ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526
-------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506

เสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึน้ คณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1

ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ขอ 2

ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2526 เปนตนไป

ขอ 3

ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
3.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ
3.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรีและคําสั่งอื่นใด ในสวนทีก่ ําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้หรือซึ่งขัด
หรือขัดแยงกับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนีแ้ ทน เวนแตกรณีที่กลาวในขอ 5
ขอ 4

ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ
สวนราชการใดมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ไดกาํ หนดไว
ในระเบียบนี้
ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบนี้

ขอ 5

ในกรณีที่กฏหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานสารบรรณไวเปนอยางอื่น
ใหถอื ปฏิบัติตามกฏหมายหรือระเบียบวาดวยการนัน้

ขอ 6

ในระเบียบนี้
"งานสารบรรณ" หมายความวา งานที่เกีย่ วกับการบริหารงานเอกสารเริม่ ตั้งแตการจัดทํา

การรับ การสง การเก็บรักษา
การยืมจนถึงการทําลาย
"หนังสือ" หมายความวา หนังสือราชการ
"สวนราชการ" หมายความวา กระทรวง ทบวง กรมสํานักงานหรือหนวยงานอืน
่ ใดของรัฐ

ทั้งในราชการบริหารสวนกลาง
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิน่ หรือในตางประเทศ และใหหมายความ
รวมถึงคณะกรรมการดวย
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงาน

ในเรื่องใด ๆ
และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการคณะทํางาน หรือคณะบุคคลอืน่ ที่ปฏิบัติงานใน

ลักษณะเดียวกัน
ขอ 7

คําอธิบายซึ่งกําหนดไวทายระเบียบ ใหถือวาเปนสวนประกอบที่ใชในงานสารบรรณ และใหใช
แนวทางในการปฏิบัติ

ขอ 8

ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมอี าํ นาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้
รวมทั้งการแกไข เพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบาย กับใหมหี นาที่ดาํ เนินการฝกอบรม
เกี่ยวกับงานสารบรรณ
การตีความ การวินิจฉัยปญหาและการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคํา อธิบายตามวรรคหนึง่
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
จะขอความเห็นจาก คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพือ่
ประกอบการพิจารณาก็ได

หมวด 1
ชนิดของหนังสือ
ขอ 9

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
9.1 หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ

่ ใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มไี ปถึงบุคคลภายนอก
9.2 หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอืน
่ ใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่บคุ คลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ
9.3 หนังสือที่หนวยงานอืน
้ เพื่อเปนหลักฐานราชการ
9.4 เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึน
้ ตามกฏหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
9.5 เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึน
ขอ 10

หนังสือ มี 6 ชนิด คือ
สวนที่ ๑
หนังสือภายนอก

ขอ 11

หนังสือภายนอก คือหนังสือติดตอราชการทีเ่ ปนแบบพิธีโดยใชตราครุฑเปนหนังสือติดตอ
ระหวางสวนราชการ
หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอืน่ ใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอกใหจัดทํา
ตามแบบที่ 1
ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

11.1

ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรือ่ ง ตามที่กําหนดไวในภาคผนวก 1
ทับเลขทะเบียนหนังสือสงสําหรับหนังสือของ คณะกรรมการใหกาํ หนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึน้ ไดตามความจําเปน

11.2

สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ สถานทีร่ าชการหรือคณะกรรมการซึ่ง
เปนเจาของหนังสือนัน้
และโดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย

11.3

วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชทีอ่ อก
หนังสือ

11.4

เรื่อง ใหลงเรือ่ งยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนัน้ ในกรณีที่เปนหนังสือ
ตอเนือ่ ง
โดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม

11.5

ใหใชคาํ ขึน้ ตนตามฐานะของผูร บั หนังสือตามตาราง การการใชคาํ ขึน้ ตนสรรพนาม และคํา
ลงทาย
ที่กําหนดไวในภาคผนวก 2 แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนัน้ มีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถงึ
ตัวบุคคล
ไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่

11.6

อางถึง (ถามี) ใหอา งถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะ หนังสือที่สวนราชการผูร ับหนังสือ
ไดรับมากอนแลว
จะจากสวนราชการใดก็ตามโดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและเลขที่หนังสือวันที่
เดือน ป พุทธศักราชของหนังสือนัน้
การอางถึง ใหอา งถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเรือ่ งอืน่ ที่เปน
สาระสําคัญ
ตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนัน้ โดยเฉพาะใหทราบดวย
สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชือ่ สิ่งของ เอกสาร หรือ บรรณสารที่สงพรอมกับหนังสือนัน้

11.7

ในกรณีทไี่ มสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด
11.8

ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลาย
ประการใหแยกเปนขอ ๆ

11.9

คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตาราง การใชคาํ ขึน้ ตน สรรพนาม
และคําลงทาย
ที่กําหนดไวในภาคผนวก 2

11.10

ลงชือ่ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือและใหพิมพชื่อเต็ม ของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือ
ชื่อ
ตามรายละเอียดที่กาํ หนดไวในภาคผนวก 3

11.11

ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ

11.12

สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
ถาสวนราชการที่ออกหนังสือ อยูใ นระดับกระทรวง หรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของ
เรื่องทั้งระดับกรมและกอง
ถาสวนราขการที่ออกหนังสืออยูใ นระดับกรมลงมา

ใหลงชือ่ สวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
โทร. ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องหรือ หนวยงานที่ออกหนังสือ

11.13

และหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย
สําเนาสง (ถามี) ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวน ราชการหรือบุคคลอืน่ ทราบ

11.14

และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมสี าํ เนาสงไปให ผูใดแลวใหพิมพชื่อเต็มหรือชือ่ ยอของสวน
ราชการ
หรือชือ่ บุคคลที่สงสําเนาไปใหเพื่อใหเปนทีเ่ ขาใจระหวางผูสงและผูรับ
ถาหากมีรายชือ่ ที่สง มากใหพิมพวา สงไปตามรายชื่อทีแ่ นบรายชื่อไปดวย
สวนที่ 2
หนังสือภายใน

ขอ 12

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการทีเ่ ปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก
เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวงกรม
หรือจังหวัดเดียวกันใชกระดาษบันทึกขอความ และใหจดั ทําตามแบบที่ 2 ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
12.1

สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือโดยมีรายละเอียดพอสมควร
โดยปกติถา สวนราชการทีอ่ อกหนังสืออยูระดับกรมขึน้ ไป ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรือ่ งทัง้ ระดับกรมและกอง
ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูใ นระดับต่ํากวากรมลงมาใหลงชือ่ สวนราชการเจาของเรือ่ งเพียงระดับกองหรือสวนราชการ
เจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท(ถามี)

12.2

ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องตามที่กาํ หนดไวในภาคผนวก 1 ทับเลขทะเบียน
หนังสือสงสําหรับหนังสือของคณะกรรมการ ใหกาํ หนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึน้ ไดตามความจําเปน

12.3

วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกหนังสือ

12.4

เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนัน้ ในกรณีที่เปนหนังสือตอเนือ่ งโดยปกติ
ใหลงเรือ่ งของหนังสือฉบับเดิม

12.5

คําขึน้ ตน ใหใชคําขึน้ ตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคาํ ขึน้ ตน สรรพนาม และคําลงทาย
ที่กําหนดไวในภาคผนวก 2แลวลงตําแหนงของผูทหี่ นังสือนัน้ มีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณที่มีถึงตัวบุคคล
ไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่

12.6

ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรือ่ งใหชัดเจนและเขาใจงายหากมีความประสงคหลายประการ ใหแยกเปนขอ ๆ
ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือที่เคยมีตดิ ตอกันหรือมีสิ่งทีส่ งมาดวย ใหระบุไวในขอนี้

12.7

ลงชือ่ และตําแหนงใหปฏิบัติตามขอ 11.10 และขอ 11.11 โดยอนุโลม
ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดใด ประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ
เพื่อใชตามความเหมาะสมก็ใหกระทําได

สวนที่ 3
หนังสือประทับตรา

ขอ 13

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือทีใ่ ชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึน้ ไป
โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึน้ ไป
เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตราหนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการและ
ระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก
13.1 การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
13.2 การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
13.3 การตอบรับทราบทีไ่ มเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน
13.4 การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกีย่ วของทราบ
13.5 การเตือนเรื่องที่คา ง
13.6 เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่ง ใหใชหนังสือประทับตรา

ขอ 14

หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ 3 ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
14.1

ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กาํ หนดไวในภาคผนวก 1
ทับเลขทะเบียนหนังสือสง

14.2

ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลทีห่ นังสือนัน้ มีถึง

14.3

ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรือ่ งใหชัดเจนและเขาใจงาย

14.4

ชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก

14.5

ตราชื่อสวนราชการใหประทับตราชื่อสวนราชการตามขอ 72 ดวยหมึกแดงและใหผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อยอกํากับตรา

14.6

วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราชทีอ่ อกหนังสือ

14.7

สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ

14.8 โทร. หรือที่ตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง ดวย

และหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ในกรณีที่ไมมีโทรศัพทใหลงชือ่ ที่ตั้งของสวนราชการเจาของเรื่อง
โดยใหลงตําบลทีอ่ ยูตามความจําเปนและแขวงไปรษณีย (ถามี)
สวนที่ 4
หนังสือสั่งการ

ขอ 15

หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฏหมายกําหนดแบบไว
โดยเฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ

ขอ 16

คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบตั ิโดยชอบดวยกฏหมาย

ใชกระดาษตราครุฑและใหจัดตามแบบที่ 4 รูปแบบคําสัง่ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
16.1 คําสั่ง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสั่ง รูปแบบคําสั่ง

ิ
16.2 ที่ ใหลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นปปฏิทน
ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง
16.3 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกคําสั่ง
16.4 ขอความ ใหอา งเหตุที่ออกคําสั่ง และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําสั่ง (ถามี)

ไวดวยแลวจึงลงขอความที่สั่งและวันใชบังคับ
ุ ธศักราชทีอ่ อกคําสั่ง
16.5 สั่ง ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ขื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพท
16.6 ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกคําสั่ง และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชือ่
16.7 ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําสั่ง

ขอ 17

ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอาํ นาจหนาที่ไดวางไวโดยจะอาศัยอํานาจของกฏหมายหรือไมก็ได
เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ 5 ทายระเบียบ
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
17.1 ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ
17.2 วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ

้ ไมตองลงวาเปนฉบับที่เทาใด
17.3 ฉบับที่ ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนัน
แตถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิม่ เติมใหลงเปน ฉบับที่ 2 และที่ถัด ๆ ไปตามลําดับ
17.4 พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
17.5 ขอความ ใหอา งเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบ

และอางถึงกฏหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี)
17.6 ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอ ๆ โดยใหขอ 1 เปนชื่อระเบียบขอ 2 เปนวันใชบังคับกําหนดวา

ใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใดและขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการระเบียบใดถามีมากขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได
โดยใหยา ยขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึน้ หมวด 1
17.7 ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
17.8 ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชือ่
17.9 ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ

ขอ 18

ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอาํ นาจหนาที่กาํ หนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฏหมายที่บญ
ั ญัตใิ หกระทําได
ใชกระดาษตราครุฑและใหจัดทําตามแบบที่ 6 ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
18.1 ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ
18.2 วาดวย ใหลงชือ่ ของขอบังคับ
18.3 ฉบับที่ ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่เทาใด แตถา เปนขอบังคับ

เรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่ 2 และที่ถัด ๆ ไปตามลําดับ
18.4 พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ
18.5 ขอความ ใหอา งเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับและอางถึงกฎหมาย

ที่ใหอาํ นาจออกขอบังคับ
18.6 ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอ ๆ โดยให ขอ 1 เปนชื่อขอบังคับ ขอ 2 เปนวันใชบังคับกําหนดวา

ใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใดและขอสุดทายเปนขอผูร ักษาการขอบังคับใดถามีมากขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได
โดยใหยา ยขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึน้ หมวด 1
ุ ธศักราชทีอ่ อกขอบังคับ
18.7 ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพท
18.8 ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ
18.9 ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ
สวนที่ 5
หนังสือประชาสัมพันธ

ขอ 19

หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฏหมายกําหนดแบบไวโดยเฉพาะ
หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว

ขอ 20

ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชีแ้ จงใหทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบตั ิ ใชกระดาษตราครุฑ
และใหจัดทําตามแบบที่ 7 ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
20.1 ประกาศ ใหลงชือ่ สวนราชการที่ออกประกาศ
20.2 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ประกาศ

่ ระกาศ
20.3 ขอความ ใหอา งเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความทีป
ุ ธศักราชทีอ่ อกประกาศ
20.4 ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพท
20.5 ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชือ่
20.6 ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศในกรณีที่กฏหมายกําหนดใหทาํ เปนแจงความ

ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ เปน แจงความ
ขอ 21

แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพือ่ ทําความเขาใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ
หรือกรณใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทัว่ กัน ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ 8 ทายระเบียบ
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
21.1 แถลงการณ ใหลงชือ่ สวนราชการทีอ่ อกแถลงการณ
21.2 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ
21.3 ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกันใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดว ย
21.4 ขอความ ใหอา งเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ

21.5 สวนราชการที่ออกแถลงการณ ใหลงชือ่ สวนราชการทีอ่ อกแถลงการณ

ุ ธศักราชทีอ่ อกแถลงการณ
21.6 วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพท
ขอ 22

ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ ใหจัดทําตามแบบที่ 9
ทายระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้

22.1

ขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว

22.2

เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกขาว

22.3

ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดว ย

22.4

ขอความ ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขาว

22.5

สวนราชการที่ออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว

22.6

วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพทุ ธศักราชทีอ่ อกขาว
สวนที่ 6
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

ขอ 23

หนังสือที่เจาหนาทีท่ ําขึน้ หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทําขึน้ นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน
หรือหนังสือทีห่ นวยงานอืน่ ใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการและสวนราชการ
รับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงาน การประชุม บันทึก และหนังสืออืน่

ขอ 24

หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพือ่ รับรองแก บุคคล นิตบิ ุคคล หรือหนวยงานเพือ่ วัตถุประสงคอยางหนึ่ง
อยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ 10
ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
้ ปปฏิทิน
24.1 เลขที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลข ที่ 1 เรียงเปนลําดับไปจนถึงสิน
ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขทีข่ องหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด
้ และจะลงสถานทีต่ ั้ง
24.2 สวนราชการเจาของหนีงสือ ใหลงชื่อสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนัน
ของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได
้ ตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพือ่ รับรองวา แลวตอดวยชื่อบุคคล นิติบคุ คล
24.3 ขอความ ใหลงขอความขึน
หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรองในกรณีเปนบุคคลใหพิมพชื่อเต็มโดยมีคาํ นําหนานาม
ชื่อ นามสกุล ตําแหนงหนาที่ และสังกัดหนวยงานที่ผนู นั้ ทํางานอยูอยางชัดแจง แลวจึงลงชอความทีร่ ับรอง
24.4 ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชือ่ เต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชทีอ่ อกหนังสือรับรอง
24.5 ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือ ผูที่ไดรับมอบหมายและ

พิมพชอื่ เต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชือ่
24.6 ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูลงลายมือชื่อในหนังสือ
24.7 รูปถายแบะลายมือชื่อผูไ ดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสําคัญที่ออกใหแกบุคคล

ใหติดรูปถายของผูท ี่ไดรับการรับรอง ขนาด 4*6 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก ประทับตราชื่อสวนราชการ
ที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และใหผนู นั้ ลงลายมือชื่อไวใตรูปถาย
พรอมทั้งพิมพชอื่ เต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชือ่ ดวย
ขอที่ 25

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน
ใหจัดทําตามแบบที่ 11 ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
้
25.1 รายงานการประชุมใหลงชือ่ คณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนัน
่ ระชุม
25.2 ครั้งที่ ใหลงครั้งทีป
25.3 เมื่อ ใหลงวันเดือนปที่ประชุม

ี่ ระชุม
25.4 ณ ใหลงสถานที่ทป
25.5 ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนงใด
25.6 ผูไมมาประขุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม

ซึ่งมิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี)
ั การแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่งไดเขารวมประชุม (ถามี)
25.7 ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรบ
25.8 เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาทีเ่ ริ่มประชุม

ั ทึกขอความที่ประชุม โดยปกติเริ่มตนดวยประธานกลาวเปดประชุมและเรื่อง
25.9 ขอความ ใหบน
ที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ
25.10 เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม

้
25.11 ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนัน
ขอที่ 26

บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการแกผูใตบังคับบัญชา
หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการปฏิบัติราชการ
โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความและใหมหี ัวขอดังตอไปนี้
้ ตนตามที่กาํ หนดไวในภาคผนวก 2
26.1 ชื่อตําแหนงที่บันทึกถึง โดยใชคาํ ขึน
ั ทึก ถามีเอกสารประกอบก็ใหระบุไวดวย
26.2 สาระสําคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเรื่องที่บน
ั ทึก และในกรณีที่ไมใชกระดาษบันทึกขอความ
26.3 ชื่อและตําแหนง ใหลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูบน
ใหลงวันเดือนปที่บนั ทึกไวดวย
การบันทึกตอเนื่อง โดยปกติใหผูบนั ทึกระบุคาํ ขึน้ ตนใจความบันทึก และลงชื่อเชนเดียวกับที่ไดกลาวไวขา งตน
และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตลายมือชื่อผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงชื่อและวัน เดือน ป กํากับเทานัน้

ขอที่ 27

หนังสืออืน่ คือ หนังสือ หรือ เอกสารอืน่ ใดที่เกิดขึน้ เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อเปนหลักฐานในทางราชการ
ซึ่งรวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยนื่ ตอเจาหนาที่

และเจาหนาที่ไดรบั เขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลวมีรูปแบบตามที่กระทรวงทบวงกรมจะกําหนดขึน้ ใช
ตามความเหมาะสม เวนแตมแี บบตามกฏหมายเฉพาะเรือ่ งใหทาํ ตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา
หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง เปนตน
สวนที่ 7
บทเบ็ดเตล็ด

ขอ 28

หนังสือที่ตอ งปฏิบตั ิใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือที่ตองจัดสง และดําเนินการทางสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภทคือ
้
28.1 ดวนที่สุด หเจาหนาที่ปฏิบัตใิ นทันทีทไี่ ดรับหนังสือนัน
28.2 ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว

่ ฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได
28.3 ดวน ใหเจาหนาทีป
ใหระบุชนั้ ความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง 32 พอยท
ใหเห็นไดชัดบนหนังสือและบนซองตามที่กาํ หนดไวในแบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 และแบบที่ 15
ทายระเบียบ โดยใหระบุคาํ วา ดวนทีส่ ุด ดวนมากหรือ ดวน สําหรับหนังสือตามขอ 28.1 ชอ 28.2
และขอ 28.3 แลวแตกรณี
ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กาํ หนด ใหระบุคาํ วา ดวนภายใน แลวลง
วัน เดือน ปและกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนัน้ ไปถึงผูรับกับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซึง่ ระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่ กําหนด
ขอที่ 29

เรื่องราชการที่จะดําเนินการหรือสั่งการดวยหนังสือไดไมทัน ใหสงขอความทางเครือ่ งมือสื่อสารเชน
โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน
และใหผรู ับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่จาํ เปนตอง ยืนยันเปนหนังสือ ใหทาํ หนังสือยืนยันตามไปทันท
การสงขอความทางเครือ่ งมือสื่อสารซึ่งไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง เชน ทางโทรทัศน วิทยุสื่อสาร
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน

ขอที่ 30

หนังสือที่จัดทําขึน้ โดยปกติใหมีสาํ เนาคูฉบับเก็บไวที่ตน เรื่อง 1 ฉบับ
และใหมีสําเนาเก็บไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ
สําเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอ และใหผู ราง ผูพมิ พ และผูตรวจลงลายมือชื่อ
หรือลายมือชื่อยอไวที่ขา งทายขอบลางดานขวาของหนังสือ

ขอที่ 31

หนังสือที่เจาของหนังสือเห็นวามีสวนราชการอืน่ ทีเ่ กี่ยว ของควรไดรับทราบดวย โดยปกติใหสงสําเนาไปใหทราบ
โดยทําเปนหนังสือประทับตรา
สําเนาหนังสือนีใ้ หมคี าํ รับรองวา สําเนาถูกตอง โดยให เจาหนาที่ตั้งแตระดับ 2 หรือเทียบเทาขึน้ ไป
ซึ่งเจาของเรื่องลงลายมือชื่อรับรองพรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตําแหนงทีข่ อบลางของหนังสือ

ขอที่ 32

หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผูร ับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียน
หนังสือสง ซึ่งกําหนดเปนเลขทีห่ นังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลข 1 เรียงเปนลําดับไปจนถึงสิ้นปปฏิทนิ

หรือใชเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบ หนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด
เมื่อผูรับไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเรื่องนัน้ จะตองใหหนวย งานหรือบุคคลในบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ
ไดรับทราบดวยก็ใหมีเจาหนา ที่จัดทําสําเนาหรือจัดสงใหหนวยงานหรือบุคคลเหลานัน้ โดยเร็ว
ขอที่ 33

สรรพนามทีใ่ ชในหนังสือ ใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวาง เจาของหนังสือและผูรับหนังสือตามภาคผนวก 2

ขอที่ 34

หนังสือภาษาตางประเทศ ใหใชกระดาษตราครุฑ หนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ ใหทาํ ตามแบบทีก่ ําหนดไวในภาคผนวก 4
สําหรับหนังสือที่เปนภาษาอืน่ ๆ ซึ่งมิใชภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตาม ประเพณีนยิ ม

หมวด 2
การรับและสงหนังสือ
สวนที่ 1
การรับหนังสือ

ขอ 35

หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอกใหเจา หนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลาง
ปฏิบัติตามที่กาํ หนดไวในสวนนี้

ขอ 36

จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลังและใหผเู ปดซองตรวจเอกสารหากไมถูกตอง
ใหติดตอสวนราชการ เจาของเรื่องหรือหนวยงานทีอ่ อกหนังสือเพือ่ ดําเนินการใหถูกตอง
หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐานแลวจึงดําเนินการเรื่องนัน้ ตอไป

ขอ 37

ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ 12 ทายระเบียบ ที่มุมบนดานขวา ของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
37.1 เลขรับ ใหลงเลขทีร่ ับตามเลขทีร่ ับในทะเบียน
37.2 วันที่ ใหลงวันเดือนปทรี่ ับหนังสือ

ั หนังสือ
37.3 เวลา ใหลงเวลาทีร่ บ
ขอ 38

ลงทะเบียนหนังสือรับในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่ 13 ทายระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
38.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน
38.2 เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไปตลอดปปฏิทินเลขทะเบียน

ของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขทีใ่ นตรา รับหนังสือ
38.3 ที่ ใหลงเลขทีข่ องหนังสือที่รับเขามา
38.4 ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือทีร่ ับเขามา
38.5 จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อ บุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง

้ มีถึงหรือชือ่ สวน ราชกาหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมีตาํ แหนง
38.6 ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนัน

้ ในกรณีทไี่ มมีชื่อ เรือ่ งใหลงสรุปเรื่องยอ
38.7 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนัน
ั ทึกการปฏิบัติเกีย่ วกับหนังสือฉบับนัน้
38.8 การปฏิบัติ ใหบน
ั ทึกขอความอืน่ ใด (ถามี)
38.9 หมายเหตุ ใหบน
ขอ 39

จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงใหสว นราชการที่เกีย่ วของ ดําเนินการโดยใหลงชือ่ หนวยงานทีร่ ับหนังสือนัน้
ในชอง การปฏิบัตถามีชื่อบุคคลหรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับหนังสือ ใหลงชื่อหรือตําแหนงไวดวย

การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง จะสงโดยใชสมุดสงหนังสือ
ตามขอ 48 หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อ และวันเดือนปทรี่ ับหนังสือไวเปนหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือก็ได
การดําเนินการตามขัน้ ตอนนี้จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใ ดหรือไม
ใหเปน ไปตามทีห่ วั หนาสวนราชการกําหนด
ถาหนังสือรับนัน้ จะตองดําเนินเรื่องในหนวยงานนัน้ เองจนถึงขัน้ ไดตอบหนังสือไปแลว
ใหลงทะเบียนวาไดสงออกไปโดยหนังสือที่เทาใด วันเดือนปใด
การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน เมือ่ ผูรับไดรับหนังสือ จากหนวยงานสารบรรณกลางแลว

ขอ 40

ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม
สวนที่ 2
การสงหนังสือ

ขอ 41

หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหปฏิบัติตาม ที่กําหนดไวในสวนนี้

ขอ 42

ใหเจาของเรือ่ งตรวจความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งสิง่ ที่จะสงไปดวยใหครบถวน แลว
สงเรื่องใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณ กลางเพื่อสงออก

ขอ 43

เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเรื่องแลวใหปฏิบัติดังนี้

43.1

ลงทะเบียนสงหนังสือในทะเบียนหนังสือสงตามแบบที่ 14 ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

43.1.1 ทะเบียนหนังสือสง วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน
43.1.2 เลขทะเบียนสง ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือสงเรียงลําดับ ติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน
43.1.3 ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของสวนราชการเจาของ เรือ่ งในหนังสือที่จะสงออก

ถาไมมีที่ดังกลาวชองนี้จะวาง
้ ออก
43.1.4 ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนัน
43.1.5 จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสืแหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อ บุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง

้ มีถึงหรือชือ่ สวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีทไี่ มมีตาํ แหนง
43.1.6 ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนัน
้ ในกรณีทไี่ ม มีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรือ่ งยอ
43.1.7 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนัน

ั ทึกการปฏิบัติเกีย่ วกับหนังสือฉบับนัน้
43.1.8 การปฏิบัติ ใหบน
ั ทึกขอความอืน่ ใด (ถามี)
43.1.9 หมายเหตุ ใหบน
43.2

ลงเลขที่และวันเดือนปในหนังสือที่จะสงออกทั้งในตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ
ใหตรงกับเลขทะเบียนสงและวันเดือนปในทะเบียนหนังสือสงตามขอ 43.1.2 และขอ 43.1.4

ขอ 44

กอนบรรจุซอง ใหเจาหนาทีข่ องหนวยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบรอย ของหนังสือตลอดจนสิ่งที่สงไปดวยอีกครั้งหนึ่ง

แลวปดผนึกหนังสือที่ไมมีความสําคัญมากนัก อาจสงไปโดยวิธพี ับยึดติดดวยแถบกาว กาว เย็บดวยลวด หรือวิธีอื่นแทนการบรรจุซอง
ขอ 45

การจาหนาซองใหปฏิบัติตามแบบที่ 15 ทายระเบียบ สําหรับหนังสือที่ตอ งปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ ใหปฏิบัติตามขอ 28
ในกรณีที่ไมมชสมุดสงหนังสือ ใหมใี บรับหนังสือตามขอ 49 แนบติดซองไปดวย

ขอ 46

การสงหนังสือโดยทางไปรษณีย ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนด
การสงหนังสือซึ่งมิใชเปนการสงโดยทางไปรษณีย เมื่อสงหนังสือใหผรู ับแลวผูสงตองใหผรู ับลงชื่อรับในสมุดสงหนังสือหรือใบรับ
แลวแตกรณี ถาเปน ใบรับใหนาํ ใบรับนัน้ มาผนึกติดไวทสี่ ําเนาคูฉบับ

ขอ 47

หนังสือที่ไดลงทะเบียนสง ในกรณีที่เปนการตอบหนังสือซึ่งรับเขามาใหลงทะเบียนวา
หนังสือนัน้ ไดตอบตามหนังสือรับทีเ่ ทาใด วันเดือนปใด

ขอ 48

สมุดสงหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ 16 ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
48.1 เลขทะเบียน ใหลงเลขทะเบียนหนังสือสง
48.2 จาก ใหลงตําแหนงหรือชือ่ สวนราชการหรือชื่อบุคคล

้ มีถึง หรือชือ่ สวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีทไี่ มมีตาํ แหนง
48.3 ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนัน
48.4 หนวยรับ ใหลงชื่อสวนราชการทีร่ ับหนังสือ
48.5 ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได

ั หนังสือลงวัน เดือน ป และเวลาทีร่ บั หนังสือ
48.6 วันและเวลา ใหผูรบ
ั ทึกขอความอืน่ ใด (ถามี)
48.7 หมายเหตุ ใหบน
ขอ 49

ใบรับหนังสือ ใหจัดทําตามแบบที่ 17 ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
้
49.1 ที่ ใหลงเลขทีข่ องหนังสือฉบับนัน
้ มีถึง หรือชือ่ สวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีทไี่ มมีตาํ แหนง
49.2 ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนัน
้ ในกรณีทไี่ มมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
49.3 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนัน
49.4 รับวันที่ ใหผรู ับหนังสือลงวัน เดือน ปที่รับหนังสือ
49.5 เวลา ใหผูรับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ
49.6 ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได

สวนที่ 3
บทเบ็ดเตล็ด

ขอ 50

เพื่อใหการรับและสงหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอย
และรวดเร็วสวนราชการจะกําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัติ นัน้ ไวดวยก็ได
ทั้งนี้
ใหมีการสํารวจทะเบียนหนังสือรับเปนประจําวาหนังสือตามทะเบียนรับนัน้ ไดมีการปฏิบัติ
ไปแลวเพียงใดและใหมีการ
ติดตามเรื่องดวย ในการนี้ สวนราชการใดเห็นสมควรจะจัดใหมีบัตรตรวจคนสําหรับหนังสือ
รับและหนังสือสง
เพื่อความสะดวกในการคนหาก็ไดตาม ความเหมาะสม

ขอ 51 บัตรตรวจคน ใหจดั ทําตามแบบที่ 18 ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
51.1 เรื่อง รหัส ใหลงเรือ่ งและรหัสตามหมวดหมูของหนังสือ
51.2 เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ
51.3 ที่ ใหลงเลขทีข่ องหนังสือ
51.4 ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือ

้ มาจากที่ใด เรือ่ งอะไร
51.5 รายการ ใหลงเรื่องยอของหนังสือเพื่อใหทราบวา หนังสือนัน
ั ทึกการปฏิบัติเกีย่ วกับหนังสือนัน้ เพือ่ ให ทราบวาสงไปทีใ่ ดเมื่อใด
51.6 การปฏิบัติ ใหบน

หมวด 3
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ
สวนที่ 1
การเก็บรักษา

ขอ 52
ขอ 53

การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัตเิ สร็จแลว และการเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
การเก็บระหวางปฏิบัติ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยงั ไมเสร็จใหอยูใ นความรับรับผิดชอบของเจาของเรื่อง
โดยใหกาํ หนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขัน้ ตอนของการปฏิบัติงาน

ขอ 54

การเก็บเมือ่ ปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือทีป่ ฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก
ใหเจาหนาทีข่ องเจาของเรื่องปฏิบัติดังนี้

54.1

จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบที่ ๑๙ทายระเบียบอยางนอยใหมีตน ฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเรื่อง

และหนวยเก็บเก็บไวอยางละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
54.1.1 ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ
54.1.2 ที่ ใหลงเลขทีข่ องหนังสือแตละฉบับ
54.1.3 ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ
54.1.4 เรื่องใหลงชือ่ เรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
54.1.5 อายุการเก็บหนังสือใหลงวันเดือนปที่จะเก็บถึงในกรณี ใหเก็บไวตลอดไป ใหลงคําวา หามทําลาย

ั ทึกขอความอืน่ ใด(ถามี)
54.1.6 หมายเหตุ ใหบน
54.2

สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวของกับหนังสือนัน้ พรอมทั้งบัญชีหนังสือสงเก็บ
ไปใหหนวยเก็บที่สว นราชการนัน้ ๆ กําหนด

ขอ 55

เมื่อไดรับเรือ่ งจากเจาของเรื่องตามขอ ๕๔ แลว ใหเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังนี้

55.1

ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ ๗๓ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของหนังสือฉบับนัน้
และลงลายมือชื่อยอกํากับตรา

55.1.1 หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลาย ดวยหมึกสีแดง
55.1.2 หนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึง พ.ศ. ...

ดวยหมึกสีนา้ํ เงิน และลงเลขของปพุทธศักราชทีใ่ หเก็บถึง
55.2

ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่ 20 ทายระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้

55.2.1 ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ

ี่ าํ หนังสือนัน้ เขาทะเบียนเก็บ
55.2.2 วันเก็บ ใหลงวันเดือนปทน
55.2.3 เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
55.2.4 ที่ ใหลงเลขทีข่ องหนังสือแตละฉบับ
55.2.5 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปยอ
55.2.6 รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
55.2.7 กําหนดเวลาเก็บ ใหลงระยะเวลาการเก็บตามที่กาํ หนดในตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ ๕๕.๑

ั ทึกขอความอืน่ ใด (ถามี)
55.2.8 หมายเหตุ ใหบน
ขอ 56

การเก็บไวเพือ่ ใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือทีป่ ฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว
แตจําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจําไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการตามขอ ๕๔
ใหเจาของเรือ่ งเก็บเปนเอกเทศ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ขนึ้ รับผิดชอบก็ไดเมื่อหม ความจําเปนที่จะตองใชในการตรวจสอบแลว
ใหจัดสงหนังสือนัน้ ไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยใหถอื ปฏิบัติตามขอ๕๔และขอ ๕๕ โดยอนุโลม

ขอ 57

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้
57.1 หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฏหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ

57.2 หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือ

หนังสืออืน่ ใดที่ไดมีกฏหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว
การเก็บใหเปนไปตามกฏหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนัน้
57.3 หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสร ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี สถิติ หลักฐาน

หรือเรือ่ งที่ตองใชสําหรับศึกษาคนควา หรือหนังสืออืน่ ในลักษณะเดียวกัน
ใหเก็บไวเปนหลักฐานทางราชการตลอดไปหรือตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด
้ แลว และเปนคูสาํ เนาที่มตี นเรื่องจะคนไดจากที่อื่นใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป
57.4 หนังสือที่ไดปฏิบัตงิ านเสร็จสิน
้ เปนประจํา
57.5 หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญและเปนเรือ่ งที่เกิดขึน
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอ ยกวา ๑ ป ในกรณีหนังสือที่เกีย่ วกับการเงิน
ซึ่งมิใชเปนเอกสารสิทธิ หากเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 10 ป
ใหทาํ ความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทําลายได
ทุกปปฏิทินใหสวนราขการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ ๒๕ ป

ขอ 58

นับจากวันที่ไดจัดทําขึน้ ทีเ่ ก็บไว ณ สวนราชการใด พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๕ ป
ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้
58.1 หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฏหมายหรือ ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ

่
58.2 หนังสือที่มีกฏหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทัว่ ไป กําหนดไวเปนอยางอืน
้ ใหจัดทําบัญชีหนังสือครบ ๒๕ ป
58.3 หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนัน
ที่ขอเก็บเองสงมอบใหกองจดหมายแหงชาติ กรมศิลปกร
ขอ 59

บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๕ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๕ ป
ที่ขอเก็บเองอยางนอยใหมีตน ฉบับและสําเนาคูฉบับ เพือ่ ใหสวนราชการ ผูมอบและกองจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร ผูรับมอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ

59.1

บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๕ ป ใหจดั ทําตามแบบที่ ๒๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

59.1.1 ชื่อบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๕ ป ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
59.1.2 กระทรวง ทบวง กรมกอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
59.1.3 วันที่ ใหลงวันเดือนปที่จัดทําบีญชี
59.1.4 แผนที่ ใหลงเลขลําดับขอบแผนบัญชี
59.1.5 ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนีงสือที่สงมอบ
59.1.6 รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บ
59.1.7 ที่ ใหลงเลขทีข่ องหนังสือแตละฉบับ
59.1.8 ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ
59.1.9 เลขทะเบียบรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ

59.1.10 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ

ั ทึกขอความอืน่ ใด (ถามี)
59.1.11 หมายเหตุ ใหบน
59.1.12 ลงชื่อผูมอบ ใหผูมอบลงลายมือชื่อแบะวงเล็บชื่อ และนามสกุลดวยตัวบรรจง พรอมลงตําแหนงของผูมอบ
59.1.13 ลงชื่อผูรับมอบ ใหผูรับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ
59.2

บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ป ที่ขอเก็บเอง ใหจัดตามแบบที่ 22 ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

ุ ธศักราชที่จัดทําบัญชี
59.2.1 ชื่อบัญชีหนังสือครบ 25 ป ที่ขอเก็บเองประจําป ใหลงตัวเลขของปพท
59.2.2 กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
59.2.3 วันที่ ใหลงวันเดือนปที่จัดทําบัญชี
59.2.4 แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
59.2.5 ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง
59.2.6 รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
59.2.7 ที่ ใหลงเลขทีข่ องหนังสือแตละฉบับ
59.2.8 ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ
59.2.9 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ

ั ทึกขอความอืน่ ใด (ถามี)
59.2.10 หมายเหตุ ใหบน
หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลาย ซึ่งสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือที่มีความสําคัญ

ขอ 60

และประสงคจะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร เก็บไว ใหปฏิบัติดังนี้
60.1

จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ ๒๓ ทายระเบียบอยางนอยใหมีตน ฉบับและสําเนาคูฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

60.1.1 ชื่อบัญชีฝากหนังสือ ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราช ที่จัดทําบัญชี
60.1.2 กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
60.1.3 วันที่ ใหลงวันเดือนปที่จัดทําบัญชี
60.1.4 แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
60.1.5 ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
60.1.6 รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
60.1.7 ที่ ใหลงเลขทีข่ องหนังสือแตละฉบับ
60.1.8 ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนีงสือแตละฉบับ
60.1.9 เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
60.1.10 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนีงสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ

ั ทึกขอความอืน่ ใด (ถามี)
60.1.11 หมายเหตุ ใหบน
60.1.12 ลงชื่อผูฝาก ใหผูฝากลงลายมือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัวบรรจงพรอมทั้ง

ลงตําแหนงของผูฝาก
60.1.13 ลงชื่อผูรับฝาก ใหผูรับฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัวบรรจงพรอมทั้ง

ลงตําแหนงของผูรับฝาก
60.2

สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือที่จะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร

60.3

เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลวใหลงนามในบัญชีฝากหนังสือ
แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน
หนังสือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการ
ผูฝากหากสวนราชการ ผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืนใหทาํ ไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวใหชัดแจง
เมื่อถึงกําหนดการทําลายแลว ใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามขอ ๖๖

ขอ 61

การรักษาหนังสือ ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูใ นสภาพใชราชการไดทุกโอกาส
หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิมหากสูญหายตองหาสําเนามาแทนถาชํารุดเสียหาย
จนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมไดใหรายงานผูบงั คับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวในทะเบียนเก็บดวย
ถาหนังสือที่สญ
ู หายเปนเอกสารสิทธิตามกฏหมายหรือหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิ
กใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน
สวนที่ 2
การยืม

ขอ 62

การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ใหปฏิบัตดิ ังนี้

62.1

ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยมื นัน้ จะนําไปใชในราชการใด

62.2

ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ แลวลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไวในบัตรยืมหนังสือและใหเจาหนาที่เก็บรวบรวม
หลักฐานการยืม เรียงลําดับวันเดือนปไวเพื่อติดตามทวงถามสวนบัตรยืมหนังสือนัน้ ใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป

62.3

การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึน้ ไป หรือผูที่ไดรับมอบหมา

62.4

การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึน้ ไป หรือผูที่ไดรับม

ขอ 63

บัตรยืมหนังสือ ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

63.1

รายการ ใหลงชื่อเรือ่ งหนังสือที่ขอยืมไปพรอมดวยรหัสของหนังสือนัน้

63.2

ผูยืม ใหลงชื่อบุคคล ตําแหนง หรือสวนราชการที่ยืมหนังสือนัน้

63.3

ผูรับ ใหผูรับหนังสือนัน้ ลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อกํากับพรอมดวยตําแหนงในบรรทัดถัดไป

63.4

วันยืม ใหลงวันเดือนปที่ยืมหนังสือนัน้

63.5

กําหนดสงคืน ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนัน้ คืน

63.6

ผูสงคืน ใหผูสงคืนลงลายมือชื่อ

63.7

วันสงคืน ใหลงวันเดือนปที่สงหนังสือคืน

ขอ 64

การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จหรือหนังสือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ ใหถือปฏิบัตติ ามขอ ๖๒ โดยอนุโลม

ขอ 65

การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดหู รือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้ จะตองไดรับอนุญาตจาก

หัวหนาสวนราชการระดับกองขึน้ ไป หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน
สวนที่ 3
การทําลาย

ขอ 66

ภายใน 60 วันหลังจากวันสิน้ ปปฏิทิน ใหเจาหนาทีผ่ ู รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือที่ที่ครบกําหนดอายุการเก็บใน
ปนั้นไมวา จะเปนหนังสือทีเ่ ก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไวที่กอง จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย
เสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพือ่ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบที่ 25 ทายระเบียบ อยางนอยใหมตี นฉบับและสําเนาคูฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้

66.1

ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ใหลงตัวเลขของ ปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชีที่จัดทําบัญชี

66.2

กระทรวง ทบวง กรม กองใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี

66.3

วันที่ ใหลงวันเดือนปที่จัดทําบัญชี

66.4

แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี

66.5

ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ

66.6

รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ

66.7

ที่ ใหลงเลขทีข่ องหนังสือแตละฉบับ

66.8

ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ

66.9

เลขทะเบียนรับ ใหลงทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ

66.10

เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ

66.11

การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก

66.12

หมายเหตุ ใหบนั ทึกขอความอืน่ ใด (ถามี)

ขอ 67

ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยาง
นอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึน้ ไป

ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบตั ิหนาทีไ่ ดใหกรรมการที่มา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ ทําหนาที่ประธานมติของคณะกรรม
ใหถอื เสียงขางมาก ถากรรมการผูใ ดไมเห็น ดวยใหทาํ บันทึกความเห็นแยงไว
ขอ 68

คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาทีด่ ังนี้

68.1

พิจารณาหนังสือทีจ่ ะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย

68.2

ในกรณีทคี่ ณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควร ทําลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไวใหลงความเห็นวาจะขยายเวลา

เก็บไวถึงเมื่อใดในชอง การพิจารณา ตามขอ 66.11 ของบัญชีหนังสือขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บ
โดยใหประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกํากับการ แกไข
68.3

ในกรณีทคี่ ณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรใหทาํ ลาย ใหกรอก เครื่องหมายกากบาท (x) ลงในชอง การพิจารณา
ตามขอ 66.11ของบัญชีหนังสือขอทําลาย

68.4

เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ(ถามี) ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อ

เพื่อพิจารณาสั่งการ ตามขอ 69
68.5

ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผูมีอาํ นาจอนุมัตใิ หทาํ ลายได แลวโดยการเผาหรือวิธีอนื่ ใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรือ่ งไดและเม
ทําลายเรียบรอยแลวใหทาํ บันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอาํ นาจอนุมัติทราบ

ขอ 69

เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ68.4 แลว ใหพิจารณาสั่งการดังนี้

69.1

ถาเห็นวาหนังสือเรือ่ งใดยังไมควรทําลายใหสั่งการให เก็บหนังสือนัน้ ไวจนถึงเวลาการทําลายงวดตอไป

69.2

ถาเห็นวาหนังสือเรือ่ งใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแต ห
ประเภทที่สวนราชการนัน้ ไดขอทําความตกลงกับกรมศิลปากรแลวไมตองสงไปใหพิจารณา

ขอ 70

ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลายแลวแจงใหใหสวนราชการที่สงบัญชี
หนังสือขอทําลายทราบดังนี้

70.1

ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการนั้นดําเนินการทําลายหนังสือตอไปไดหากกองจดหม

แหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใดภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันที่สวนราชการนัน้ ไดสงเรือ่ งใหกองจดหมาย

ุแหงชาติกรมศิลปากรใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความ เห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลายหนังสือไ
70.2

ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใด ควรจะขยายเวลาการเก็บไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจง

ราชการนัน้ ทราบ และใหสวนราชการนัน้ ทําการแกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรแจงมาหากหนังสือใดกองจดหม
แหงชาติกรมศิลปากร เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม ศิลปากร ก็ใหสว นราชการนัน้ ๆ ปฏิบัติตาม
เพื่อประโยชนในการนี้ กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบหนังสือของสวนราชการนัน้ ก็ได

หมวด ๔
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง
ขอ 71

ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ ใหใชตามแบบที่ 26 ทายระเบียบ มี 2 ขนาด คือ

71.1

ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร >

71.2

ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

ขอ 72

ตราชือ่ สวนราชการใหใชตามแบบที่ 27 ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปวงกลมสอง วงซอนกัน เสนผาศูนยกลางวงนอก 4.5 เซนติเม
ลอมครุฑตามขอ 71.1 ระหวางวง
นอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเปนกรมหรือ
จังหวัดอยูข อบลางของตรา
สวนราชการใดที่มกี ารติดตอกับตางประเทศ จะใหมีชื่อภาษาตางประเทศเพิม่ ขึ้นดวยก็ได
โดยใหอักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูข อบลางของตรา
สวนราชการใดที่มกี ารติดตอกับตางประเทศ จะใหมีชื่อภาษาตางประเทศเพิม่ ขึ้นดวยก็ได
โดยใหอักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูข อบลางของตรา

ขอ 73

ตรากําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บ เพือ่ ใหทราบกําหนด

ระยะเวลาการเก็บหนังสือนัน้ มีคาํ วา เก็บถึง พ.ศ..........หรือคําวา หามทําลาย ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพ 24
พอยท
ขอ 74

มาตรฐานกระดาษและซอง

74.1

มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใหใชกระดาษปอนดขาว น้าํ หนัก 60 กรัมตอ
ตารางเมตร มี 3 ขนาด คือ

74.1.1 ขนาดเอ 4 หมายความวา ขนาด 210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร
74.1.2 ขนาดเอ 5 หมายความวา ขนาด 148 มิลลิเมตร x 210 มิลลิเมตร
74.1.3 ขนาดเอ 8 หมายความวา ขนาด 52 มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร
74.2

มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีนา้ํ ตาล น้าํ หนัก80 กรัมตอ
ตารางเมตร เวนแตซองขนาดซี 4 ใหใชกระดาษน้าํ หนัก 120 กรัมตอตารางเมตร มี 4 ขนาด คือ

74.2.1 ขนาดซี 4 หมายความวา ขนาด 229 มิลลิเมตร x 324 มิลลิเมตร
74.2.2 ขนาดซี 5 หมายความวา ขนาด 162 มิลลิเมตร x 229 มิลลิเมตร
74.2.3 ขนาดซี 6 หมายความวา ขนาด 114 มิลลิเมตร x 162 มิลลิเมตร
74.2.4 ขนาดดีแอล หมายความวา ขนาด 110 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร

ขอ 75

กระดาษตราครุฑ ใหใชกระดาษขนาดเอ 4 พิมพครุฑตามขอ 71.1 ดวยหมึกสีดํา
หรือทําเปนครุฑดุน ที่กึ่งกลางสวนบนของกระดาษ

ขอ 76

กระดาษบันทึกขอความ ใหใชกระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพครุฑ ตามขอ
71.2 ดวยหมึกสีดาํ ที่มุมบนดานซาย ตามแบบที่ 29 ทายระเบียบ

ขอ 77

ซองหนังสือ ใหพิมพครุฑตามขอ 71.2 ดวยหมึกสีดาํ ที่มมุ บนดานซายของซอง

77.1

ขนาดซี 4 ใชสาํ หรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไมตองพับ มีชนิด
ธรรมดาและขยายขาง

77.2

ขนาดซี 5 ใชสาํ หรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2

77.3

ขนาดซี 6 ใชสาํ หรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 4

77.4

ขนาดดีแอล ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3
สวนราชการใดมีความจําเปนตองใชซองสําหรับสงทางไปรษณียอากาศโดยเฉพาะ อาจใช
ซองพิเศษสําหรับสงทางไปรษณียอ ากาศและพิมพตราครุฑตามที่กลาวขางตนไดโดยอนุโลม

ขอ 78

ตรารับหนังสือ คือ ตราทีใ่ ชประทับบนหนังสือ เพือ่ ลงเลขทะเบียนรับหนังสือ ตาม
แบบที่ 12 ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร มีชื่อสวนราช
การอยูตอนบน

ขอ 79

ทะเบียนหนังสือรับ ใชสาํ หรับลงรายการหนังสือทีไ่ ดรับเขาเปนประจําวัน โดยเรียง
ลําดับลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน
ตามแบบที่ 13 ทายระเบียบ

ขอ 80

ทะเบียนหนังสือสง ใชสาํ หรับลงรายการหนังสือทีไ่ ดสงออกเปนประจําวันโดยเรียง
ลําดับลงมาตามเวลาที่ไดสงหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน
ตามแบบที่ 14 ทายระเบียบ

ขอ 81

สมุดสงหนังสือและใบรับหนังสือ ใชสําหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการสง
หนังสือ โดยใหผูนาํ สงถือกํากับไปกับหนังสือเพือ่ ใหผูรับเซ็นรับแลวรับกลับคืนมา

81.1

สมุดสงหนังสือ เปนสมุดสําหรับใชลงรายการสงหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ
สองหนา ตามแบบที่ 16 ทายระเบียบ

81.2

ใบรับหนังสือ ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือทีน่ าํ สงโดยใหผรู ับเซ็นชื่อ รับแลว
รับกลับคืนมา มีขนาดเอ 8 พิมพหนาเดียว ตามแบบที่ 17 ทายระเบียบ

ขอ 82

บัตรตรวจคน เปนบัตรกํากับหนังสือแตละรายการเพื่อใหทราบวาหนังสือนัน้ ๆ ไดมี
การดําเนินการตามลําดับขัน้ ตอนอยางใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเปนชุดในที่เก็บโดยมี
กระดาษติดเปนบัตรดรรชนี ซึ่งแบงออกเปนตอน ๆ เพื่อสะดวกแกการตรวจคน มีขนาดเอ 5 พิมพสองหนา
ตามแบบที่ 18 ทายระเบียบ

ขอ 83

บัญชีหนังสือสงเก็บ ใชสาํ หรับลงรายการหนังสือที่จะสงเก็บ มีขนาดเอ 4
พิมพหนาเดียว ตามแบบที่ 19 ทายระเบียบ

ขอ 84

ทะเบียนหนังสือเก็บ เปนทะเบียนที่ใชลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พิมพสอง
หนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลม และชนิดเปนแผน ตามแบบที่ 20 ทายระเบียบ

ขอ 85

บัญชีสงมอบหนังสือครบ 25 ป เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ 25 ป
สงมอบเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ 4 พิมพสองหนา ตามแบบ
ที่ 21 ทายระเบียบ

ขอ 86

บัญชีหนังสือครบ 25 ป ที่ขอเก็บเอง เปนบัญชีทใี่ ชลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ
้ มีความประสงคจะเก็บไวเอง มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ 4 พิมพสองหนา ตามแบบที่
25 ป ซึ่งสวนราชการนัน
22 ทายระเบียบ

ขอ 87

บัญชีฝากหนังสือ เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่สวนราชการนําฝากไวกับกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ 4 พิมพสองหนา ตามแบบที่ 23 ทายระเบียบ

ขอ 88

บัตรยืมหนังสือ ใชสําหรับเปนหลักฐานแทนหนังสือทีใ่ หยืมไป มีขนาดเอ 4 พิมพ
หนาเดียว ตามแบบที่ 24 ทายระเบียบ

ขอ 89

บัญชีหนังสือขอทําลาย เปนบัญชีทใี่ ชลงรายการหนังสือที่ครบกําหนดเวลาการเก็บ
มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ 4 พิมพสองหนา ตามแบบที่ 25 ทายระเบียบ
บทเฉพาะกาล

ขอ 90

แบบพิมพ และซอง ซึ่งมีอยูกอนวันทีร่ ะเบียบนีใ้ ชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวา จะหมด
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2526
เปรม ติณสูลานนท
พลเอกเปรม ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

