
ระบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดຌวยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๎๑๎๒ 

   

 

ดยทีไป็นการสมควรปรับปรุงระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๎๑์๒ สีย฿หม฿หຌหมาะสมยิไงขึๅน คณะรัฐมนตรีจงึวางระบียบเวຌ ดังตอเปนีๅ 
 

ขຌอ ํ   ระบียบนีๅรียกวา “ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๎ ๑๎๒” 

 

ขຌอ ๎ํ  ระบียบนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ ํ มิถุนายน ๎๑๎๒ ป็นตຌนเป 
 

ขຌอ ๏  ฿หຌยกลิก 
๏.ํ  ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๎๑์๒ 

๏.๎   ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการลงชืไอ฿นหนังสือราชการ พ.ศ. ๎๑์๓ 
๏.๏  ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการลงชืไอ฿นหนังสือราชการ (ฉบับทีไ ๎) 

พ.ศ. ๎๑ํ๒ 

บรรดาระบียบ ขຌอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี ละคําสัไงอืไน฿ด ฿นสวนทีไ
กําหนดเวຌลຌว 

฿นระบียบนีๅ หรือซึไงขัด หรือยຌงกับระบียบนีๅ ฿หຌ฿ชຌระบียบนีๅทน วຌนตกรณี 
ทีไกลาว฿นขຌอ ๑ 

 

ขຌอ ๐  ระบียบนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับกสวนราชการ 
สวนราชการ฿ดมีความจําป็นทีไจะตຌองปฏิบัติงานสารบรรณนอกหนือเปจากทีไ 

เดຌกําหนดเวຌ 
฿นระบียบนีๅ฿หຌขอทําความตกลงกับผูຌรักษาการตามระบียบนีๅ 
 

ขຌอ ๑๎  ฿นกรณีทีไกฎหมาย ระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ หรือ
ระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติกีไยวกับงานสารบรรณเวຌ 
ป็นอยางอืไน ฿หຌถือปฏิบัติตามกฎหมาย หรอืระบียบวาดຌวยการนัๅน 

 

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 



“อิลใกทรอนิกส์”๏ หมายความวา การประยุกต์฿ชຌวิธีการทางอิลใกตรอน เฟฟງา  
คลืไนมหลใกเฟฟງา หรือวิธีอืไน฿ด฿นลักษณะคลຌายกัน ละ฿หຌหมายความรวมถึงการประยุกต์฿ชຌวิธี 
การทางสง วิธีการทางมหลใก หรอือุปกรณ์ทีไกีไยวขຌองกับการประยุกต์฿ชຌวิธีตาง โ ชนวานัๅน 

“ระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์”๐ หมายความวา การรับสงขຌอมูลขาวสารหรือ
หนังสือผานระบบสืไอสารดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอืไน
฿ดของรัฐ ทัๅง฿นราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทຌองถิไน 
หรอื฿นตางประทศ ละ฿หຌหมายความรวมถึงคณะกรรมการดຌวย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลทีไเดຌรับมอบหมายจากทางราชการ฿หຌ
ปฏิบัติงาน฿นรืไอง฿ด โ ละ฿หຌหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอืไนทีไ
ปฏิบัติงาน฿นลักษณะดียวกัน 

 

ขຌอ ๓  คําอธิบายซึไงกําหนดเวຌทຌายระบียบ ฿หຌถือวาป็นสวนประกอบทีไ฿ชຌ฿นงานสารบรรณ 

ละ฿หຌ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติ 
 

ขຌอ ๔  ฿หຌปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระบียบนีๅ ละ฿หຌมีอํานาจตีความ
ละวินิจฉัยปัญหากีไยวกับการปฏิบัติตามระบียบนีๅ รวมทัๅงการกຌเขพิไมติมภาคผนวกละจัดทํา
คําอธิบาย กับ฿หຌมีหนຌาทีไดํานินการฝຄกอบรมกีไยวกับงานสารบรรณ 

การตีความ การวินิจฉัยปัญหา ละการกຌเขพิไมติมภาคผนวก ละคําอธิบาย 
ตามวรรคหนึไง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความหในจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงละ
พัฒนาระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีพืไอประกอบการพิจารณากใเดຌ 

 

หมวด ํ 

ชนิดของหนังสือ 
   

 

ขຌอ ๕๑  หนังสือราชการ คือ อกสารทีไป็นหลักฐาน฿นราชการ เดຌก 
๕.ํ  หนังสือทีไมีเปมาระหวางสวนราชการ 
๕.๎  หนังสือทีไสวนราชการมีเปถึงหนวยงานอืไน฿ดซึไงมิ฿ชสวนราชการหรือ 

ทีไมเีปถึงบุคคลภายนอก 
๕.๏  หนังสือทีไหนวยงานอืไน฿ดซึไงมิ฿ชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง

สวนราชการ 
๕.๐  อกสารทีไทางราชการจัดทําขึๅนพืไอป็นหลักฐาน฿นราชการ 

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

๐ ขຌอ ๒ นิยามคําวา “ระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์” พิไมดยระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ 

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



๕.๑  อกสารทีไทางราชการจัดทําขึๅนตามกฎหมาย ระบียบ หรอืขຌอบังคับ 
๕.๒  ขຌอมูลขาวสารหรือหนังสือทีไเดຌรับจากระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ 
 

ขຌอ ํ์  หนังสือ มี ๒ ชนิด คือ 
ํ์.ํ  หนังสือภายนอก 
ํ์.๎  หนังสือภาย฿น 
ํ์.๏  หนังสือประทับตรา 
ํ์.๐  หนังสือสัไงการ 
ํ์.๑  หนังสือประชาสัมพันธ์ 
ํ์ ๒  หนังสือทีไจຌาหนຌาทีไทาํขึๅน หรอืรับเวຌป็นหลักฐาน฿นราชการ 

 

สวนทีไ ํ 

หนังสือภายนอก 
   

 

ขຌอ ํํ  หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการทีไป็นบบพิธีดย฿ชຌกระดาษ
ตราครุฑป็นหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอืไน฿ดซึไงมิ฿ช 
สวนราชการ หรือทีไมีถึงบุคคลภายนอก ฿หຌจดัทําตามบบทีไ ํ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 

ํํ.ํ  ทีไ฿หຌลงรหัสตัวพยัญชนะละลขประจําของจຌาของรืไอง ตามทีไ
กําหนดเวຌ฿นภาคผนวก ํ ทับลขทะบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการ฿หຌกําหนดรหัส 
ตัวพยัญชนะพิไมขึๅนเดຌตามความจําป็น 

ํํ.๎  สวนราชการจຌาของหนังสือ ฿หຌลงชืไอสวนราชการ สถานทีไราชการ 
หรือคณะกรรมการซึไงป็นจຌาของหนังสือนัๅน ละดยปกติ฿หຌลงทีไตัๅงเวຌดຌวย 

ํํ.๏  วัน ดือน ป ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของ
ปพุทธศักราชทีไออกหนังสือ 

ํํ.๐  รืไอง ฿หຌลงรืไองยอทีไป็น฿จความสัๅนทีไสุดของหนังสือฉบับนัๅน  
฿นกรณีทีไป็นหนังสือตอนืไอง 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 จงึอຌางถึงหนังสือฉบับอืไน โ ทีไกีไยวกับรืไองนัๅนดยฉพาะ฿หຌทราบดຌวย 

ํํ.๓  สิไงทีไสงมาดຌวย (ถຌามี) ฿หຌลงชืไอสิไงของ อกสาร หรือบรรณสาร 
ทีไสงเปพรຌอมกับหนังสือนัๅน ฿นกรณีทีไเมสามารถสงเป฿นซองดียวกันเดຌ ฿หຌจຌงดຌวยวาสงเปดยทาง฿ด 

ํํ.๔  ขຌอความ ฿หຌลงสาระสําคัญของรืไอง฿หຌชัดจนละขຌา฿จงาย หากมี
ความประสงค์หลายประการ฿หຌยกป็นขຌอ โ 



ํํ.๕  คําลงทຌาย ฿หຌ฿ชຌคําลงทຌายตามฐานะของผูຌรับหนังสือตามตาราง 
การ฿ชຌคําขึๅนตຌน สรรพนาม ละคาํลงทຌาย ทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก ๎ 

ํํ.ํ์  ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอจຌาของหนังสือ ละ฿หຌพิมพ์ชืไอตใมของ
จຌาของลายมือชืไอเวຌ฿ตຌลายมือชืไอ ตามรายละอียดทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก ๏ 

ํํ.ํํ  ตําหนง ฿หຌลงตําหนงของจຌาของหนังสือ 
ํํ.ํ๎  สวนราชการจຌาของรืไอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง หรือ

หนวยงานทีไออกหนังสือ ถຌาสวนราชการทีไออกหนังสืออยู฿นระดับกระทรวง หรือทบวง ฿หຌลงชืไอสวน
ราชการจຌาของรืไองทัๅงระดับกรมละกอง ถຌาสวนราชการทีไออกหนังสืออยู฿นระดับกรมลงมา ฿หຌลง
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไองพียงระดับกองหรือหนวยงานทีไรับผิดชอบ 

ํํ.ํ๏  ทร ฿หຌลงหมายลขทรศัพท์ของสวนราชการจຌาของรืไอง หรือ
หนวยงานทีไออกหนังสือละหมายลขภาย฿นตูຌสาขา (ถຌามี) เวຌดຌวย 

ํํ.ํ๐  สํานาสง (ถຌามี) ฿นกรณีทีไผูຌสงจัดทําสํานาสงเป฿หຌสวนราชการ 
หรือบุคคลอืไนทราบ ละประสงค์จะ฿หຌผูຌรับทราบวาเดຌมีสํานาสงเป฿หຌผูຌ฿ดลຌว ฿หຌพิมพ์ชืไอตใม หรือ
ชืไอยอของสวนราชการหรือชืไอบุคคลทีไสงสํานาเป฿หຌ พืไอ฿หຌป็นทีไขຌา฿จระหวางผูຌสงละผูຌรับ ถຌาหาก
มีรายชืไอทีไสงมาก฿หຌพิมพ์วาสงเปตามรายชืไอทีไนบ ละนบรายชืไอเปดຌวย 
 

สวนทีไ ๎ 

หนังสือภาย฿น 
   

 

ขຌอ ํ๎  หนังสือภาย฿น คือ หนังสือติดตอราชการทีไป็นบบพิธีนຌอยกวาหนังสือ
ภายนอก ป็นหนังสือติดตอภาย฿นกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดดียวกัน ฿ชຌกระดาษบันทึก
ขຌอความ ละ฿หຌจดัทําตามบบทีไ ๎ 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 

ํ๎.๏  วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของป
พุทธศักราชทีไออกหนังสือ 

ํ๎.๐  รืไอง ฿หຌลงรืไองยอทีไป็น฿จความสัๅนทีไสุดของหนังสือฉบับนัๅน  
฿นกรณีทีไป็นหนังสือตอนืไอง ดยปกติ฿หຌลงรืไองของหนังสือฉบับดิม 

ํ๎.๑  คําขึๅนตຌน ฿หຌ฿ชຌคําขึๅนตຌนตามฐานะของผูຌรับหนังสือตามตารางการ
฿ชຌคําขึๅนตຌน สรรพนาม ละคําลงทຌาย ทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก ๎ ลຌวลงตําหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅน
มีถึง หรอืชืไอบุคคล฿นกรณีทีไมีถึงตัวบุคคลเมกีไยวกับตําหนงหนຌาทีไ 



ํ๎.๒  ขຌอความ ฿หຌลงสาระสําคัญของรืไอง฿หຌชัดจนละขຌา฿จงาย หากมี
ความประสงค์หลายประการ฿หຌยกป็นขຌอ โ ฿นกรณีทีไมกีารอຌางถึงหนังสือทีไคยมีติดตอกันหรือมีสิไงทีไ
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 ฉพาะกรณีทีไเม฿ชรืไองสําคัญ เดຌก 

ํ๏.ํ  การขอรายละอียดพิไมติม 
ํ๏.๎  การสงสํานาหนังสือ สิไงของ อกสาร หรอืบรรณสาร 
ํ๏.๏  การตอบรับทราบทีไเมกีไยวกับราชการสําคัญ หรอืการงิน 
ํ๏.๐  การจຌงผลงานทีไเดຌดํานินการเปลຌว฿หຌสวนราชการทีไกีไยวขຌองทราบ 
ํ๏.๑  การตือนรืไองทีไคຌาง 
ํ๏.๒  รืไองซึไงหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมขึๅนเปกําหนดดยทําป็น

คําสัไง ฿หຌ฿ชຌหนังสือประทับตรา 
 

ขຌอ ํ๐  หนังสือประทับตรา ฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจัดทําตามบบทีไ ๏  

ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 
ํ๐.ํ  ทีไ ฿หຌลงรหัสตัวพยัญชนะละลขประจําของจຌาของรืไอง ตามทีไ

กําหนดเวຌ฿นภาคผนวก ํ ทับลขทะบียนหนังสือสง 
ํ๐.๎  ถึง  ฿หຌลงชืไอสวนราชการ หนวยงาน หรอืบุคคลทีไหนังสือนัๅนมีถึง 
ํ๐.๏  ขຌอความ ฿หຌลงสาระสําคัญของรืไอง฿หຌชัดจนละขຌา฿จงาย 
ํ๐.๐  ชืไอสวนราชการทีไสงหนังสือออก ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไสงหนังสือออก 
ํ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 คาํสัไง ระบียบ ละขຌอบังคับ 
 

ขຌอ ํ๒  คําสัไง คือ บรรดาขຌอความทีไผูຌ บังคับบัญชาสัไงการ฿หຌปฏิบัติดยชอบ 
ดຌวยกฎหมาย฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจัดทําตามบบทีไ ๐ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 

ํ๒.ํ  คาํสัไง ฿หຌลงชืไอสวนราชการ หรือตําหนงของผูຌมีอํานาจทีไออกคําสัไง 
ํ๒.๎  ทีไ ฿หຌลงลขทีไทีไออกคําสัไง ดยริไมฉบับรกจากลข ํ รียงป็น

ลาํดับเปจนสิๅนปปฏิทินทับลขปพุทธศักราชทีไออกคําสัไง 
ํ๒.๏  รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองทีไออกคําสัไง 
ํ๒.๐  ขຌอความ ฿หຌอຌางหตุทีไออกคําสัไง ละอຌางถึงอํานาจทีไ฿หຌออกคําสัไง 

(ถຌามี) เวຌดຌวย 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  ระบียบ คือ บรรดาขຌอความทีไผูຌมีอํานาจหนຌาทีไเดຌวางเวຌ ดยจะอาศัย
อํานาจของกฎหมายหรือเมกใเดຌ พืไอถือป็นหลักปฏิบัติงานป็นการประจํา ฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ
฿หຌจดัทําตามบบทีไ 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. ฿หຌลงตัวลขของปพุทธศักราชทีไออกระบียบ 
ํ๓.๑  ขຌอความ ฿หຌอຌางหตุผลดยยอ พืไอสดงถึงความมุงหมายทีไตຌอง

ออกระบียบ ละอຌางถึงกฎหมายทีไ฿หຌอํานาจออกระบียบ (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
ตัวลขของปพุทธศักราชทีไออกระบียบ 

ํ๓.๔  ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอผูຌออกระบียบ ละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของ
ลายมือชืไอเวຌ฿ตຌลายมือชืไอ 

ํ๓.๕  ตําหนง ฿หຌลงตําหนงของผูຌออกระบียบ 
 

ขຌอ ํ๔  ขຌอบังคับ คือ บรรดาขຌอความทีไผูຌมีอํานาจหนຌาทีไกําหนด฿หຌ฿ชຌดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายทีไบัญญัติ฿หຌกระทําเดຌ ฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจัดทําตามบบทีไ 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. ฿หຌลงตัวลขของปพุทธศักราชทีไออกขຌอบังคับ 
ํ๔.๑  ขຌอความ ฿หຌอຌางหตุผลดยยอพืไอสดงถึงความมุงหมายทีไตຌอง

ออกขຌอบังคับ ละอຌางถึงกฎหมายทีไ฿หຌอํานาจออกขຌอบังคับ 
ํ๔.๒  ขຌอ ฿หຌรียงขຌอความทีไจะ฿ชຌบังคับป็นขຌอ โ ดย฿หຌ ขຌอ ํ ป็น 

ชืไอขຌอบังคับ ขຌอ ๎ ป็นวัน฿ชຌบังคับกําหนดวา฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตมืไอ฿ด ละขຌอสุดทຌายป็นขຌอ 
ผูຌรักษาการ ขຌอบังคับ฿ดถຌามีมากขຌอหรือหลายรืไองจะบงป็นหมวดกใเดຌ ดย฿หຌยຌายขຌอผูຌรักษาการ 
เปป็นขຌอสุดทຌายกอนทีไจะขึๅนหมวด ํ 

ํ๔.๓  ประกาศ ณ วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละ
ตัวลขของปพุทธศักราช ทีไออกขຌอบังคับ 

ํ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 ฿หຌอຌางหตุผลทีไตຌองออกประกาศละขຌอความทีไประกาศ 
๎์.๐  ประกาศ ณ วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละ

ตัวลขของปพุทธศักราชทีไออกประกาศ 
๎์.๑  ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอผูຌออกประกาศ ละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของ

ลายมือชืไอเวຌ฿ตຌลายมือชืไอ 
๎์.๒  ตําหนง ฿หຌลงตําหนงของผูຌออกประกาศ 

฿นกรณีทีไกฎหมายกําหนด฿หຌทาํป็นจຌงความ ฿หຌปลีไยนคําวาประกาศ ป็น จຌงความ 
 

ขຌอ ๎ํ  ถลงการณ์ คือ บรรดาขຌอความทีไทางราชการถลงพืไอทําความขຌา฿จ฿น
กิจการของทางราชการ หรือหตุการณ์หรือกรณี฿ด โ ฿หຌทราบชัดจนดยทัไวกัน ฿ชຌกระดาษตราครุฑ 

ละ฿หຌจดัทําตามบบทีไ ๔ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 
๎ํ.ํ  ถลงการณ์ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกถลงการณ์ 

๎ํ.๎  รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองทีไออกถลงการณ์ 

๎ํ.๏  ฉบับทีไ ฿ชຌ฿นกรณีทีไจะตຌองออกถลงการณ์หลายฉบับ฿นรืไองดียว
ทีไตอนืไองกัน ฿หຌลงฉบับทีไรียงตามลําดับเวຌดຌวย 

๎ํ .๐  ขຌอความ ฿หຌอຌางหตุผลทีไตຌองออกถลงการณ์ละขຌอความ 
ทีไถลงการณ์ 

๎ํ .๑  สวนราชการทีไออกถลงการณ์ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออก
ถลงการณ์ 

๎ํ.๒  วัน ดือน ป ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของ
ปพุทธศักราชทีไออกถลงการณ์ 

 

ขຌอ ๎๎  ขาว คือ บรรดาขຌอความทีไทางราชการหในสมควรผยพร฿หຌทราบ  
฿หຌจัดทําตามบบทีไ ๕ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 

๎๎.ํ  ขาว ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกขาว 
๎๎.๎  รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองทีไออกขาว 
๎๎ .๏  ฉบับทีไ ฿ชຌ฿นกรณีทีไจะตຌองออกขาวหลายฉบับ฿นรืไองดียว 

ทีไตอนืไองกัน ฿หຌลงฉบับทีไรียงตามลําดับเวຌดຌวย 
๎๎.๐  ขຌอความ ฿หຌลงรายละอียดกีไยวกับรืไองของขาว 
๎๎.๑  สวนราชการทีไออกขาว ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกขาว 
๎๎.๒  วัน ดือน ป ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของ

ปพุทธศักราชทีไออกขาว 



 

สวนทีไ ๒ 

หนังสือทีไจຌาหนຌาทีไทําขึๅนหรอืรับเวຌป็นหลักฐาน฿นราชการ 
   

 

ขຌอ ๎๏  หนังสือทีไจຌาหนຌาทีไทําขึๅนหรือรับเวຌป็นหลักฐาน฿นราชการ คือ หนังสือทีไ
ทางราชการทําขึๅนนอกจากทีไกลาวมาลຌวขຌางตຌน หรือหนังสือทีไหนวยงานอืไน฿ดซึไงมิ฿ชสวนราชการ 
หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ ละสวนราชการรับเวຌป็นหลักฐานของทางราชการ มี  
๐ ชนิด คือหนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก ละหนังสืออืไน 

 

ขຌอ ๎๐  หนังสือรับรอง คือ หนังสือทีไสวนราชการออก฿หຌพืไอรับรองก บุคคล  
นิติบุคคล หรือหนวยงาน พืไอวัตถุประสงค์อยางหนึไงอยาง฿ด฿หຌปรากฏกบุคคลดยทัไวเปเมจําพาะ
จาะจง ฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจดัทําตามบบทีไ ํ์ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 

๎๐.ํ  ลขทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือรับรองดยฉพาะ ริไมตัๅงตลข ํ 

รียงป็นลําดับเปจนถึงสิๅนปปฏิทิน ทับลขปพุทธศักราชทีไออกหนังสือรับรอง หรือลงลขทีไของหนังสือ
ทัไวเปตามบบหนังสือภายนอกอยางหนึไงอยาง฿ด 

๎๐.๎  สวนราชการจຌาของหนังสือ ฿หຌลงชืไอของสวนราชการซึไงป็น
จຌาของหนังสือนัๅน ละจะลงสถานทีไตัๅงของสวนราชการจຌาของหนังสือดຌวยกใเดຌ 

๎๐.๏  ขຌอความ ฿หຌลงขຌอความขึๅนตຌนวา หนังสือฉบับนีๅ฿หຌเวຌพืไอรับรองวา
ลຌวตอดຌวยชืไอบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานทีไทางราชการรับรอง ฿นกรณีป็นบุคคล฿หຌพิมพ์ชืไอตใม
ดยมีคํานําหนຌานาม ชืไอ นามสกุล ตําหนงหนຌาทีไ ละสังกัดหนวยงานทีไผูຌนัๅนทํางานอยูอยางชัดจຌง
ลຌวจึงลงขຌอความทีไรบัรอง 

๎๐.๐  ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลข
ของปพุทธศักราชทีไออกหนังสือรับรอง 

๎๐.๑  ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอหัวหนຌาสวนราชการผูຌออกหนังสือ หรือผูຌทีไ
เดຌรับมอบหมายละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของลายมือชืไอเวຌ฿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
ประชุม ละมติของทีไประชุมเวຌป็นหลักฐาน ฿หຌจัดทําตามบบทีไ ํํ ทຌายระบียบ ดยกรอก
รายละอียดดังนีๅ 

๎๑.ํ รายงานการประชุม ฿หຌลงชืไอคณะทีไประชุม หรอืชืไอการประชุมนัๅน 
๎๑.๎  ครัๅงทีไ ฿หຌลงครัๅงทีไประชุม 



๎๑.๏  มืไอ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไประชุม 
๎๑.๐  ณ ฿หຌลงสถานทีไทีไประชุม 
๎๑.๑  ผูຌมาประชุม ฿หຌลงชืไอละหรือตําหนงของผูຌเดຌรับตงตัๅงป็นคณะ

ทีไประชุมซึไงมาประชุม ฿นกรณีทีไมีผูຌมาประชุมทน฿หຌลงชืไอผูຌมาประชุมทน ละลงวามาประชุมทน
ผูຌ฿ดหรือตําหนง฿ด 

๎๑.๒  ผูຌเมมาประชุม ฿หຌลงชืไอละหรือตําหนงของผูຌทีไเดຌรับตงตัๅงป็น
คณะทีไประชุม ซึไงมิเดຌมาประชุมพรຌอมทัๅงหตุผล (ถຌามี) 

๎๑ .๓  ผูຌ ขຌารวมประชุม ฿หຌลงชืไอละหรือตําหนงของผูຌทีไมิเดຌรับ 
การตงตัๅงป็นคณะทีไประชุม ซึไงเดຌขຌารวมประชุม (ถຌามี) 

๎๑.๔  ริไมประชุมวลา ฿หຌลงวลาทีไริไมประชุม 
๎๑.๕  ขຌอความ ฿หຌบันทึกขຌอความทีไประชุม ดยปกติ฿หຌริไมตຌนดຌวย

ประธานกลาวปຂดประชุม ละรืไองทีไประชุม กับมติ หรือขຌอสรุปของทีไประชุม฿นตละรืไองตามลําดับ 
๎๑.ํ์  ลิกประชุมวลา ฿หຌลงวลาทีไลิกประชุม 
๎๑.ํํ  ผูຌจดรายงานการประชุม ฿หຌลงชืไอผูຌจดรายงานการประชุมครัๅงนัๅน 
 

ขຌอ ๎๒  บันทึก คือ ขຌอความซึไงผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาสนอตอผูຌบังคับบัญชา หรือ
ผูຌบังคับบัญชาสัไงการกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา หรือขຌอความทีไจຌาหนຌาทีไ หรือหนวยงานระดับตไํากวาสวน
ราชการระดับกรมติดตอกัน฿นการปฏิบัติราชการ ดยปกติ฿หຌ฿ชຌกระดาษบันทึกขຌอความ ละ฿หຌมี
หัวขຌอดังตอเปนีๅ 

๎๒.ํ  ชืไอหรือตําหนงทีไบันทึกถึง ดย฿ชຌคําขึๅนตຌนตามทีไกําหนดเวຌ฿น
ภาคผนวก ๎ 

๎๒.๎  สาระสําคัญของรืไอง ฿หຌลง฿จความของรืไองทีไบันทึก ถຌามีอกสาร
ประกอบ กใ฿หຌระบุเวຌดຌวย 

๎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 ละคาํรຌอง 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 หรือผนดิจิทลัอนกประสงค์ ป็นตຌน 

 

สวนทีไ ๓ 

บทบใดตลใด 
   

 

ขຌอ ๎๔  หนังสือทีไตຌองปฏิบัติ฿หຌรใวกวาปกติ ป็นหนังสือทีไตຌองจัดสงละดํานินการ
ทางสารบรรณดຌวยความรวดรใวป็นพิศษ บงป็น ๏ ประภท คือ 

๎๔.ํ  ดวนทีไสุด ฿หຌจຌาหนຌาทีไปฏิบัติ฿นทันทีทีไเดຌรับหนังสือนัๅน 
๎๔.๎  ดวนมาก ฿หຌจຌาหนຌาทีไปฏิบัติดยรใว 
๎๔.๏  ดวน ฿หຌจຌาหนຌาทีไปฏิบัติรใวกวาปกติ ทาทีไจะทําเดຌ฿หຌระบุ 

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฿นวลาทีไกําหนด 

 

ขຌอ ๎๕๓  การติดตอราชการนอกจากการจะดํานินการดยหนังสือทีไป็นอกสาร
สามารถดํานินการดຌวยระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์เดຌ 

฿นกรณีทีไติดตอราชการดຌวยระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ฿หຌผูຌสงตรวจสอบผล 
การสงทุกครัๅงละ฿หຌผูຌรับจຌงตอบรับ พืไอยืนยันวาหนังสือเดຌจัดสงเปยังผูຌรับรียบรຌอยลຌว ละสวน
ราชการผูຌสงเมตຌองจัดสงหนังสือป็นอกสาร วຌนตกรณีป็นรืไองสําคัญจําป็นตຌองยืนยันป็นอกสาร 
฿หຌทําอกสาร ยืนยันตามเปทันที 

การสงขຌอความทางครืไองมือสืไอสาร ชน ทรลข วิทยุทรลข ทรพิมพ์ ทรศัพท์ 
วิทยุสืไอสารวิทยุกระจายสียง หรือวิทยุทรทัศน์ ป็นตຌน ฿หຌผูຌรับปฏิบัติชนดียวกับเดຌรับหนังสือ  
฿นกรณีทีไจาํป็นตຌองยืนยันป็นหนังสือ฿หຌทําหนังสือยืนยันตามเปทันที 

การส งขຌอความทางครืไองมือสืไ อสารซึไ ง เมมีหลักฐานปรากฏชัดจຌง  ชน  
ทางทรศัพท์ วิทยุสืไอสาร วิทยุกระจายสียง หรือวิทยุทรทัศน์ ป็นตຌน ฿หຌผูຌสงละผูຌรับบันทึก
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 

 

ขຌอ  ๏๎   หนังสือ วียน  คือ  หนังสือทีไมีถึ งผูຌ รับ ป็นจํานวนมาก  มี ฿จความ 
อยางดียวกัน ฿หຌพิไมรหัสตัวพยัญชนะ ว หนຌาลขทะบียนหนังสือสง ซึไงกําหนดป็นลขทีไ
หนังสือวียนดยฉพาะ ริไมตัๅงตลข ํ รียงป็นลําดับเปจนถึงสิๅนปปฏิทิน หรือ฿ชຌลขทีไของหนังสือ
ทัไวเปตามบบหนังสือภายนอกอยางหนึไงอยาง฿ด 

มืไอผูຌรับเดຌรับหนังสือวียนลຌวหในวารืไองนัๅนจะตຌอง฿หຌหนวยงาน หรือบุคคล 
฿นบังคับบัญชา฿นระดับตาง โ เดຌรับทราบดຌวย กใ฿หຌมีหนຌาทีไจัดทําสํานา หรือจัดสง฿หຌหนวยงาน หรือ
บุคคลหลานัๅนดยรใว 

 

ขຌอ ๏๏  สรรพนามทีไ฿ชຌ฿นหนังสือ ฿หຌ฿ชຌตามฐานะหงความสัมพันธ์ระหวางจຌาของ
หนังสือละผูຌรบัหนังสือตามภาคผนวก ๎ 

 

ขຌอ ๏๐  หนังสือภาษาตางประทศ ฿หຌ฿ชຌกระดาษตราครุฑ 

หนังสือทีไป็นภาษาอังกฤษ ฿หຌทาํตามบบทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก ๐ 

สําหรับหนังสือทีไป็นภาษาอืไน โ ซึไงมิ฿ชภาษาอังกฤษ ฿หຌป็นเปตามประพณีนิยม 
 

หมวด ๎ 

การรับละสงหนังสือ 
   

สวนทีไ ํ 

การรับหนังสือ 
   

 

ขຌอ ๏๑๔  หนังสือรับ คือ หนังสือทีไเดຌรับขຌามาจากภายนอก ฿หຌจຌาหนຌาทีไของ
หนวยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามทีไกําหนดเวຌ฿นสวนนีๅ 

การรับหนังสือทีไมี ชัๅนความลับ ฿นชัๅนลับหรือลับมาก ดຌวยระบบสารบรรณ
อิลใกทรอนิกส์ ฿หຌผูຌ฿ชຌงานหรือผูຌปฏิบัติงานทีไเดຌรับการตงตัๅง฿หຌขຌาถึงอกสารลับตละระดับ ป็นผูຌรับ
ผานระบบการรักษาความปลอดภัย ดย฿หຌป็นเปตามระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของ 
ทางราชการ 

ขຌอ ๏๒  จัดลําดับความสําคัญละความรงดวนของหนังสือพืไอดํานินการกอนหลัง 
ละ฿หຌผูຌปຂดซองตรวจอกสาร หากเมถูกตຌอง฿หຌติดตอสวนราชการจຌาของรืไอง หรือหนวยงานทีไ 

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



ออกหนังสือพืไอดํานินการ฿หຌถูกตຌอง หรือบันทึกขຌอบกพรองเวຌป็นหลักฐาน ลຌวจึงดํานินการ 
รืไองนัๅนตอเป 

 

ขຌอ ๏๓  ประทับตรารับหนังสือตามบบทีไ ํ๎ ทຌายระบียบ ทีไมุมบนดຌานขวา 
ของหนังสือ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 

๏๓.ํ  ลขรับ ฿หຌลงลขทีไรบัตามลขทีไรับ฿นทะบียน 
๏๓.๎  วันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไรบัหนังสือ 
๏๓.๏  วลา ฿หຌลงวลาทีไรับหนังสือ 

 

ขຌอ ๏๔  ลงทะบียนรับหนังสือ฿นทะบียนหนังสือรับตามบบทีไ ํ๏ ทຌายระบียบ 
ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 

๏๔ .ํ   ทะบียนหนังสือรับ  วันทีไ   ดือน  พ .ศ .  ฿หຌลงวัน   ดือน  ป 
ทีไลงทะบียน 

๏๔.๎  ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขลําดับของทะบียนหนังสือรับรียงลําดับ
ติดตอกันเปตลอดปปฏิทิน ลขทะบียนของหนังสือรับจะตຌองตรงกับลขทีไ฿นตรารับหนังสือ 

๏๔.๏  ทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือทีไรับขຌามา 
๏๔.๐  ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปของหนังสือทีไรับขຌามา 
๏๔.๑  จาก ฿หຌลงตําหนงจຌาของหนังสือ หรือชืไอสวนราชการ หรือ 

ชืไอบุคคล฿นกรณีทีไเมมีตําหนง 
๏๔.๒  ถึง ฿หຌลงตําหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅนมีถึง หรือชืไอสวนราชการ หรือ

ชืไอบุคคล ฿นกรณีทีไเมมีตําหนง 
๏๔.๓  รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือฉบับนัๅน ฿นกรณีทีไเมมีชืไอรืไอง ฿หຌลง

สรุปรืไองยอ 
๏๔.๔  การปฏิบัติ ฿หຌบันทึกการปฏิบัติกีไยวกับหนังสือฉบับนัๅน 
๏๔.๕  หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี) 

 

ขຌอ ๏๕  จดัยกหนังสือทีไลงทะบียนรับลຌวสง฿หຌสวนราชการทีไกีไยวขຌองดํานินการ 
ดย฿หຌลงชืไอหนวยงานทีไรับหนังสือนัๅน฿นชอง การปฏิบัติ ถຌามีชืไอบุคคล หรือตําหนงทีไกีไยวขຌอง 
กับการรับหนังสือ฿หຌลงชืไอหรือตําหนงเวຌดຌวย 

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  การรับหนังสือภาย฿นสวนราชการดียวกัน มืไอผูຌรับเดຌรับหนังสือจาก
หนวยงานสารบรรณกลางลຌว ฿หຌปฏิบัติตามวิธีการทีไกลาวขຌางตຌนดยอนุลม 
 

สวนทีไ ๎ 

การสงหนังสือ 
   

 

ขຌอ ๐ํ๕  หนังสือสง คือ หนังสือทีไสงออกเปภายนอก ฿หຌปฏิบัติตามทีไกําหนดเวຌ 
฿นสวนนีๅ 

การสงหนังสือทีไมี ชัๅนความลับ ฿นชัๅนลับหรือลับมาก ดຌวยระบบสารบรรณ
อิลใกทรอนิกส์ ฿หຌผูຌ฿ชຌงานหรือผูຌปฏิบัติงานทีไเดຌรับการตงตัๅง฿หຌขຌาถึงอกสารลับตละระดับ ป็น 
ผูຌสงผานระบบการรักษาความปลอดภัย ดย฿หຌป็นเปตามระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของ 
ทางราชการ 

 

ขຌอ ๐๎  ฿หຌจຌาของรืไองตรวจความรียบรຌอยของหนังสือ รวมทัๅงสิไงทีไจะสงเปดຌวย 
฿หຌครบถຌวน ลຌวสงรืไอง฿หຌจຌาหนຌาทีไของหนวยงานสารบรรณกลางพืไอสงออก 

 

ขຌอ ๐๏  มืไอจຌาหนຌาทีไของหนวยงานสารบรรณกลางเดຌรับรืไองลຌว ฿หຌปฏิบัติดังนีๅ 
๐๏ .ํ  ลงทะบียนสงหนังสือ฿นทะบียนหนังสือสงตามบบทีไ ํ๐  

ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 
๐๏.ํ.ํ  ทะบียนหนังสือสง วันทีไ ดือน พ.ศ. ฿หຌลงวัน ดือน ป 

ทีไลงทะบียน 
๐๏.ํ.๎  ลขทะบียนสง ฿หຌลงลขลําดับของทะบียนหนังสือสง

รียงลําดับติดตอกันเปตลอดปปฏิทิน 
๐๏ .ํ .๏   ทีไ  ฿หຌลงรหัสตัวพยัญชนะ  ละลขประจํ าของ 

สวนราชการจຌาของรืไอง฿นหนังสือทีไจะสงออก ถຌาเมมีทีไดังกลาว ชองนีๅจะวาง 
๐๏.ํ.๐  ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไจะสงหนังสือนัๅนออก 
๐๏.ํ.๑  จาก ฿หຌลงตําหนงจຌาของหนังสือ หรือชืไอสวนราชการ 

หรอืชืไอบุคคล฿นกรณีทีไเมมีตําหนง 
๐๏.ํ.๒  ถึง ฿หຌลงตําหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅนมีถึง หรือชืไอสวน

ราชการ หรือชืไอบุคคล฿นกรณีทีไเมมีตําหนง 
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 

 

ขຌอ ๐๐  กอนบรรจุซอง ฿หຌ จຌาหนຌาทีไของหนวยงานสารบรรณกลางตรวจ 
ความรียบรຌอยของหนังสือตลอดจนสิไงทีไสงเปดຌวยอีกครัๅงหนึไง ลຌวปຂดผนึก 

หนังสือทีไเมมีความสําคัญมากนัก อาจสงเปดยวิธีพับยึดติดดຌวยถบกาว กาว ยใบ
ดຌวยลวดหรือวิธีอืไนทนการบรรจุซอง 

 

ขຌอ ๐๑  การจาหนຌาซอง ฿หຌปฏิบัติตามบบทีไ ํ๑ ทຌายระบียบสําหรับหนังสือทีไตຌอง
ปฏิบัติ฿หຌรใวกวาปกติ ฿หຌปฏิบัติตามขຌอ ๎๔ ฿นกรณีเม฿ชຌสมุดสงหนังสือ ฿หຌมี฿บรับหนังสือตามขຌอ ๐๕ 

นบติดซองเปดຌวย 
 

ขຌอ ๐๒  การสงหนังสือดยทางเปรษณีย์ ฿หຌถือปฏิบัติตามระบียบ หรือวิธีการ 
ทีไการสืไอสารหงประทศเทยกําหนด 

การสงหนังสือซึไงมิ฿ชป็นการสงดยทางเปรษณีย์ มืไอสงหนังสือ฿หຌผูຌรับลຌว ผูຌสง
ตຌอง฿หຌผูຌรับลงชืไอรับ฿นสมุดสงหนังสือ หรือ฿บรับ ลຌวตกรณี ถຌาป็น฿บรับ฿หຌนํา฿บรับนัๅนมาผนึกติดเวຌ
ทีไสาํนาคูฉบับ 

 

ขຌอ ๐๓  หนังสือทีไเดຌลงทะบียนสง ฿นกรณีทีไป็นการตอบหนังสือซึไงรับขຌามา 
฿หຌลงทะบียนวาหนังสือนัๅนเดຌตอบตามหนังสือรับทีไทา฿ด วัน ดือน ป฿ด 

 

ขຌอ ๐๔  สมุดสงหนังสือ ฿หຌจัดทําตามบบทีไ ํ๒ ทຌายระบียบ ดยกรอก
รายละอียดดังนีๅ 

๐๔.ํ  ลขทะบียน ฿หຌลงลขทะบียนหนังสือสง 
๐๔.๎  จาก ฿หຌลงตําหนง หรือชืไอสวนราชการ หรือชืไอบุคคลทีไป็น

จຌาของหนังสือ 
๐๔.๏  ถึง ฿หຌลงตําหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅนมีถึง หรือชืไอสวนราชการ หรือ

ชืไอบุคคล ฿นกรณีทีไเมมีตําหนง 
๐๔.๐  หนวยรับ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไรับหนังสือ 
๐๔.๑  ผูຌรับ ฿หຌผูຌรับหนังสือลงชืไอทีไสามารถอานออกเดຌ 
๐๔.๒  วันละวลา ฿หຌผูຌรับหนังสือลงวัน ดือน ป ละวลาทีไรับหนังสือ 
๐๔.๓  หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี) 
 

ขຌอ ๐๕  ฿บรับหนังสือ ฿หຌจัดทําตามบบทีไ ํ๓ ทຌายระบียบ ดยกรอก
รายละอียดดังนีๅ 

๐๕.ํ  ทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือฉบับนัๅน 



๐๕.๎  ถึง ฿หຌลงตําหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅนมีถึง หรือชืไอสวนราชการ หรือ
ชืไอบุคคล ฿นกรณีทีไเมมีตําหนง 

๐๕.๏  รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือฉบับนัๅน ฿นกรณีทีไเมมีชืไอรืไอง  
฿หຌลงสรุปรืไองยอ 

๐๕.๐  รับวันทีไ ฿หຌผูຌรับหนังสือลงวัน ดือน ปทีไรบัหนังสือ 
๐๕.๑  วลา ฿หຌผูຌรับหนังสือลงวลาทีไรับหนังสือ 
๐๕.๒  ผูຌรับ ฿หຌผูຌรับหนังสือลงชืไอทีไสามารถอานออกเดຌ 

 

สวนทีไ ๏ 

บทบใดตลใด 
   

 

ขຌอ ๑์  พืไอ฿หຌการรับละสงหนังสือดํานินเปดยสะดวกรียบรຌอยละรวดรใว 
สวนราชการจะกําหนดหนຌาทีไของผูຌปฏิบัติตลอดจนนวทางปฏิบัตินัๅนเวຌดຌวยกใเดຌ  ทัๅงนีๅ ฿หຌมีการสํารวจ
ทะบียนหนังสือรับป็นประจําวาหนังสือตามทะบียนรับนัๅนเดຌมีการปฏิบัติเปลຌวพียง฿ด ละ฿หຌมี
การติดตามรืไองดຌวย ฿นการนีๅสวนราชการ฿ดหในสมควรจะจัด฿หຌมีบัตรตรวจคຌนสําหรับหนังสือรับละ
หนังสือสงพืไอความสะดวก฿นการคຌนหากใเดຌตามความหมาะสม 

 

ขຌอ ๑ํ  บัตรตรวจคຌน ฿หຌจดัทําตามบบทีไ ํ๔ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 
๑ํ.ํ  รืไอง รหัส ฿หຌลงรืไองละรหัสตามหมวดหมูของหนังสือ 
๑ํ.๎  ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขทะบียนตามทีไปรากฏ฿นทะบียนหนังสือรับ 
๑ํ.๏  ทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือ 
๑ํ.๐  ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ป ของหนังสือ 
๑ํ.๑  รายการ ฿หຌลงรืไองยอของหนังสือพืไอ฿หຌทราบวา หนังสือนัๅน 

มาจากทีไ฿ด รืไองอะเร 
๑ํ.๒  การปฏิบัติ ฿หຌบันทึกการปฏิบัติกีไยวกับหนังสือนัๅนพืไอ฿หຌทราบวา

สงเปทีไ฿ด มืไอ฿ด 
 

หมวด ๏ 

การกใบรักษา ยืม ละทาํลายหนังสือ 
   

สวนทีไ ํ 

การกใบรักษา 
   

 

ขຌอ ๑๎  การกใบหนังสือบงออกป็น การกใบระหวางปฏิบัติ การกใบมืไอปฏิบัติ
สรใจลຌว ละการกใบเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการตรวจสอบ 

 



ขຌอ ๑๏  การกใบระหวางปฏิบัติ คือ การกใบหนังสือทีไปฏิบัติยังเมสรใจ฿หຌอยู฿น
ความรับผิดชอบของจຌาของรืไองดย฿หຌกําหนดวิธีการกใบ฿หຌหมาะสมตามขัๅนตอนของการปฏิบัติงาน 

 

ขຌอ ๑๐  การกใบมืไอปฏิบัติสรใจลຌว คือ การกใบหนังสือทีไปฏิบัติสรใจรียบรຌอยลຌว 
ละเมมีอะเรทีไจะตຌองปฏิบัติตอเปอีก ฿หຌจຌาหนຌาทีไของจຌาของรืไองปฏิบัติดังนีๅ 

๑๐.ํ  จัดทําบัญชีหนังสือสงกใบตามบบทีไ ํ๕ ทຌายระบียบ อยางนຌอย
฿หຌมีตຌนฉบับละสํานาคูฉบับสําหรับจຌาของรืไองละหนวยกใบ กใบเวຌอยางละฉบับ ดยกรอก
รายละอียดดังนีๅ 

๑๐.ํ.ํ  ลําดับทีไ ฿หຌลงลขลาํดับรืไองของหนังสือทีไกใบ 
๑๐.ํ.๎  ทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือตละฉบับ 
๑๐.ํ.๏  ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปของหนังสือตละฉบับ 
๑๐.ํ.๐  รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือตละฉบับ ฿นกรณีทีไเมมี

ชืไอรืไอง ฿หຌลงสรุปรืไองยอ 
๑๐.ํ.๑  อายุการกใบหนังสือ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไจะกใบถึง ฿นกรณี

฿หຌกใบเวຌตลอดเป ฿หຌลงคําวา หຌามทําลาย 
๑๐.ํ.๒  หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี) 

๑๐ .๎  สงหนังสือละรืไองปฏิบัติทัๅงปวงทีไ  กีไยวขຌองกับหนังสือนัๅน  
พรຌอมทัๅงบัญชีหนังสือสงกใบเป฿หຌหนวยกใบทีไสวนราชการนัๅน โ กําหนด 

 

ขຌอ ๑๑  มืไอเดຌรับรืไองจากจຌาของรืไองตามขຌอ ๑๐ ลຌว ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ
฿นการกใบหนังสือปฏิบัติดังนีๅ 

๑๑.ํ  ประทับตรากําหนดกใบหนังสือตามขຌอ ๓๏ เวຌทีไมุมลางดຌานขวา
ของกระดาษผนรกของหนังสือฉบับนัๅน ละลงลายมือชืไอยอกํากับตรา 

๑๑.ํ.ํ  หนังสือทีไตຌองกใบเวຌตลอดเป ฿หຌประทับตราคําวา  
หຌามทําลาย ดຌวยหมึกสีดง 

๑๑.ํ.๎  หนังสือทีไกใบดยมีกําหนดวลา ฿หຌประทับตราคําวา 
กใบถึง พ.ศ. ... ดຌวยหมึกสีนๅํางิน ละลงลขของปพุทธศักราชทีไ฿หຌกใบถึง 

๑๑ .๎   ลงทะบียนหนั งสือ กใบเวຌ  ป็นหลักฐานตามบบทีไ  ๎์  

ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 
๑๑.๎.ํ  ลําดับทีไ ฿หຌลงลขลาํดับรืไองของหนังสือทีไกใบ 
๑๑.๎.๎  วันกใบ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไนําหนังสือนัๅนขຌาทะบียนกใบ 
๑๑.๎ .๏  ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขทะบียนรับของหนังสือตละฉบับ 
๑๑.๎.๐  ทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือตละฉบับ 
๑๑.๎.๑  รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือตละฉบับ ฿นกรณีทีไเมมี

ชืไอรืไอง ฿หຌลงสรุปรืไองยอ 
๑๑.๎ .๒  รหัสฟງม ฿หຌลงหมายลขลําดับหมูของการจัดฟງมกใบหนังสือ 
๑๑.๎.๓  กําหนดวลากใบ ฿หຌลงระยะวลาการกใบตามทีไกําหนด

฿นตรากําหนดกใบหนังสือตามขຌอ ๑๑.ํ 



๑๑.๎.๔  หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี) 
 

ขຌอ ๑๒  การกใบเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการตรวจสอบ คือ การกใบหนังสือทีไปฏิบัติสรใจ
รียบรຌอยลຌว ตจาํป็นจะตຌอง฿ชຌ฿นการตรวจสอบป็นประจํา เมสะดวก฿นการสงเปกใบยังหนวยกใบ
ของสวนราชการตามขຌอ ๑๐ ฿หຌจຌาของรืไองกใบป็นอกทศ ดยตงตัๅงจຌาหนຌาทีไขึๅนรับผิดชอบกใเดຌ 
มืไอหมดความจําป็นทีไจะตຌอง฿ชຌ฿นการตรวจสอบลຌว ฿หຌจัดสงหนังสือนัๅนเปยังหนวยกใบของ 
สวนราชการดย฿หຌถือปฏิบัติตามขຌอ ๑๐ ละขຌอ ๑๑ ดยอนุลม 

 

ขຌอ ๑๓ํ์  อายุการกใบหนังสือ ดยปกติ฿หຌกใบเวຌเมนຌอยกวา ํ์ ป วຌนตหนังสือ
ดังตอเปนีๅ 

๑๓.ํ  หนังสือทีไตຌองสงวนป็นความลับ ฿หຌปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ
วาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ หรอืระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการ 

๑๓ .๎  หนังสือทีไ ป็นหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือ 
ของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออืไน฿ดทีไเดຌมีกฎหมายหรือระบียบบบผนกําหนดเวຌป็นพิศษลຌว 
การกใบ ฿หຌป็นเปตามกฎหมายละระบียบบบผนวาดຌวยการนัๅน 

๑๓.๏  หนังสือทีไมีคณุคาทางประวัติศาสตร์ทกุสาขาวิชา ละมีคุณคาตอ
การศึกษา คຌนควຌา วิจัย ฿หຌกใบเวຌป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดเป หรือตามทีไ
สาํนักหอจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด 

๑๓.๐  หนังสือทีไเดຌปฏิบัติงานสรใจสิๅนลຌว ละป็นคูสํานาทีไมีตຌนรืไอง
จะคຌนเดຌจากทีไอืไน฿หຌกใบเวຌเมนຌอยกวา ๑ ป 

๑๓.๑  หนังสือทีไ ป็นรืไองธรรมดาสามัญซึไงเมมีความสําคัญ ละ 
ป็นรืไองทีไกิดขึๅนป็นประจํามืไอดํานินการลຌวสรใจ฿หຌกใบเวຌเมนຌอยกวา ํ 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 ฿หຌกใบเวຌเมนຌอยกวา ๑ ป 

หนังสือกีไยวกับการงิน ซึไงหในวาเมมีความจําป็นตຌองกใบเวຌถึง ํ์ ป หรือ ๑ ป 
ลຌวตกรณี ฿หຌทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 

ขຌอ ๑๔ํํ  ทุกปปฏิทิน฿หຌสวนราชการจัดสงหนังสือทีไมีอายุครบ ๎์ ป นับจากวันทีไ
เดຌจัดทําขึๅน ทีไ กใบเวຌ ณ สวนราชการ฿ด พรຌอมทัๅงบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๎์ ป ฿หຌสํานัก 
หอจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร ภาย฿นวันทีไ ๏ํ มกราคม ของปถัดเป วຌนตหนังสือ
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 
฿หຌจดัทําบัญชีหนังสือครบ ๎์ ปทีไขอกใบอง สงมอบ฿หຌสํานักหอจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร 

 

ขຌอ ๑๕ํ๎  บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๎์ ป ละบัญชีหนังสือครบ ๎์ ปทีไขอกใบ
อง อยางนຌอย฿หຌมีตຌนฉบับละสํานาคูฉบับ พืไอ฿หຌสวนราชการผูຌมอบละสํานักหอจดหมายหตุ
หงชาติ กรมศิลปากร ผูຌรับมอบยึดถือเวຌป็นหลักฐานฝຆายละฉบับ 

๑๕ .ํ  บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๎์ ป ฿หຌจัดทําตามบบทีไ ๎ํ  

ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 
๑๕.ํ.ํ  ชืไอบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๎์ ป ประจําป ฿หຌลง

ตัวลขของปพุทธศักราชทีไจดัทําบัญชี 
๑๕.ํ .๎   กระทรวง ทบวง กรม กอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไจดัทําบัญชี 
๑๕.ํ.๏  วันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไจดัทําบัญชี 
๑๕.ํ.๐  ผนทีไ ฿หຌลงลขลาํดับของผนบัญชี 
๑๕.ํ.๑  ลําดับทีไ ฿หຌลงลขลาํดับรืไองของหนังสือทีไสงมอบ 
๑๕.ํ .๒  รหัสฟງม ฿หຌลงหมายลขลําดับหมูของการจัดฟງมกใบหนังสือ 
๑๕.ํ.๓  ทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือตละฉบับ 
๑๕.ํ ๔  ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปของหนังสือตละฉบับ 
๑๕.ํ ๕  ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขทะบียนรับของหนังสือตละฉบับ 
๑๕.ํ.ํ์  รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือตละฉบับ ฿นกรณีทีไ 

เมมีชืไอรืไอง ฿หຌลงสรุปรืไองยอ 
๑๕.ํ.ํํ  หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี) 
๑๕.ํ.ํ๎  ลงชืไอผูຌมอบ ฿หຌผูຌมอบลงลายมือชืไอละวงลใบชืไอละ

นามสกุลดຌวยตัวบรรจงพรຌอมทัๅงลงตําหนงของผูຌมอบ 
๑๕.ํ.ํ๏  ลงชืไอผูຌรับมอบ ฿หຌผูຌรับมอบลงลายมือชืไอละวงลใบ 

ชืไอละนามสกุลดຌวยตัวบรรจงพรຌอมทัๅงลงตําหนงของผูຌรับมอบ 
๑๕.๎  บัญชีหนังสือครบ ๎์ ป ทีไขอกใบอง ฿หຌจัดทําตามบบทีไ ๎๎  

ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 
๑๕.๎.ํ  ชืไอบัญชีหนังสือครบ ๎์ ปทีไขอกใบองประจําป ฿หຌลง

ตัวลขของปพุทธศักราชทีไจดัทําบัญชี 
๑๕.๎ .๎   กระทรวง ทบวง กรม กอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไจดัทําบัญชี 
๑๕.๎.๏  วันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไจัดทําบัญชี 
๑๕.๎.๐  ผนทีไ ฿หຌลงลขลาํดับของผนบัญชี 

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



๑๕.๎.๑  ลําดับทีไ ฿หຌลงลขลาํดับรืไองของหนังสือทีไขอกใบอง 
๑๕.๎ .๒  รหัสฟງม ฿หຌลงหมายลขลําดับหมูของการจัดฟງมกใบหนังสือ 
๑๕.๎.๓  ทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือตละฉบับ 
๑๕.๎ ๔  ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปของหนังสือตละฉบับ 
๑๕.๎.๕  รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือตละฉบับ ฿นกรณีทีไเมมี

ชืไอรืไอง ฿หຌลงสรุปรืไองยอ 
๑๕.๎.ํ์  หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี) 

 

ขຌอ ๒์  หนังสือทีไยังเมถึงกําหนดทําลาย ซึไงสวนราชการหในวาป็นหนังสือทีไมี
ความสําคัญ ละประสงค์จะฝาก฿หຌกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร กใบเวຌ ฿หຌปฏิบัติดังนีๅ 

๒์.ํ  จดัทําบัญชีฝากหนังสือตามบบทีไ ๎๏ ทຌายระบียบ อยางนຌอย฿หຌมี
ตຌนฉบับละสาํนาคูฉบับ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 

๒์ .ํ .ํ  ชืไอบัญชีฝากหนังสือ ประจําป ฿หຌลงตัวลขของ 
ปพุทธศักราชทีไจดัทําบัญชี 

๒ .์ํ .๎   กระทรวง ทบวง กรม กอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไจัดทําบัญชี 
๒์.ํ.๏  วันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไจดัทําบัญชี 
๒์.ํ.๐  ผนทีไ ฿หຌลงลขลาํดับของผนบัญชี 
๒์.ํ.๑  ลําดับทีไ ฿หຌลงลขลาํดับรืไองของหนังสือ 
๒ .์ํ .๒  รหัสฟງม ฿หຌลงหมายลขลําดับหมูของการจัดฟງมกใบหนังสือ 
๒์.ํ.๓  ทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือตละฉบับ 
๒์.ํ.๔  ลงวันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปของหนังสือตละฉบับ 
๒์.ํ.๕  ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขทะบียนรับของหนังสือตละฉบับ 
๒์.ํ.ํ์  รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือตละฉบับ ฿นกรณีทีไ 

เมมีชืไอรืไอง ฿หຌลงสรุปรืไองยอ 
๒์.ํ.ํํ  หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด (ถຌามี) 
๒์.ํ.ํ๎  ลงชืไอผูຌฝาก ฿หຌผูຌฝากลงลายมือชืไอละวงลใบชืไอละ

นามสกุลดຌวยตัวบรรจงพรຌอมทัๅงลงตําหนงของผูຌฝาก 
๒์.ํ.ํ๏  ลงชืไอผูຌรับฝาก ฿หຌผูຌรับฝากลงลายมือชืไอละวงลใบ 

ชืไอละนามสกุลดຌวยตัวบรรจงพรຌอมทัๅงลงตําหนงของผูຌรับฝาก 
๒์.๎  สงตຌนฉบับละสํานาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรຌอมกับหนังสือทีไจะ

ฝาก฿หຌกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร 
๒์.๏  มืไอกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือละ 

รับฝากหนังสือลຌว฿หຌลงนาม฿นบัญชีฝากหนังสือ ลຌวคืนตຌนฉบับ฿หຌสวนราชการผูຌฝากกใบเวຌป็น
หลักฐาน 

หนังสือทีไฝากกใบเวຌทีไกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร ฿หຌถือวา 
ป็นหนังสือของสวนราชการผูຌฝาก หากสวนราชการผูຌฝากตຌองการ฿ชຌหนังสือหรือขอคืน ฿หຌทําเดຌดย
จดัทําหลักฐานตอกันเวຌ฿หຌชัดจຌง 

มืไอถึงกําหนดการทําลายลຌว ฿หຌสวนราชการผูຌฝากดํานินการตามขຌอ ๒๒ 



 

ขຌอ ๒ํ การรักษาหนังสือ ฿หຌจຌาหนຌาทีไระมัดระวังรักษาหนังสือ฿หຌอยู฿นสภาพ 

฿ชຌราชการเดຌทุกอกาส หากชํารุดสียหายตຌองรีบซอม฿หຌ฿ชຌราชการเดຌหมือนดิม หากสูญหายตຌองหา
สํานามาทน ถຌาชํารุดสียหายจนเมสามารถซอมซม฿หຌคงสภาพดิมเดຌ ฿หຌรายงานผูຌบังคับบัญชา
ทราบละ฿หຌหมายหตุเวຌ฿นทะบียนกใบดຌวย 

ถຌาหนังสือทีไสูญหายป็นอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญทีไป็นการสดง
อกสารสิทธิ กใ฿หຌดํานินการจຌงความตอพนักงานสอบสวน 
 

สวนทีไ ๎ 

การยืม 
   

 

ขຌอ ๒๎  การยืมหนังสือทีไสงกใบลຌว ฿หຌปฏิบัติดังนีๅ 
๒๎.ํ  ผูຌยืมจะตຌองจຌง฿หຌทราบวารืไองทีไยืมนัๅนจะนําเป฿ชຌ฿นราชการ฿ด 
๒๎.๎  ผูຌยืมจะตຌองมอบหลักฐานการยืม฿หຌจຌาหนຌาทีไกใบ ลຌวลงชืไอ 

รับรืไองทีไยืมเวຌ฿นบัตรยืมหนังสือละ฿หຌจຌาหนຌาทีไกใบรวบรวมหลักฐานการยืม รียงลําดับวัน ดือน ป
เวຌพืไอติดตามทวงถาม สวนบัตรยืมหนังสือนัๅน฿หຌกใบเวຌทนทีไหนังสือทีไถูกยืมเป 

๒๎.๏  การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูຌยืมละผูຌอนุญาต฿หຌยืมตຌอง
ป็นหัวหนຌาสวนราชการระดับกองขึๅนเป หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย 

๒๎.๐  การยืมหนังสือภาย฿นสวนราชการดียวกัน ผูຌยืมละผูຌอนุญาต
฿หຌยืมตຌองป็นหัวหนຌาสวนราชการระดับผนกขึๅนเป หรอืผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย 

 

ขຌอ ๒๏  บัตรยืมหนังสือ ฿หຌจัดทําตามบบทีไ ๎๐ ทຌายระบียบ ดยกรอก
รายละอียดดังนีๅ 

๒๏.ํ  รายการ ฿หຌลงชืไอรืไองหนังสือทีไขอยืมเปพรຌอมดຌวยรหัสของหนังสือนัๅน 
๒๏.๎  ผูຌยืม ฿หຌลงชืไอบุคคล ตําหนง หรือสวนราชการทีไยืมหนังสือนัๅน 
๒๏ .๏  ผูຌรับ ฿หຌผูຌรับหนังสือนัๅนลงลายมือชืไอ ละวงลใบชืไอกํากับ 

พรຌอมดຌวยตําหนง฿นบรรทัดถัดเป 
๒๏.๐  วันยืม ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไยืมหนังสือนัๅน 
๒๏.๑  กําหนดสงคืน ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไจะสงหนังสือนัๅนคืน 
๒๏.๒  ผูຌสงคืน ฿หຌผูຌสงคืนลงลายมือชืไอ 
๒๏.๓  วันสงคืน ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไสงหนังสือคืน 

 

ขຌอ  ๒๐   การยืมหนังสือทีไปฏิบั ติ ยังเม สรใจหรือหนังสือทีไ กใบเวຌ  พืไอ฿ชຌ ฿น 
การตรวจสอบ ฿หຌถือปฏิบัติตามขຌอ ๒๎ ดยอนุลม 

 

ขຌอ ๒๑  การ฿หຌบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิเดຌ วຌนตจะ฿หຌดูหรือคัดลอก
หนังสือ  ทัๅงนีๅ จะตຌองเดຌรับอนุญาตจากหัวหนຌาสวนราชการระดับกองขึๅนเป หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายกอน 



 

สวนทีไ ๏ 

การทําลาย 
   

 

ขຌอ ๒๒  ภาย฿น ๒์ วันหลังจากวันสิๅนปปฏิทิน ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ฿นการกใบ
หนังสือสํารวจหนังสือทีไครบกําหนดอายุการกใบ฿นปนัๅน เมวาจะป็นหนังสือทีไกใบเวຌองหรือทีไฝากกใบ
เวຌทีไกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร ลຌวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายสนอหัวหนຌา 
สวนราชการระดับกรมพืไอพิจารณาตงตัๅงคณะกรรมการทําลายหนังสือ 

บัญชีหนังสือขอทําลาย ฿หຌจดัทําตามบบทีไ ๎๑ ทຌายระบียบ อยางนຌอย฿หຌมีตຌนฉบับ
ละสํานาคูฉบับ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ 

๒๒.ํ  ชืไอบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ฿หຌลงตัวลขของปพุทธศักราช
ทีไจดัทําบัญชี 

๒๒.๎  กระทรวง ทบวง กรม กอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไจดัทําบัญชี 
๒๒.๏  วันทีไ ฿หຌลงวัน ดือน ปทีไจัดทําบัญชี 
๒๒.๐  ผนทีไ ฿หຌลงลขลาํดับของผนบัญชี 
๒๒.๑  ลําดับทีไ ฿หຌลงลขลาํดับรืไองของหนังสือ 
๒๒.๒  รหัสฟງม ฿หຌลงหมายลขลําดับหมูของการจัดฟງมกใบหนังสือ 
๒๒.๓  ทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือตละฉบับ 
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  ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมตงตัๅงคณะกรรมการทําลายหนังสือ
ประกอบดຌวย ประธานกรรมการละกรรมการอีกอยางนຌอยสองคน ดยปกติ฿หຌตงตัๅงจากขຌาราชการ
ตัๅงตระดับ ๏ หรือทียบทาขึๅนเป 

ถຌาประธานกรรมการเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ฿หຌกรรมการทีไมาประชุมลือก
กรรมการคนหนึไงทําหนຌาทีไประธาน 

มติของคณะกรรมการ฿หຌถือสียงขຌางมาก ถຌากรรมการผูຌ฿ดเมหในดຌวย฿หຌทําบันทึก
ความหในยຌงเวຌ 

 

ขຌอ ๒๔  คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนຌาทีไดังนีๅ 
๒๔.ํ  พิจารณาหนังสือทีไจะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 
๒๔.๎  ฿นกรณีทีไคณะกรรมการมีความหในวาหนังสือฉบับ฿ดเมควรทําลาย 

ละควรจะขยายวลาการกใบเวຌ ฿หຌลงความหในวาจะขยายวลาการกใบเวຌถึงมืไอ฿ด ฿นชอง  



การพิจารณาตามขຌอ ๒๒.ํํ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย ลຌว฿หຌกຌเขอายุการกใบหนังสือ฿นตรา
กําหนดกใบหนังสือดย฿หຌประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชืไอกํากับการกຌเข 

๒๔.๏  ฿นกรณีทีไคณะกรรมการมีความหในวาหนังสือรืไอง฿ดควร฿หຌทําลาย 
฿หຌกรอกครืไองหมายกากบาท (X) ลง฿นชอง การพิจารณา ตามขຌอ ๒๒.ํํ ของบัญชีหนังสือ 
ขอทําลาย 

๒๔.๐  สนอรายงานผลการพิจารณาพรຌอมทัๅงบันทึกความหในยຌง 
ของคณะกรรมการ (ถຌามี) ตอหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมพืไอพิจารณาสัไงการตามขຌอ ๒๕ 

๒๔.๑  ควบคุมการทําลายหนังสือซึไงผูຌมีอํานาจอนุมัติ฿หຌทําลายเดຌลຌว ดย
การผาหรือวิธีอืไน฿ดทีไจะเม฿หຌหนังสือนัๅนอานป็นรืไองเดຌ ละมืไอทําลายรียบรຌอยลຌว฿หຌทําบันทึกลง
นามรวมกันสนอผูຌมีอํานาจอนุมัติทราบ 

 

ขຌอ ๒๕  มืไอหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมเดຌรับรายงานตามขຌอ ๒๔.๐ ลຌว 
฿หຌพิจารณาสัไงการดังนีๅ 

๒๕.ํ  ถຌาหในวาหนังสือรืไอง฿ดยังเมควรทําลาย ฿หຌสัไงการ฿หຌกใบหนังสือ
นัๅนเวຌจนถึงวลาการทําลายงวดตอเป 

๒๕.๎  ถຌาหในวาหนังสือรืไอง฿ดควรทําลาย ฿หຌสงบัญชีหนังสือขอทําลาย฿หຌ
กองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน วຌนตหนังสือประภททีไสวนราชการนัๅนเดຌขอ
ทําความตกลงกับกรมศิลปากรลຌว เมตຌองสงเป฿หຌพิจารณา 

 

ขຌอ ๓์  ฿หຌกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการ฿นบัญชี
หนังสือขอทําลายลຌวจຌง฿หຌสวนราชการทีไสงบัญชีหนังสือทําลายทราบดังนีๅ 

๓์.ํ  ถຌากองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร หในชอบดຌวย ฿หຌจຌง฿หຌ
สวนราชการนัๅนดํานินการทําลายหนังสือตอเปเดຌ หากกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร เมจຌง
฿หຌทราบอยาง฿ดภาย฿นกําหนดวลา ๒์ วัน นับตวันทีไสวนราชการนัๅนเดຌสงรืไอง฿หຌกองจดหมายหตุ
หงชาติ กรมศิลปากร ฿หຌถือวากองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร เดຌ฿หຌความหในชอบลຌว ละ
฿หຌสวนราชการทําลายหนังสือเดຌ 

๓์.๎  ถຌากองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร หในวาหนังสือฉบับ฿ด
ควรจะขยายวลาการกใบเวຌอยาง฿ดหรือ฿หຌกใบเวຌตลอดเป ฿หຌจຌง฿หຌสวนราชการนัๅนทราบ ละ฿หຌสวน
ราชการนัๅน โ ทําการกຌเขตามทีไกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร จຌงมา หากหนังสือ฿ด 
กองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร หในควร฿หຌสงเปกใบเวຌทีไกองจดหมายหตุหงชาติ  
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 

 

ขຌอ ๓๎  ตราชืไอสวนราชการ฿หຌ฿ชຌตามบบทีไ ๎๓ ทຌายระบียบ มีลักษณะป็น 
รูปวงกลมสองวงซຌอนกันสຌนผาศูนย์กลางวงนอก ๐.๑ ซนติมตร วง฿น ๏.๑ ซนติมตร ลຌอมครุฑ 

ตามขຌอ ๓ํ.ํ ระหวางวงนอกละวง฿นมีอักษรเทยชืไอกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ 
ทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานะป็นกรมหรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา 

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 มลิลิมตร 
๓๐.๎.๎  ขนาดซี ๑ หมายความวา ขนาด ํ๒๎ มิลลิมตร X 

๎๎๕ มลิลิมตร 
๓๐.๎.๏  ขนาดซี ๒ หมายความวา ขนาด ํํ๐ มิลลิมตร X 

ํ๒๎ มิลลิมตร 
๓๐.๎.๐  ขนาดดีอล หมายความวา ขนาด ํํ์ มิลลิมตร X 

๎๎์ มลิลิมตร 
 

ขຌอ ๓๑  กระดาษตราครุฑ ฿หຌ฿ชຌกระดาษขนาดอ ๐ พิมพ์ครุฑตามขຌอ ๓ํ.ํ  

ดຌวยหมึกสีดํา หรือทําป็นครุฑดุน ทีไกึไงกลางสวนบนของกระดาษ ตามบบทีไ ๎๔ ทຌายระบียบ 



 

ขຌอ ๓๒  กระดาษบันทึกขຌอความ ฿หຌ฿ชຌกระดาษขนาดอ ๐ หรือขนาดอ ๑  

พิมพ์ครุฑ ตามขຌอ ๓ํ.๎ ดຌวยหมึกสีดําทีไมุมบนดຌานซຌาย ตามบบทีไ ๎๕ ทຌายระบียบ 
 

ขຌอ ๓๓  ซองหนังสือ ฿หຌพิมพ์ครุฑ ตามขຌอ ๓ .ํ๎  ดຌวยหมึกสีดําทีไมุมบนดຌานซຌายของซอง 
๓๓.ํ  ขนาดซี ๐ ฿หຌสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ ดยเมตຌองพับ 

มีชนิดธรรมดาละขยายขຌาง 
๓๓.๎  ขนาดซี ๑ ฿ชຌสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๎ 

๓๓.๏  ขนาดซี ๒ ฿ชຌสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๐ 

๓๓.๐  ขนาดดีอล ฿ชຌสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๏ 

สวนราชการ฿ดมีความจําป็นตຌอง฿ชຌซองสําหรับสงทางเปรษณีย์อากาศดยฉพาะ 
อาจ฿ชຌซองพิศษสาํหรับสงทางเปรษณีย์อากาศละพิมพ์ตราครุฑตามทีไกลาวขຌางตຌนเดຌดยอนุลม 

 

ขຌอ ๓๔  ตรารับหนังสือ คือ ตราทีไ฿ชຌประทับบนหนังสือ พืไอลงลขทะบียน 
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฿หຌผูຌนําสงถือกํากับเปกับหนังสือพืไอ฿หຌผูຌรับซในรับลຌวรับกลับคืนมา 

๔ํ.ํ  สมุดสงหนังสือ ป็นสมุดสําหรับ฿ชຌลงรายการสงหนังสือ มีขนาดอ ๑ 
พิมพ์สองหนຌา ตามบบทีไ ํ๒ ทຌายระบียบ 

๔ํ.๎  ฿บรับหนังสือ ฿ชຌสําหรับกํากับเปกับหนังสือทีไนําสงดย฿หຌผูຌรับ
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
อายุครบ ๎๑ ป ซึไงสวนราชการนัๅนมีความประสงค์จะกใบเวຌอง มีลักษณะป็นผนขนาดอ ๐  

พิมพ์สองหนຌา ตามบบทีไ ๎๎ ทຌายระบียบ 
 

ขຌอ ๔๓  บัญชีฝากหนังสือ ป็นบัญชีทีไ฿ชຌลงรายการหนังสือทีไสวนราชการนําฝากเวຌ
กับกองจดหมายหตุหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะป็นผนขนาดอ ๐ พิมพ์สองหนຌา ตามบบทีไ ๎๏ 
ทຌายระบียบ 

 

ขຌอ ๔๔  บัตรยืมหนังสือ ฿ชຌสําหรับป็นหลักฐานทนหนังสือทีไ฿หຌยืมเป มีขนาด อ ๐ 

พิมพ์หนຌาดียว ตามบบทีไ ๎๐ ทຌายระบียบ 
 

ขຌอ ๔๕  บัญชีหนังสือขอทําลาย ป็นบัญชีทีไ฿ชຌลงรายการหนังสือทีไครบกําหนดวลา
การกใบ มีลักษณะป็นผนขนาดอ ๐ พิมพ์สองหนຌา ตามบบทีไ ๎๑ ทຌายระบียบ 

 

บทฉพาะกาล 
   

 

ขຌอ ๕์  บบพิมพ์ ละซอง ซึไงมีอยูกอนวันทีไระบียบนีๅ฿ชຌบังคับ ฿หຌ฿ชຌเดຌตอเป
จนกวาจะหมด 

 

 

ประกาศ ณ วันทีไ ํํ มษายน พ.ศ. ๎๑๎๒ 

พลอก ปรม  ติณสูลานนท ์
นายกรัฐมนตรี 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยงานสารบรรณ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔ํ๏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวงพร/ผูຌจดัทํา 
ํ มษายน ๎๑๑๐ 

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


