ อ ๐๔ สมุ ด ส ง หนั ง สื อ ฿หຌ จั ด ทํ า ตามบบทีไ ํ๒ ทຌ า ยระบี ย บ ดยกรอก
๐๔.ํ ลขทะบียน ฿หຌลงลขทะบียนหนังสือสง
๐๔.๎ จาก ฿หຌล งตํ าหน ง หรือ ชืไ อ สว นราชการ หรือ ชืไ อบุ ค คลทีไ  ป็ น

๐๔.๏
ชืไอบุคคล ฿นกรณีทเีไ มมีตําหนง
๐๔.๐
๐๔.๑
๐๔.๒
๐๔.๓
รายละอียดดังนีๅ

ถึง ฿หຌลงตําหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅนมีถึง หรือชืไอสวนราชการ หรือ
หนวยรับ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไรับหนังสือ
ผูຌรับ ฿หຌผูຌรับหนังสือลงชืไอทีไสามารถอานออกเดຌ
วันละวลา ฿หຌผูຌรับหนังสือลงวัน ดือน ป ละวลาทีไรับหนังสือ
หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี)

ขຌอ ๐๕ ฿บรับหนังสือ ฿หຌจัดทําตามบบทีไ ํ๓ ทຌายระบียบ ดยกรอก
๐๕.ํ ทีไ ฿หຌลงลขทีขไ องหนังสือฉบับนัๅน

๐๕.๎
ชืไอบุคคล ฿นกรณีทเีไ มมีตําหนง
๐๕.๏
฿หຌลงสรุปรืไองยอ
๐๕.๐
๐๕.๑
๐๕.๒

ถึง ฿หຌลงตําหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅนมีถึง หรือชืไอสวนราชการ หรือ
รืไอง ฿หຌ ลงชืไ อรืไ องของหนังสื อฉบั บนัๅน ฿นกรณี ทีไเม มี ชืไอ รืไ อ ง
รับวันทีไ ฿หຌผูຌรับหนังสือลงวัน ดือน ปทีไรับหนังสือ
วลา ฿หຌผูຌรับหนังสือลงวลาทีไรับหนังสือ
ผูຌรับ ฿หຌผูຌรับหนังสือลงชืไอทีไสามารถอานออกเดຌ
สวนทีไ ๏
บทบใดตลใด

ขຌอ ๑์ พืไอ฿หຌการรับละสงหนังสือดํานินเปดยสะดวกรียบรຌอยละรวดรใว
สวนราชการจะกําหนดหนຌาทีไของผูຌปฏิบัติตลอดจนนวทางปฏิบัตินัๅนเวຌดຌวยกใเดຌ ทัๅงนีๅ ฿หຌมีการสํารวจ
ทะบียนหนังสือรับป็นประจําวาหนังสือตามทะบียนรับนัๅนเดຌมีการปฏิบัติเปลຌวพียง฿ด ละ฿หຌมี
การติดตามรืไองดຌวย ฿นการนีๅสว นราชการ฿ดหในสมควรจะจัด฿หຌมีบัตรตรวจคຌนสําหรับหนังสือรับละ
หนังสือสงพืไอความสะดวก฿นการคຌนหากใเดຌตามความหมาะสม
ขຌอ ๑ํ บัตรตรวจคຌน ฿หຌจดั ทําตามบบทีไ ํ๔ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๑ํ.ํ รืไอง รหัส ฿หຌลงรืไองละรหัสตามหมวดหมูของหนังสือ
๑ํ.๎ ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขทะบียนตามทีไปรากฏ฿นทะบียนหนังสือรับ
๑ํ.๏ ทีไ ฿หຌลงลขทีขไ องหนังสือ
๑ํ.๐ ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ป ของหนังสือ
๑ํ.๑ รายการ ฿หຌล งรืไอ งย อของหนั งสื อพืไ อ ฿หຌ ท ราบว า หนังสื อนัๅ น
มาจากทีไ฿ด รืไองอะเร
๑ํ.๒ การปฏิบัติ ฿หຌบันทึกการปฏิบัติกีไยวกับหนังสือนัๅนพืไอ฿หຌทราบวา
สงเปทีไ฿ด มืไอ฿ด
หมวด ๏
การกใบรักษา ยืม ละทําลายหนังสือ
สวนทีไ ํ
การกใบรักษา
ขຌอ ๑๎ การกใบหนังสือบงออกป็น การกใบระหวางปฏิบัติ การกใบมืไอปฏิบัติ
สรใจลຌว ละการกใบเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการตรวจสอบ

ขຌอ ๑๏ การกใบระหวางปฏิบัติ คือ การกใบหนังสือทีไปฏิบัติยังเมสรใจ฿หຌอยู฿น
ความรับผิดชอบของจຌาของรืไองดย฿หຌกาํ หนดวิธกี ารกใบ฿หຌหมาะสมตามขัๅนตอนของการปฏิบัติงาน
ขຌอ ๑๐ การกใบมืไอปฏิบัติสรใจลຌว คือ การกใบหนังสือทีไปฏิบัติสรใจรียบรຌอยลຌว
ละเมมอี ะเรทีไจะตຌองปฏิบัติตอ เปอีก ฿หຌจຌาหนຌาทีไของจຌาของรืไองปฏิบัติดงั นีๅ
๑๐.ํ จัดทําบัญชีหนังสือสงกใบตามบบทีไ ํ๕ ทຌายระบียบ อยางนຌอย
฿หຌมีตຌนฉบับละสํานาคู ฉบับสําหรั บจຌาของรืไองละหน วยกใ บ กใบเวຌ อยางละฉบับ ดยกรอก
รายละอียดดังนีๅ
๑๐.ํ.ํ ลําดับทีไ ฿หຌลงลขลําดับรืไองของหนังสือทีไกใบ
๑๐.ํ.๎ ทีไ ฿หຌลงลขทีขไ องหนังสือตละฉบับ
๑๐.ํ.๏ ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปของหนังสือตละฉบับ
๑๐.ํ.๐ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือตละฉบับ ฿นกรณีทีไเมมี
ชืไอรืไอง ฿หຌลงสรุปรืไองยอ
๑๐.ํ.๑ อายุการกใบหนังสือ ฿หຌลงวัน ดือน ปทจีไ ะกใบถึง ฿นกรณี
฿หຌกใบเวຌตลอดเป ฿หຌลงคําวา หຌามทําลาย
๑๐.ํ.๒ หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี)
๑๐.๎ ส ง หนั ง สื อ ละรืไ อ งปฏิ บั ติ ทัๅ ง ปวงทีไ  กีไ ย วขຌ อ งกั บ หนั ง สื อ นัๅ น
พรຌอมทัๅงบัญชีหนังสือสงกใบเป฿หຌหนวยกใบทีไสว นราชการนัๅน โ กําหนด
ขຌอ ๑๑ มืไอเดຌรับรืไองจากจຌาของรืไองตามขຌอ ๑๐ ลຌว ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ
฿นการกใบหนังสือปฏิบัติดงั นีๅ
๑๑.ํ ประทับตรากําหนดกใบหนังสือตามขຌอ ๓๏ เวຌทีไมุมลางดຌานขวา
ของกระดาษผนรกของหนังสือฉบับนัๅน ละลงลายมือชืไอยอกํากับตรา
๑๑.ํ.ํ หนั ง สื อ ทีไ ตຌ อ งกใ บ เวຌ ต ลอดเป ฿หຌ ป ระทั บ ตราคํ า ว า
หຌามทําลาย ดຌวยหมึกสีดง
๑๑.ํ.๎ หนังสือทีไกใบดยมีกําหนดวลา ฿หຌประทับตราคําวา
กใบถึง พ.ศ. ... ดຌวยหมึกสีนๅํางิน ละลงลขของปพทุ ธศักราชทีไ฿หຌกใบถึง
๑๑.๎ ลงทะบี ย นหนั ง สื อ กใ บ เวຌ  ป็ น หลั ก ฐานตามบบทีไ ๎์
ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๑๑.๎.ํ ลําดับทีไ ฿หຌลงลขลําดับรืไองของหนังสือทีไกใบ
๑๑.๎.๎ วันกใบ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไนาํ หนังสือนัๅนขຌาทะบียนกใบ
๑๑.๎.๏ ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขทะบียนรับของหนังสือตละฉบับ
๑๑.๎.๐ ทีไ ฿หຌลงลขทีขไ องหนังสือตละฉบับ
๑๑.๎.๑ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือตละฉบับ ฿นกรณีทีไเมมี
ชืไอรืไอง ฿หຌลงสรุปรืไองยอ
๑๑.๎.๒ รหัสฟງม ฿หຌลงหมายลขลําดับหมูของการจัดฟງมกใบหนังสือ
๑๑.๎.๓ กําหนดวลากใบ ฿หຌลงระยะวลาการกใบตามทีไกําหนด
฿นตรากําหนดกใบหนังสือตามขຌอ ๑๑.ํ

๑๑.๎.๔ หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี)
ขຌ อ ๑๒ การกใ บ เวຌ  พืไ อ ฿ชຌ ฿ นการตรวจสอบ คื อ การกใ บ หนั ง สื อ ทีไ ป ฏิ บั ติ  สรใ จ
รียบรຌอยลຌว ตจาํ ป็นจะตຌอง฿ชຌ฿นการตรวจสอบป็นประจํา เมสะดวก฿นการสงเปกใบยังหนวยกใบ
ของสวนราชการตามขຌอ ๑๐ ฿หຌจຌาของรืไองกใบป็นอกทศ ดยตงตัๅงจຌาหนຌาทีไขึๅนรับผิดชอบกใเดຌ
มืไ อ หมดความจํ า ป็ น ทีไ จ ะตຌ อ ง฿ชຌ ฿ นการตรวจสอบลຌ ว ฿หຌ จั ด ส ง หนั ง สื อ นัๅ น เปยั ง หน ว ยกใ บ ของ
สวนราชการดย฿หຌถอื ปฏิบัติตามขຌอ ๑๐ ละขຌอ ๑๑ ดยอนุลม
ดังตอเปนีๅ

ขຌอ ๑๓ํ์ อายุการกใบหนังสือ ดยปกติ฿หຌกใบเวຌเมนຌอยกวา ํ์ ป วຌนตหนังสือ

๑๓.ํ หนังสือทีไตอຌ งสงวนป็นความลับ ฿หຌปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ
วาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ หรือระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการ
๑๓.๎ หนั ง สื อ ทีไ  ป็ น หลั ก ฐานทางอรรถคดี สํ า นวนของศาลหรื อ
ของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออืไน฿ดทีไเดຌมีกฎหมายหรือระบียบบบผนกําหนดเวຌป็นพิศษลຌว
การกใบ ฿หຌป็นเปตามกฎหมายละระบียบบบผนวาดຌวยการนัๅน
๑๓.๏ หนังสือทีไมีคณ
ุ คาทางประวัตศิ าสตร์ทกุ สาขาวิชา ละมีคุณคาตอ
การศึกษา คຌนควຌา วิจัย ฿หຌกใบเวຌป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดเป หรือตามทีไ
สํานักหอจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด
๑๓.๐ หนังสือทีไเดຌปฏิบัติงานสรใจสิๅนลຌว ละป็นคูสํานาทีไมีตຌนรืไอง
จะคຌนเดຌจากทีไอืไน฿หຌกใบเวຌเมนอຌ ยกวา ๑ ป
๑๓.๑ หนั ง สื อ ทีไ  ป็ น รืไ อ งธรรมดาสามั ญ ซึไ ง เม มี ค วามสํ า คั ญ ละ
ป็นรืไองทีไกิดขึๅนป็นประจํามืไอดํานินการลຌวสรใจ฿หຌกใบเวຌเมนอຌ ยกวา ํ ป
๑๓.๒ หนังสือหรืออกสารกีไยวกับการรับงิน การจายงิน หรือการ
กอหนีๅผูกพันทางการงินทีไเมป็นหลักฐานหงการกอ ปลีไยนปลง อน สงวน หรือระงับซึไงสิทธิ
฿นทางการงิน รวมถึงหนังสือหรืออกสารกีไยวกับการรับงิน การจายงิน หรือการกอหนีๅผูกพัน
ทางการงินทีไหมดความจําป็น฿นการ฿ชຌป็นหลักฐานหงการกอ ปลีไยนปลง อน สงวน หรือระงับ
ซึไงสิทธิ฿นทางการงิน พราะเดຌมีหนังสือหรืออกสารอืไนทีไสามารถนํามา฿ชຌอຌางอิงหรือทดทนหนังสือ
หรืออกสารดังกลาวลຌว มืไอสํานักงานการตรวจงินผนดินตรวจสอบลຌวเมมีปัญหา ละเมมี
ความจําป็นตຌอง฿ชຌประกอบการตรวจสอบหรือพืไอการ฿ด โ อีก ฿หຌกใบเวຌเมนอຌ ยกวา ๑ ป
หนังสือกีไยวกับการงิน ซึไงหในวาเมมีความจําป็นตຌองกใบเวຌถึง ํ์ ป หรือ ๑ ป
ลຌวตกรณี ฿หຌทาํ ความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขຌอ ๑๔ํํ ทุกปปฏิทิน฿หຌสวนราชการจัดสงหนังสือทีไมีอายุครบ ๎์ ป นับจากวันทีไ
เดຌ จั ด ทํ า ขึๅ น ทีไ  กใ บ เวຌ ณ ส ว นราชการ฿ด พรຌ อ มทัๅ ง บั ญ ชี ส ง มอบหนั ง สื อ ครบ ๎์ ป ฿หຌ สํ า นั ก
หอจดหมายหตุ  ห ง ชาติ กรมศิ ล ปากร ภาย฿นวั น ทีไ ๏ํ มกราคม ของป ถั ด เป วຌ น ต ห นั ง สื อ
ดังตอเปนีๅ
ํ์
ํํ

ขຌอ ๑๓ กຌเขพิไมติมดยระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔
ขຌอ ๑๔ กຌเขพิไมติมดยระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔

๑๔.ํ หนังสือทีไตຌองสงวนป็นความลับ฿หຌปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ
วาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ หรือระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการ
๑๔.๎ หนังสือทีไมีกฎหมาย ขຌอบังคับ หรือระบียบทีไออก฿ชຌป็นการทัไวเป
กําหนดเวຌป็นอยางอืไน
๑๔.๏ หนังสือทีไสวนราชการมีความจําป็นตຌองกใบเวຌทีไสวนราชการนัๅน
฿หຌจดั ทําบัญชีหนังสือครบ ๎์ ปทขีไ อกใบอง สงมอบ฿หຌสาํ นักหอจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร
ขຌอ ๑๕ํ๎ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๎์ ป ละบัญชีหนังสือครบ ๎์ ปทีไขอกใบ
อง อยางนຌอย฿หຌมีตຌนฉบับละสํานาคูฉบับ พืไอ฿หຌสวนราชการผูຌมอบละสํานักหอจดหมายหตุ
หงชาติ กรมศิลปากร ผูຌรับมอบยึดถือเวຌป็นหลักฐานฝຆายละฉบับ
๑๕.ํ บั ญ ชี ส ง มอบหนั ง สื อ ครบ ๎์ ป ฿หຌ จั ด ทํ า ตามบบทีไ ๎ํ
ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๑๕.ํ.ํ ชืไอบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๎์ ป ประจําป ฿หຌลง
ตัวลขของปพทุ ธศักราชทีไจดั ทําบัญชี
๑๕.ํ.๎ กระทรวง ทบวง กรม กอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไจดั ทําบัญชี
๑๕.ํ.๏ วันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไจดั ทําบัญชี
๑๕.ํ.๐ ผนทีไ ฿หຌลงลขลําดับของผนบัญชี
๑๕.ํ.๑ ลําดับทีไ ฿หຌลงลขลําดับรืไองของหนังสือทีไสง มอบ
๑๕.ํ.๒ รหัสฟງม ฿หຌลงหมายลขลําดับหมูของการจัดฟງมกใบหนังสือ
๑๕.ํ.๓ ทีไ ฿หຌลงลขทีขไ องหนังสือตละฉบับ
๑๕.ํ ๔ ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปของหนังสือตละฉบับ
๑๕.ํ ๕ ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขทะบียนรับของหนังสือตละฉบับ
๑๕.ํ.ํ์ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือตละฉบับ ฿นกรณีทีไ
เมมีชอืไ รืไอง ฿หຌลงสรุปรืไองยอ
๑๕.ํ.ํํ หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี)
๑๕.ํ.ํ๎ ลงชืไอผูຌมอบ ฿หຌผูຌมอบลงลายมือชืไอละวงลใบชืไอละ
นามสกุลดຌวยตัวบรรจงพรຌอมทัๅงลงตําหนงของผูຌมอบ
๑๕.ํ.ํ๏ ลงชืไอผูຌรับมอบ ฿หຌผูຌรับมอบลงลายมือชืไอละวงลใบ
ชืไอละนามสกุลดຌวยตัวบรรจงพรຌอมทัๅงลงตําหนงของผูຌรับมอบ
๑๕.๎ บัญชีหนังสือครบ ๎์ ป ทีไขอกใบอง ฿หຌ จัดทําตามบบทีไ ๎๎
ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๑๕.๎.ํ ชืไอบัญชีหนังสือครบ ๎์ ปทีไขอกใบองประจําป ฿หຌลง
ตัวลขของปพทุ ธศักราชทีไจดั ทําบัญชี
๑๕.๎.๎ กระทรวง ทบวง กรม กอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไจดั ทําบัญชี
๑๕.๎.๏ วันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไจัดทําบัญชี
๑๕.๎.๐ ผนทีไ ฿หຌลงลขลําดับของผนบัญชี
ํ๎

ขຌอ ๑๕ กຌเขพิไมติมดยระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔

ชืไอรืไอง ฿หຌลงสรุปรืไองยอ

๑๕.๎.๑ ลําดับทีไ ฿หຌลงลขลําดับรืไองของหนังสือทีไขอกใบอง
๑๕.๎.๒ รหัสฟງม ฿หຌลงหมายลขลําดับหมูของการจัดฟງมกใบหนังสือ
๑๕.๎.๓ ทีไ ฿หຌลงลขทีขไ องหนังสือตละฉบับ
๑๕.๎ ๔ ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปของหนังสือตละฉบับ
๑๕.๎.๕ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือตละฉบับ ฿นกรณีทีไเมมี
๑๕.๎.ํ์ หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี)

ขຌอ ๒์ หนังสือทีไยังเมถึงกําหนดทําลาย ซึไงสวนราชการหในวาป็นหนังสือทีไ มี
ความสําคัญ ละประสงค์จะฝาก฿หຌกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร กใบเวຌ ฿หຌปฏิบัติดงั นีๅ
๒์.ํ จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามบบทีไ ๎๏ ทຌายระบียบ อยางนຌอย฿หຌมี
ตຌนฉบับละสํานาคูฉบับ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๒์.ํ.ํ ชืไ อ บั ญ ชี ฝ ากหนั ง สื อ ประจํ า ป ฿หຌ ล งตั ว ลขของ
ปพุทธศักราชทีไจดั ทําบัญชี
๒์.ํ.๎ กระทรวง ทบวง กรม กอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไจัดทําบัญชี
๒์.ํ.๏ วันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไจดั ทําบัญชี
๒์.ํ.๐ ผนทีไ ฿หຌลงลขลําดับของผนบัญชี
๒์.ํ.๑ ลําดับทีไ ฿หຌลงลขลําดับรืไองของหนังสือ
๒์.ํ.๒ รหัสฟງม ฿หຌลงหมายลขลําดับหมูของการจัดฟງมกใบหนังสือ
๒์.ํ.๓ ทีไ ฿หຌลงลขทีขไ องหนังสือตละฉบับ
๒์.ํ.๔ ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปของหนังสือตละฉบับ
๒์.ํ.๕ ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขทะบียนรับของหนังสือตละฉบับ
๒์.ํ.ํ์ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือตละฉบับ ฿นกรณีทีไ
เมมีชอืไ รืไอง ฿หຌลงสรุปรืไองยอ
๒์.ํ.ํํ หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี)
๒์.ํ.ํ๎ ลงชืไอผูຌฝาก ฿หຌผูຌฝากลงลายมือชืไอละวงลใบชืไอละ
นามสกุลดຌวยตัวบรรจงพรຌอมทัๅงลงตําหนงของผูຌฝาก
๒์.ํ.ํ๏ ลงชืไอผูຌรับฝาก ฿หຌผูຌรับฝากลงลายมือชืไอละวงลใบ
ชืไอละนามสกุลดຌวยตัวบรรจงพรຌอมทัๅงลงตําหนงของผูຌรับฝาก
๒์.๎ สงตຌนฉบับละสํานาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรຌอมกับหนังสือทีไจะ
ฝาก฿หຌกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร
๒์.๏ มืไอกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิ ลปากร ตรวจหนังสือละ
รับฝากหนังสือลຌว฿หຌลงนาม฿นบัญชีฝากหนังสือ ลຌวคืนตຌนฉบับ฿หຌสวนราชการผูຌฝากกใบเวຌป็น
หลักฐาน
หนังสือทีไฝากกใบเวຌทีไกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร ฿หຌถือวา
ป็นหนังสือของสวนราชการผูຌฝาก หากสวนราชการผูຌฝากตຌองการ฿ชຌหนังสือหรือขอคืน ฿หຌทําเดຌดย
จัดทําหลักฐานตอกันเวຌ฿หຌชัดจຌง
มืไอถึงกําหนดการทําลายลຌว ฿หຌสว นราชการผูຌฝากดํานินการตามขຌอ ๒๒

ขຌอ ๒ํ การรั ก ษาหนั ง สือ ฿หຌ จຌ า หนຌ า ทีไร ะมั ด ระวั ง รั ก ษาหนั ง สือ ฿หຌ อ ยู฿ นสภาพ
฿ชຌราชการเดຌทุกอกาส หากชํารุดสียหายตຌองรีบซอม฿หຌ฿ชຌราชการเดຌหมือนดิม หากสูญหายตຌองหา
สํานามาทน ถຌาชํารุดสียหายจนเมสามารถซอมซม฿หຌคงสภาพดิมเดຌ ฿หຌรายงานผูຌบังคับบัญชา
ทราบละ฿หຌหมายหตุเวຌ฿นทะบียนกใบดຌวย
ถຌาหนังสือทีไสูญหายป็นอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญทีไป็นการสดง
อกสารสิทธิ กใ฿หຌดาํ นินการจຌงความตอพนักงานสอบสวน
สวนทีไ ๎
การยืม
ขຌอ ๒๎ การยืมหนังสือทีไสง กใบลຌว ฿หຌปฏิบัติดงั นีๅ
๒๎.ํ ผูຌยมื จะตຌองจຌง฿หຌทราบวารืไองทีไยืมนัๅนจะนําเป฿ชຌ฿นราชการ฿ด
๒๎.๎ ผูຌ ยื ม จะตຌ อ งมอบหลั ก ฐานการยื ม ฿หຌ  จຌ า หนຌ า ทีไ  กใ บ ลຌ ว ลงชืไ อ
รับรืไองทีไยืมเวຌ฿นบัตรยืมหนังสือละ฿หຌจຌาหนຌาทีไกใบรวบรวมหลักฐานการยืม รียงลําดับวัน ดือน ป
เวຌพืไอติดตามทวงถาม สวนบัตรยืมหนังสือนัๅน฿หຌกใบเวຌทนทีไหนังสือทีไถูกยืมเป
๒๎.๏ การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูຌยืมละผูຌอนุญาต฿หຌยืมตຌอง
ป็นหัวหนຌาสวนราชการระดับกองขึๅนเป หรือผูຌทเีไ ดຌรับมอบหมาย
๒๎.๐ การยืม หนังสือภาย฿นสวนราชการดียวกัน ผูຌ ยืมละผูຌอนุญ าต
฿หຌยืมตຌองป็นหัวหนຌาสวนราชการระดับผนกขึๅนเป หรือผูຌทเีไ ดຌรับมอบหมาย
รายละอียดดังนีๅ

ขຌ อ ๒๏ บั ต รยื ม หนั ง สื อ ฿หຌ จั ด ทํ า ตามบบทีไ ๎๐ ทຌ า ยระบี ย บ ดยกรอก

๒๏.ํ รายการ ฿หຌลงชืไอรืไองหนังสือทีไขอยืมเปพรຌอมดຌวยรหัสของหนังสือนัๅน
๒๏.๎ ผูຌยืม ฿หຌลงชืไอบุคคล ตําหนง หรือสวนราชการทีไยืมหนังสือนัๅน
๒๏.๏ ผูຌ รั บ ฿หຌ ผูຌ รั บ หนั ง สื อ นัๅ น ลงลายมื อ ชืไ อ ละวงลใ บ ชืไ อ กํ า กั บ
พรຌอมดຌวยตําหนง฿นบรรทัดถัดเป
๒๏.๐ วันยืม ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไยมื หนังสือนัๅน
๒๏.๑ กําหนดสงคืน ฿หຌลงวัน ดือน ปทจีไ ะสงหนังสือนัๅนคืน
๒๏.๒ ผูຌสงคืน ฿หຌผูຌสงคืนลงลายมือชืไอ
๒๏.๓ วันสงคืน ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไสงหนังสือคืน
ขຌ อ ๒๐ การยื ม หนั ง สื อ ทีไ ป ฏิ บั ติ ยั ง เม  สรใ จ หรื อ หนั ง สื อ ทีไ  กใ บ เวຌ  พืไ อ ฿ชຌ ฿ น
การตรวจสอบ ฿หຌถอื ปฏิบัติตามขຌอ ๒๎ ดยอนุลม
ขຌอ ๒๑ การ฿หຌบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิเดຌ วຌนตจะ฿หຌดูหรือคัดลอก
หนังสือ ทังๅ นีๅ จะตຌองเดຌรบั อนุญาตจากหัวหนຌาสวนราชการระดับกองขึๅนเป หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายกอน

สวนทีไ ๏
การทําลาย
ขຌอ ๒๒ ภาย฿น ๒์ วันหลังจากวันสิๅนปปฏิทิน ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ฿นการกใบ
หนังสือสํารวจหนังสือทีไครบกําหนดอายุการกใบ฿นปนัๅน เมวา จะป็นหนังสือทีไกใบเวຌองหรือทีไฝากกใบ
เวຌ ทีไ ก องจดหมายหตุ  ห ง ชาติ กรมศิ ล ปากร ลຌ ว จั ด ทํ า บั ญ ชี ห นั ง สื อ ขอทํ า ลายสนอหั ว หนຌ า
สวนราชการระดับกรมพืไอพิจารณาตงตัๅงคณะกรรมการทําลายหนังสือ
บัญชีหนังสือขอทําลาย ฿หຌจดั ทําตามบบทีไ ๎๑ ทຌายระบียบ อยางนຌอย฿หຌมีตຌนฉบับ
ละสํานาคูฉบับ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๒๒.ํ ชืไอบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ฿หຌลงตัวลขของปพุทธศักราช
ทีไจดั ทําบัญชี
๒๒.๎ กระทรวง ทบวง กรม กอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไจดั ทําบัญชี
๒๒.๏ วันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไจัดทําบัญชี
๒๒.๐ ผนทีไ ฿หຌลงลขลําดับของผนบัญชี
๒๒.๑ ลําดับทีไ ฿หຌลงลขลําดับรืไองของหนังสือ
๒๒.๒ รหัสฟງม ฿หຌลงหมายลขลําดับหมูของการจัดฟງมกใบหนังสือ
๒๒.๓ ทีไ ฿หຌลงลขทีขไ องหนังสือตละฉบับ
๒๒.๔ ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปของหนังสือตละฉบับ
๒๒.๕ ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขทะบียนรับของหนังสือตละฉบับ
๒๒.ํ์ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือตละฉบับ ฿นกรณีทีไเมมีชืไอรืไอง
฿หຌลงสรุปรืไองยอ
๒๒.ํํ การพิจารณา ฿หຌคณะกรรมการทําลายหนังสือป็นผูຌกรอก
๒๒.ํ๎ หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี)
ขຌอ ๒๓ ฿หຌหั วหนຌาสวนราชการระดับกรมต งตัๅงคณะกรรมการทําลายหนังสือ
ประกอบดຌวย ประธานกรรมการละกรรมการอีกอยางนຌอยสองคน ดยปกติ฿หຌตงตัๅงจากขຌาราชการ
ตังๅ ตระดับ ๏ หรือทียบทาขึๅนเป
ถຌ า ประธานกรรมการเม ส ามารถปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ เ ดຌ ฿ หຌ ก รรมการทีไ ม าประชุ ม ลื อ ก
กรรมการคนหนึไงทําหนຌาทีไประธาน
มติของคณะกรรมการ฿หຌถือสียงขຌางมาก ถຌากรรมการผูຌ฿ดเมหในดຌวย฿หຌทําบันทึก
ความหในยຌงเวຌ
ขຌอ ๒๔ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนຌาทีไดงั นีๅ
๒๔.ํ พิจารณาหนังสือทีไจะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
๒๔.๎ ฿นกรณีทคีไ ณะกรรมการมีความหในวาหนังสือฉบับ฿ดเมควรทําลาย
ละควรจะขยายวลาการกใ บ เวຌ ฿หຌ ล งความหใ น ว า จะขยายวลาการกใ บ เวຌ ถึ ง มืไ อ ฿ด ฿นช อ ง

การพิจารณาตามขຌอ ๒๒.ํํ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย ลຌว฿หຌกຌเขอายุการกใบหนังสือ฿นตรา
กําหนดกใบหนังสือดย฿หຌประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชืไอกํากับการกຌเข
๒๔.๏ ฿นกรณีทคีไ ณะกรรมการมีความหในวาหนังสือรืไอง฿ดควร฿หຌทําลาย
฿หຌ ก รอกครืไ อ งหมายกากบาท (X) ลง฿นช อ ง การพิ จ ารณา ตามขຌ อ ๒๒.ํํ ของบั ญ ชี ห นั ง สื อ
ขอทําลาย
๒๔.๐ สนอรายงานผลการพิ จ ารณาพรຌ อ มทัๅ ง บั น ทึ ก ความหใ น ยຌ ง
ของคณะกรรมการ (ถຌามี) ตอหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมพืไอพิจารณาสัไงการตามขຌอ ๒๕
๒๔.๑ ควบคุมการทําลายหนังสือซึไงผูຌมีอํานาจอนุมัติ฿หຌทําลายเดຌลຌว ดย
การผาหรือวิธีอนืไ ฿ดทีไจะเม฿หຌหนังสือนัๅนอานป็นรืไองเดຌ ละมืไอทําลายรียบรຌอยลຌว฿หຌทําบันทึกลง
นามรวมกันสนอผูຌมีอาํ นาจอนุมัตทิ ราบ
฿หຌพจิ ารณาสัไงการดังนีๅ

ขຌอ ๒๕ มืไอหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมเดຌรับรายงานตามขຌอ ๒๔.๐ ลຌว

๒๕.ํ ถຌาหในวาหนังสือรืไอง฿ดยังเมควรทําลาย ฿หຌสัไงการ฿หຌกใบหนังสือ
นันๅ เวຌจนถึงวลาการทําลายงวดตอเป
๒๕.๎ ถຌาหในวาหนังสือรืไอง฿ดควรทําลาย ฿หຌสง บัญชีหนังสือขอทําลาย฿หຌ
กองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน วຌนตหนังสือประภททีไสวนราชการนัๅนเดຌขอ
ทําความตกลงกับกรมศิลปากรลຌว เมตอຌ งสงเป฿หຌพจิ ารณา
ขຌ อ ๓์ ฿หຌ ก องจดหมายหตุ  ห ง ชาติ กรมศิ ล ปากร พิ จ ารณารายการ฿นบั ญ ชี
หนังสือขอทําลายลຌวจຌง฿หຌสว นราชการทีไสง บัญชีหนังสือทําลายทราบดังนีๅ
๓์.ํ ถຌากองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร หในชอบดຌวย ฿หຌจຌง฿หຌ
สวนราชการนัๅนดํานินการทําลายหนังสือตอเปเดຌ หากกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร เมจຌง
฿หຌทราบอยาง฿ดภาย฿นกําหนดวลา ๒์ วัน นับตวันทีไสวนราชการนัๅนเดຌสงรืไอง฿หຌกองจดหมายหตุ
หงชาติ กรมศิลปากร ฿หຌถอื วากองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร เดຌ฿หຌความหในชอบลຌว ละ
฿หຌสวนราชการทําลายหนังสือเดຌ
๓์.๎ ถຌากองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร หในวาหนังสือฉบับ฿ด
ควรจะขยายวลาการกใบเวຌอยาง฿ดหรือ฿หຌกใบเวຌตลอดเป ฿หຌจຌง฿หຌสว นราชการนัๅนทราบ ละ฿หຌสวน
ราชการนัๅน โ ทําการกຌเขตามทีไกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร จຌงมา หากหนังสือ฿ด
กองจดหมายหตุ  ห ง ชาติ กรมศิ ล ปากร หใ น ควร฿หຌ ส ง เปกใ บ เวຌ ทีไ ก องจดหมายหตุ  ห ง ชาติ
กรมศิลปากร กใ฿หຌสวนราชการนัๅน โ ปฏิบัติตาม
พืไอประยชน์฿นการนีๅ กองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร จะสงจຌาหนຌาทีไ
มารวมตรวจสอบหนังสือของสวนราชการนัๅนกใเดຌ
หมวด ๐
มาตรฐานตรา บบพิมพ์ ละซอง

ขຌอ ๓ํ ตราครุฑสําหรับบบพิมพ์ ฿หຌ฿ชຌตามบบทีไ ๎๒ ทຌายระบียบ มี ๎ ขนาด คือ
๓ํ.ํ ขนาดตัวครุฑสูง ๏ ซนติมตร
๓ํ.๎ ขนาดตัวครุฑสูง ํ.๑ ซนติมตร
ขຌ อ ๓๎ ตราชืไอ ส ว นราชการ฿หຌ ฿ ชຌ ต ามบบทีไ ๎๓ ทຌ า ยระบี ยบ มี ลัก ษณะป็ น
รูปวงกลมสองวงซຌอนกันสຌนผาศูนย์กลางวงนอก ๐.๑ ซนติมตร วง฿น ๏.๑ ซนติมตร ลຌอมครุฑ
ตามขຌอ ๓ํ.ํ ระหว างวงนอกละวง฿นมี อัก ษรเทยชืไ อ กระทรวง ทบวง กรม หรื อส ว นราชการ
ทีไ รียกชืไออยางอืไนทีไมฐี านะป็นกรมหรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา
สวนราชการ฿ดทีไมีการติดตอกับตางประทศ จะ฿หຌมีชืไอภาษาตางประทศพิไมขึๅน
ดຌวยกใเดຌ ดย฿หຌอักษรเทยอยูขอบบนละอักษรรมันอยูขอบลางของตรา
ขຌอ ๓๏ ตรากําหนดกใบหนังสือ คือ ตราทีไ฿ชຌประทับบนหนังสือกใบ พืไอ฿หຌทราบ
กําหนดระยะวลาการกใบหนังสือนัๅนมีคําวา กใบถึง พ.ศ. ... หรือคําวา หຌามทําลาย ขนาดเมลใกกวา
ตัวพิมพ์ ๎๐ พอยท์
ขຌอ ๓๐ มาตรฐานกระดาษละซอง
๓๐.ํ มาตรฐานกระดาษดยปกติ฿หຌ฿ชຌกระดาษปอนด์ขาว นๅําหนัก ๒์ กรัม
ตอตารางมตร มี ๏ ขนาด คือ
๓๐.ํ.ํ ขนาดอ ๐ หมายความวา ขนาด ๎ํ์ มิลลิมตร X
๎๕๓ มิลลิมตร
๓๐.ํ.๎ ขนาดอ ๑ หมายความวา ขนาด ํ๐๔ มิลลิมตร X
๎ํ์ มิลลิมตร
๓๐.ํ.๏ ขนาดอ ๔ หมายความวา ขนาด ๑๎ มิลลิมตร X ๓๐
มิลลิมตร
๓๐.๎ มาตรฐานซอง ดยปกติ฿หຌ฿ชຌกระดาษสีขาวหรือสีนๅําตาล นๅําหนัก
๔์ กรัมตอตารางมตร วຌนตซองขนาดซี ๐ ฿หຌ฿ชຌกระดาษนๅําหนัก ํ๎์ กรัมตอตารางมตร มี ๐
ขนาด คือ
๓๐.๎.ํ ขนาดซี ๐ หมายความวา ขนาด ๎๎๕ มิลลิมตร X
๏๎๐ มิลลิมตร
๓๐.๎.๎ ขนาดซี ๑ หมายความวา ขนาด ํ๒๎ มิลลิมตร X
๎๎๕ มิลลิมตร
๓๐.๎.๏ ขนาดซี ๒ หมายความวา ขนาด ํํ๐ มิ ลลิมตร X
ํ๒๎ มิลลิมตร
๓๐.๎.๐ ขนาดดีอล หมายความวา ขนาด ํํ์ มิลลิมตร X
๎๎์ มิลลิมตร
ขຌ อ ๓๑ กระดาษตราครุ ฑ ฿หຌ ฿ ชຌ ก ระดาษขนาดอ ๐ พิ ม พ์ ค รุ ฑ ตามขຌ อ ๓ํ.ํ
ดຌวยหมึกสีดํา หรือทําป็นครุฑดุน ทีไกึไงกลางสวนบนของกระดาษ ตามบบทีไ ๎๔ ทຌายระบียบ

ขຌ อ ๓๒ กระดาษบั น ทึ ก ขຌ อ ความ ฿หຌ ฿ ชຌ ก ระดาษขนาดอ ๐ หรื อ ขนาดอ ๑
พิมพ์ครุฑ ตามขຌอ ๓ํ.๎ ดຌวยหมึกสีดาํ ทีไมุมบนดຌานซຌาย ตามบบทีไ ๎๕ ทຌายระบียบ
ขຌอ ๓๓ ซองหนังสือ ฿หຌพมิ พ์ครุฑ ตามขຌอ ๓ํ.๎ ดຌวยหมึกสีดาํ ทีไมุมบนดຌานซຌายของซอง
๓๓.ํ ขนาดซี ๐ ฿หຌสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ ดยเมตຌองพับ
มีชนิดธรรมดาละขยายขຌาง
๓๓.๎ ขนาดซี ๑ ฿ชຌสาํ หรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๎
๓๓.๏ ขนาดซี ๒ ฿ชຌสาํ หรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๐
๓๓.๐ ขนาดดีอล ฿ชຌสาํ หรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๏
สวนราชการ฿ดมีความจําป็นตຌอง฿ชຌซองสําหรับสงทางเปรษณีย์อากาศดยฉพาะ
อาจ฿ชຌซองพิศษสําหรับสงทางเปรษณีย์อากาศละพิมพ์ตราครุฑตามทีไกลาวขຌางตຌนเดຌดยอนุลม
ขຌ อ ๓๔ ตรารั บ หนั ง สื อ คื อ ตราทีไ ฿ ชຌ ป ระทั บ บนหนั ง สื อ พืไ อ ลงลขทะบี ย น
รับหนังสือ ตามบบทีไ ํ๎ ทຌายระบียบ มีลักษณะป็นรูปสีไหลีไยมผืนผຌา ขนาด ๎.๑ ซนติมตร X ๑
ซนติมตรมีชืไอสวนราชการอยูตอนบน
ขຌอ ๓๕ ทะบียนหนังสือรับ ฿ชຌสําหรับลงรายการหนังสือทีไเดຌรับขຌาป็นประจําวัน
ดยรียงลําดับลงมาตามวลาทีไเดຌรับหนังสือ มีขนาดอ ๐ พิมพ์สองหนຌา มีสองชนิด คือ ชนิดป็นลม
ละชนิดป็นผนตามบบทีไ ํ๏ ทຌายระบียบ
ขຌอ ๔์ ทะบียนหนังสือสง ฿ชຌสําหรับลงรายการหนังสือทีไเดຌสงออกป็นประจําวัน
ดยรียงลําดับลงมาตามวลาทีไเดຌสงหนังสือ มีขนาดอ ๐ พิมพ์สองหนຌา มีสองชนิด คือ ชนิดป็นลม
ละชนิดป็นผนตามบบทีไ ํ๐ ทຌายระบียบ
ขຌอ ๔ํ สมุดสงหนังสือละ฿บรับหนังสือ ฿ชຌสําหรับลงรายการละอียดกีไยวกับ
การสงหนังสือดย฿หຌผูຌนาํ สงถือกํากับเปกับหนังสือพืไอ฿หຌผูຌรับซในรับลຌวรับกลับคืนมา
๔ํ.ํ สมุดสงหนังสือ ป็นสมุดสําหรับ฿ชຌลงรายการสงหนังสือ มีขนาดอ ๑
พิมพ์สองหนຌา ตามบบทีไ ํ๒ ทຌายระบียบ
๔ํ.๎ ฿บรับ หนังสื อ ฿ชຌสํ าหรั บกํากับเปกับ หนังสื อทีไนํ าสง ดย฿หຌผูຌรั บ
ซในชืไอรับ ลຌวรับกลับคืนมา มีขนาดอ ๔ พิมพ์หนຌาดียว ตามบบทีไ ํ๓ ทຌายระบียบ
ขຌอ ๔๎ บัตรตรวจคຌน ป็นบัตรกํากับหนังสือตละรายการพืไอ฿หຌทราบวาหนังสือ
นัๅน โ เดຌมีการดํานินการตามลําดับขัๅนตอนอยาง฿ด จนกระทัไงสรใจสิๅน บัตรนีๅกใบรียงลําดับกันป็น
ชุด฿นทีไกใบ ดยมีกระดาษติดป็นบัตรดรรชนี ซึไงบงออกป็นตอน โ พืไอสะดวกกการตรวจคຌน
มีขนาดอ ๑ พิมพ์สองหนຌา ตามบบทีไ ํ๔ ทຌายระบียบ

ขຌอ ๔๏ บัญชีหนังสือสงกใบ ฿ชຌสําหรับลงรายการหนังสือทีไจะสงกใบ มีขนาดอ ๐
พิมพ์หนຌาดียวตามบบทีไ ํ๕ ทຌายระบียบ
ขຌอ ๔๐ ทะบียนหนังสือกใบ ป็นทะบียนทีไ฿ชຌลงรายการหนังสือกใบ มีขนาดอ ๐
พิมพ์สองหนຌา มีสองชนิด คือ ชนิดป็นลม ละชนิดป็นผน ตามบบทีไ ๎์ ทຌายระบียบ
ขຌอ ๔๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๎๑ ป ป็นบัญชีทีไ฿ชຌลงรายการหนังสือทีไมีอายุ
ครบ ๎๑ ป สงมอบกใบเวຌทีไกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะป็นผนขนาดอ ๐
พิมพ์สองหนຌา ตามบบทีไ ๎ํ ทຌายระบียบ
ขຌอ ๔๒ บัญชีหนังสือครบ ๎๑ ป ทีไขอกใบอง ป็นบัญชีทีไ฿ชຌลงรายการหนังสือทีไมี
อายุค รบ ๎๑ ป ซึไ ง สว นราชการนัๅ นมี ค วามประสงค์ จ ะกใ บ เวຌ  อง มี ลัก ษณะป็ น ผ น ขนาดอ ๐
พิมพ์สองหนຌา ตามบบทีไ ๎๎ ทຌายระบียบ
ขຌอ ๔๓ บัญชีฝากหนังสือ ป็นบัญชีทีไ฿ชຌลงรายการหนังสือทีไสวนราชการนําฝากเวຌ
กับกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะป็นผนขนาดอ ๐ พิมพ์สองหนຌา ตามบบทีไ ๎๏
ทຌายระบียบ
ขຌอ ๔๔ บัตรยืมหนังสือ ฿ชຌสาํ หรับป็นหลักฐานทนหนังสือทีไ฿หຌยืมเป มีขนาด อ ๐
พิมพ์หนຌาดียว ตามบบทีไ ๎๐ ทຌายระบียบ
ขຌอ ๔๕ บัญชีหนังสือขอทําลาย ป็นบัญชีทีไ฿ชຌลงรายการหนังสือทีไครบกําหนดวลา
การกใบ มีลักษณะป็นผนขนาดอ ๐ พิมพ์สองหนຌา ตามบบทีไ ๎๑ ทຌายระบียบ
บทฉพาะกาล

จนกวาจะหมด

ขຌอ ๕์ บบพิมพ์ ละซอง ซึไงมีอยูกอนวันทีไระบียบนีๅ฿ชຌบังคับ ฿หຌ฿ชຌเดຌตอเป

ประกาศ ณ วันทีไ ํํ มษายน พ.ศ. ๎๑๎๒
พลอก ปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔ํ๏

ตวงพร/ผูຌจดั ทํา
ํ มษายน ๎๑๑๐
ํ๏

ราชกิจจานุบกษา ลม ํ๎๎/ตอนพิศษทีไ ๕๕ ง/หนຌา ๏๎/๎๏ กันยายน ๎๑๐๔

