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ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ.๒๕๐๖ เสยีใหม่ให้เหมาะสมย่ิงข้ึน คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๕๒๖” 
 
ข้อ ๒0

๑  ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
๓.๑  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
๓.๒  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงช่ือในหนังสอืราชการ พ.ศ. 

๒๕๐๗ 
๓.๓  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงช่ือในหนังสอืราชการ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคาํสั่งอื่นใด ในส่วนที่กาํหนด

ไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกบัระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่กรณีที่กล่าวใน

ข้อ ๕ 
 
ข้อ ๔  ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ 
ส่วนราชการใดมีความจาํเป็นที่ต้องปฏบิัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้

กาํหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ขอทาํความตกลงกบัผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
 
ข้อ ๕  ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

หรือ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ กาํหนดวิธปีฏบิัติเกี่ยวกบังานสารบรรณไว้

เป็นอย่างอื่น ให้ถือปฏบิัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 
ข้อ ๖  ในระเบียบนี้  
“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกบัการบริหารงานเอกสารเร่ิมต้ังแต่

การจัดทาํ การรับ การส่ง การเกบ็รักษา การยืม จนถึงการทาํลาย 
“หนังสอื” หมายความว่า หนังสอืราชการ 

 
๑ รก.๒๕๒๖/-/-/- 
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“อเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธกีารทางอเิลก็ตรอน ไฟฟ้า 

คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า หรือวิธอีื่นใดในลักษณะคล้ายกนั และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้

วิธกีารทางแสง วธิกีารทางแม่เหลก็ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการประยุกต์ใช้ต่างๆ เช่นว่านั้น 
“ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า การรับส่งและเกบ็รักษาข้อมูล

ข่าวสารหรือหนังสอืผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยรวมถึงการรับส่งโดยใช้

ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกสข์องส่วนราชการหรือที่ส่วนราชการจัดให้แกเ่จ้าหน้าที่ และระบบสื่อสาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดตามที่หัวหน้าส่วนราชการกาํหนดด้วย 
“หนังสอือเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า หนังสอืราชการที่จดัทาํและได้รับ ส่ง 

หรือเกบ็รักษาด้วยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สาํนักงาน หรือหน่วยงานอื่น

ใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภมิูภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

หรือในต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้

ปฏบิัติงานในเร่ืองใดๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือคณะบุคคล

อื่นที่ปฏบิัติงานในลักษณะเดียวกนั 
 
ข้อ ๗  คาํอธบิายซ่ึงกาํหนดไว้ท้ายระเบียบ ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้งาน

สารบรรณและให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิัติ 
 
ข้อ ๘  ให้ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอาํนาจ

ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกบัการปฏบิัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก

และจัดทาํคาํอธบิาย กบัให้มีหน้าที่ดาํเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกบังานสารบรรณ 
การตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคาํอธบิาย

ตามวรรคหนึ่ง ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีจะขอความเหน็จากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและ

พัฒนาระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณากไ็ด้ 
 

หมวด ๑ 
ชนิดของหนังสอื 
   

 
ข้อ ๙  หนังสอืราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก ่
๙.๑  หนังสอืที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
๙.๒  หนังสอืที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไป

ถึงบุคคลภายนอก 
๙.๓  หนังสอืที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึง

ส่วนราชการ 
๙.๔  เอกสารที่ทางราชการจัดทาํข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
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๙.๕  เอกสารที่ทางราชการจัดทาํข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
๙.๖  ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสอืที่ได้รับจากระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
ข้อ ๑๐  หนังสอื มี ๖ ชนิด คือ 
๑๐.๑  หนังสอืภายนอก 
๑๐.๒  หนังสอืภายใน 
๑๐.๓  หนังสือประทบัตรา 
๑๐.๔  หนังสอืสั่งการ 
๑๐.๕  หนังสอืประชาสมัพันธ ์
๑๐.๖  หนังสอืที่เจ้าหน้าที่ทาํข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

ส่วนที่ ๑ 
หนังสือภายนอก 
   

 
ข้อ ๑๑  หนังสอืภายนอก คือ หนังสอืติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธโีดยใช้กระดาษ

ตราครุฑเป็นหนังสอืติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วน

ราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก ให้จัดทาํตามแบบที่ ๑ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
๑๑.๑  ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาํของเจ้าของเร่ือง ตามที่กาํหนดไว้

ในภาคผนวก ๑ ทบัเลขทะเบียนหนังสอืส่ง สาํหรับหนังสอืของคณะกรรมการให้กาํหนดรหัสตัว

พยัญชนะเพิ่มข้ึนได้ตามความจาํเป็น 
๑๑.๒  ส่วนราชการเจ้าของหนังสอื ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการหรือ

คณะกรรมการซ่ึงเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ต้ังไว้ด้วย 
๑๑.๓  วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเตม็ของเดือน และตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่ออกหนังสอื 
๑๑.๔  เร่ือง ให้ลงเร่ืองย่อที่เป็นใจความสั้นที่สดุของหนังสอืฉบับนั้น ในกรณีที่

เป็นหนังสอืต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเร่ืองของหนังสอืฉบับเดิม 
๑๑.๕  คาํข้ึนต้น ให้ใช้คาํข้ึนต้นตามฐานะของผู้รับหนังสอืตามตารางการใช้คาํ

ข้ึนต้นสรรพนาม และคาํลงท้าย ที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงตาํแหน่งของผู้ที่หนังสอืนั้นมี

ถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกบัตาํแหน่งหน้าที่ 
๑๑.๖  อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสอืที่เคยมีติดต่อกนัเฉพาะหนังสอืที่ส่วน

ราชการผู้รับหนังสอืได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดกต็าม โดยให้ลงช่ือส่วนราชการ

เจ้าของหนังสอืและเลขที่หนังสอื วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสอืนั้น 
การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสอืฉบับสดุท้ายที่ติดต่อกนัเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มี

เร่ืองอื่นที่เป็นสาระสาํคัญต้องนาํมาพจิารณา จึงอ้างถงึหนังสอืฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัเร่ืองนั้น

โดยเฉพาะให้ทราบด้วย 
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๑๑.๗  สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงช่ือสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไป

พร้อมกบัหนังสอืนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกนัได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 
๑๑.๘  ข้อความ ให้ลงสาระสาํคัญของเร่ืองให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความ

ประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อๆ 
๑๑.๙  คาํลงท้าย ให้ใช้คาํลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คาํ

ข้ึนต้น สรรพนาม และคาํลงท้าย ที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ๒ 
๑๑.๑๐  ลงช่ือ ให้ลงลายมือช่ือเจ้าของหนังสอื และให้พิมพ์ชื่อเตม็ของเจ้าของ

ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือช่ือ ตามรายละเอยีดที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ๓ 
๑๑.๑๑  ตาํแหน่ง ให้ลงตาํแหน่งของเจ้าของหนังสอื 
๑๑.๑๒  ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเร่ือง หรือ

หน่วยงานที่ออกหนังสอื ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสอือยู่ในระดับการะทรวงหรือทบวง ให้ลงชื่อ

ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสอือยู่ในระดับกรมลงมา

ให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเร่ืองเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑๑.๑๓  โทร.  ให้ลงหมายเลขโทรศัพทข์องส่วนราชการเจ้าของเร่ือง หรือ

หน่วยงานที่ออกหนังสอื และหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
๑๑.๑๔  สาํเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทาํสาํเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือ

บุคคลอื่นทราบ และประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสาํเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื่อเตม็หรือชื่อ

ย่อของส่วนราชการหรือช่ือบุคคลที่ส่งสาํเนาไปให้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหาก

มีรายช่ือที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายช่ือที่แนบและแนบรายชื่อไปด้วย 
 

ส่วนที่ ๒ 
หนังสือภายใน 

   
 

ข้อ ๑๒  หนังสอืภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธน้ีอยกว่าหนังสอื

ภายนอก เป็นหนังสอืติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกนั ใช้กระดาษบันทกึ

ข้อความ และให้จดัทาํตามแบบที่ ๒ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอยีดดังนี้  
๑๒.๑  ส่วนราชการ ให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเร่ือง หรือหน่วยงานที่ออก

หนังสือ โดยมีรายละเอียดพอสมควร โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสอือยู่ในระดับกรมข้ึนไป

ให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเร่ืองทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสอือยู่ในระดับ

ตํ่ากว่ากรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเร่ืองเพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเร่ือง

พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท ์(ถ้ามี) 
๑๒.๒  ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาํของเจ้าของเร่ือง ตามที่กาํหนดไว้

ในภาคผนวก ๑ ทบัเลขทะเบียนหนังสอืส่ง สาํหรับหนังสอืของคณะกรรมการให้กาํหนดรหัสตัว

พยัญชนะเพิ่มข้ึนได้ตามความจาํเป็น 
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๑๒.๓  วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเตม็ของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช

ที่ออกหนังสอื 
๑๒.๔  เร่ือง ให้ลงเร่ืองย่อที่เป็นใจความสั้นที่สดุของหนังสอืฉบับนั้น ในกรณีที่

เป็นหนังสอืต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเร่ืองของหนังสอืฉบับเดิม 
๑๒.๕  คาํข้ึนต้น ให้ใช้คาํข้ึนต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คาํ

ข้ึนต้น สรรพนาม และคาํลงท้าย ที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงตาํแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมี

ถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกบัตาํแหน่งหน้าที่ 
๑๒.๖  ข้อความ ให้ลงสาระสาํคัญของเร่ืองให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความ

ประสงค์หลายประการ ให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสอืที่เคยมีติดต่อกนัหรือมีสิ่งที่

ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้  
๑๒.๗  ลงชื่อและตาํแหน่ง ให้ปฏบิัติตามข้อ ๑๑.๑๐ และข้อ ๑๑.๑๑ โดย

อนุโลม 
ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใดประสงค์จะกาํหนดแบบการเขียน

โดยเฉพาะเพื่อใช้ตามความเหมาะสมกใ็ห้กระทาํได้ 
 

ส่วนที่ ๓ 
หนังสือประทบัตรา 
   

 
ข้อ ๑๓  หนังสอืประทบัตรา คือ หนังสอืที่ใช้ประทบัตราแทนการลงช่ือของ

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกาํกบัตรา 
หนังสือประทบัตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกบัส่วนราชการ และระหว่าง

ส่วนราชการกบับุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เร่ืองสาํคัญ ได้แก ่
๑๓.๑  การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
๑๓.๒  การส่งสาํเนาหนังสอื สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
๑๓.๓  การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกบัราชการสาํคัญหรือการเงิน 
๑๓.๔  การแจ้งผลงานที่ได้ดาํเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 
๑๓.๕  การเตือนเร่ืองที่ค้าง 
๑๓.๖  เร่ืองซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปกาํหนดโดยทาํเป็นคาํสั่งให้ใช้

หนังสือประทบัตรา 
 
ข้อ ๑๔  หนังสอืประทบัตรา ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาํตามแบบที่ ๓ ท้าย

ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
๑๔.๑  ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาํของเจ้าของเร่ือง ตามที่กาํหนดไว้

ในภาคผนวก ๑ ทบัเลขทะเบียนหนังสอืส่ง 
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๑๔.๒  ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
๑๔.๓  ข้อความ ให้ลงสาระสาํคัญของเร่ืองให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
๑๔.๔  ช่ือส่วนราชการที่ส่งหนังสอืออก ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ส่งหนงัสอืออก 
๑๔.๕  ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทบัตราช่ือส่วนราชการตามข้อ ๗๒ ด้วยหมึก

แดง และให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกาํกบัตรา 
๑๔.๖  วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเตม็ของเดือนและตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่ออกหนังสอื 
๑๔.๗  ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง ให้ลงช่ือส่วนราชการเจ้าของเร่ืองหรือหน่วยงาน

ที่ออกหนังสอื 
๑๔.๘  โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพทข์องส่วนราชการเจ้าของเร่ืองและ

หมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ด้วย ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท ์ให้ลงที่ต้ังของส่วนราชการเจ้าของ

เร่ืองโดยให้ลงตาํบลที่อยู่ตามความจาํเป็น และแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี) 
 

ส่วนที่ ๔ 
หนังสือสั่งการ 

   
 

ข้อ ๑๕  หนังสอืสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กาํหนดไว้ในระเบียบนี้  เว้นแต่จะมี

กฎหมายกาํหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 
หนังสือสั่งการมี ๓ ชนิด ได้แก่ คาํสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
 
ข้อ ๑๖  คาํสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏบิัติโดยชอบด้วย

กฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาํตามแบบที่ ๔ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอยีดดังนี้  
๑๖.๑  คาํสั่ง ให้ลงช่ือส่วนราชการหรือตาํแหน่งของผู้มีอาํนาจที่ออกคาํสั่ง 
๑๖.๒  ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคาํสั่ง โดยเร่ิมฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นลาํดับไป

จนสิ้นปีปฏทินิ ทบัเลขปีพุทธศักราชที่ออกคาํสั่ง 
๑๖.๓  เร่ือง ให้ลงช่ือเร่ืองที่ออกคาํสัง่ 
๑๖.๔  ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคาํสั่ง และอ้างถึงอาํนาจที่ให้ออกคาํสั่ง (ถ้ามี) 

ไว้ด้วย และจึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ 
๑๖.๕  สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเตม็ของเดือน และตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่ออกคาํสั่ง  
๑๖.๖  ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคาํสั่ง และพิมพ์ชื่อเตม็ของเจ้าของลายมือชื่อ

ไว้ใต้ลายมือชื่อ 
๑๖.๗  ตาํแหน่ง ให้ลงตาํแหน่งของผู้ออกคาํสั่ง 
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ข้อ ๑๗  ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอาํนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัย

อาํนาจของกฎหมายหรือไม่กไ็ด้ เพื่อถือเป็นหลักปฏบิัติงานเป็นการประจาํ ใช้กระดาษตราครุฑ

และให้จัดทาํตามแบบที่ ๕ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอยีดดังนี้  
๑๗.๑  ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ 
๑๗.๒  ว่าด้วย ให้ลงช่ือของระเบียบ 
๑๗.๓  ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถงึเป็นคร้ังแรกในเร่ืองนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็น

ฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นระเบียบเร่ืองเดียวกนัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ 

ไปตามลาํดับ 
๑๗.๔  พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
๑๗.๕  ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออก

ระเบียบและอ้างถึงกฎหมายที่ให้อาํนาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
๑๗.๖  ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นช่ือ

ระเบียบ ข้อ ๒ เป็นวันใช้บังคับกาํหนดว่าให้ใช้บังคับต้ังแต่เม่ือใด และข้อสดุท้าย เป็นข้อผู้

รักษาการ ระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเร่ืองจะแบ่งเป็นหมวดกไ็ด้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการ

ไปเป็นข้อสดุท้ายก่อนที่จะข้ึนหมวด ๑ 
๑๗.๗  ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเตม็ของเดือน และตัวเลขของ

ปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
๑๗.๘  ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเตม็ของเจ้าของลายมือ

ชื่อไว้ใต้ลายมือช่ือ 
๑๗.๙  ตาํแหน่ง ให้ลงตาํแหน่งของผู้ออกระเบยีบ 
 
ข้อ ๑๘  ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอาํนาจหน้าที่กาํหนดให้ใช้โดยอาศัย

อาํนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทาํได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาํตามแบบที่ ๖ ท้าย

ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้  
๑๘.๑  ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 
๑๘.๒  ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ 
๑๘.๓  ฉบับที่ ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในเร่ืองนั้น ไม่ต้องลงว่า

เป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเร่ืองเดียวกนัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และที่

ถัด ๆ ๆไปตามลาํดับ 
๑๘.๔  พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 
๑๘.๕  ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออก

ข้อบังคับและอ้างถึงกฎหมายที่ให้อาํนาจออกข้อบังคับ 
๑๘.๖  ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อๆ โดยให้ ข้อ ๑ เป็นช่ือข้อบังคับ 

ข้อ ๒ เป็นวันที่ใช้บังคับกาํหนดว่าให้ใช้บังคับต้ังแต่เม่ือใด และข้อสดุท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ 
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ข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเร่ืองจะแบ่งเป็นหมวดกไ็ด้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อ

สดุท้ายก่อนที่จะข้ึนหมวด ๑ 
๑๘.๗  ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเตม็ของเดือน และตัวเลขของ

ปีพทุธศักราชที่ออกข้อบังคับ 
๑๘.๘  ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเตม็ของเจ้าของ

ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือช่ือ 
๑๘.๙  ตาํแหน่ง ให้ลงตาํแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 

 
ส่วนที่ ๕ 

หนังสือประชาสมัพันธ ์
   

 
ข้อ ๑๙  หนังสอืประชาสัมพันธ ์ให้ใช้ตามแบบที่กาํหนดไว้ในระเบียบนี้  เว้นแต่

จะมีกฎหมายกาํหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 
หนังสือประชาสมัพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
 
ข้อ ๒๐  ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงให้ทราบ 

หรือแนะแนวทางปฏบิัติ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาํตามแบบที่ ๗ ท้ายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอยีดดังนี้  
๒๐.๑  ประกาศ ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ออกประกาศ 
๒๐.๒  เร่ืองให้ลงช่ือเร่ืองที่ประกาศ 
๒๐.๓  ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ 
๒๐.๔  ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเตม็ของเดือน และตัวเลขของ

ปีพทุธศักราชที่ออกประกาศ 
๒๐.๕  ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเตม็ของเจ้าของลายมือ

ช่ือไว้ใต้ลายมือชื่อ 
๒๐.๖  ตาํแหน่ง ให้ลงตาํแหน่งของผู้ออกประกาศ 
ในกรณีที่กฎหมายกาํหนดให้ทาํเป็นแจ้งความ ให้เปล่ียนคาํว่าประกาศ เป็น แจ้ง

ความ 
 
ข้อ ๒๑  แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาํความเข้าใจ

ในกจิการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบขัดเจนโดยทั่วกนั ใช้กระดาษตรา

ครุฑ และให้จัดทาํตามแบบที่ ๘ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอยีดดังนี้  
๒๑.๑  แถลงการณ์ ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
๒๑.๒  เร่ือง ให้ลงช่ือเร่ืองที่ออกแถลงการณ์ 
๒๑.๓  ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเร่ืองเดียวที่

ต่อเนื่องกนั ให้ลงฉบับที่เรียงตามลาํดับไว้ด้วย 
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๒๑.๔  ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์ 
๒๑.๕  ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
๒๑.๖  วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเตม็ของเดือน และตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่ออกแถลงการณ์ 
 
ข้อ ๒๒  ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเหน็สมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้

จัดทาํตามแบบที่ ๙ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอยีดดังนี้  
๒๒.๑  ข่าว ให้ลงช่ือส่วนราชการที่ออกข่าว 
๒๒.๒  เร่ือง ให้ลงช่ือเร่ืองที่ออกข่าว 
๒๒.๓  ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเร่ืองเดียวที่ต่อเนื่องกนั 

ให้ลงฉบับที่เรียงตามลาํดับไว้ด้วย 
๒๒.๔  ข้อความ ให้ลงรายละเอยีดเกี่ยวกบัเร่ืองของข่าว 
๒๒.๕  ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
๒๒.๖  วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเตม็ของเดือน และตัวเลขของปี

พุทธศกัราชที่ออกข่าว 
ส่วนที่ ๖ 

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาํข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
   

 
ข้อ ๒๓  หนงัสอืที่เจ้าหน้าที่ทาํข้ึนรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสอืที่ทาง

ราชการทาํข้ึนนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสอืที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือ

บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด 

คือ หนังสอืรับรองรายงานการประชุม บันทกึ และหนังสอือื่น 
 
ข้อ ๒๔  หนังสอืรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล

นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไม่จาํ

เพราะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาํตามแบบที่ ๑๐ ท้ายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอยีดดังนี้  
๒๔.๑  เลขที่ ให้ลงที่ของหนังสอืรับรองโดยเฉพาะ เร่ิมต้ังแต่เลขที่ ๑ เรียงเป็น

ลาํดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทนิ ทบัเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนงัสอืรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือ

ทั่วไปตามแบบหนังสอืภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 
๒๔.๒  ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อของส่วนราชการซ่ึงเป็นเจ้าของ

หนังสือนั้น และจะลงสถานที่ต้ังของส่วนราชการเจ้าของหนังสอืด้วยกไ็ด้ 
๒๔.๓  ข้อความ ให้ลงข้อความข้ึนต้นว่า หนังสอืฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อรับรองว่า แล้ว

ต่อด้วยช่ือบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ช่ือเตม็ 
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โดยมีคาํนาํหน้านาม ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่งหน้าที่ และสังกดัหน่วยงานที่ผู้นั้นทาํงานอยู่อย่างชัด

แจ้ง แล้วจึงลงข้อความที่รับรอง 
๒๔.๔  ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเตม็ของเดือน และตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่ออกหนังสอืรับรอง 
๒๔.๕  ลงช่ือ ให้ลงลายมือช่ือหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายและพิมพ์ชื่อเตม็ของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
๒๔.๖  ตาํแหน่ง ให้ลงตาํแหน่ง ของผู้ลงลายมือช่ือในหนังสอื 
๒๔.๗  รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณทีี่การรับรองเป็นเร่ือง

สาํคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร หน้าตรง 

ไม่สวมหมวก ประทบัตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสอืบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลง

บนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้นลงลายมือช่ือไว้ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพช์ื่อเตม็ของเจ้าของลายมือชื่อ

ไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย 
 
ข้อ ๒๕  รายงานการประชุม คือ การบันทกึความคิดเหน็ของผู้มาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทาํตามแบบที่ ๑๑ ท้ายระเบียบ โดย

กรอกรายละเอยีดดังนี้  
๒๕.๑  รายงานการประชุม ให้ลงช่ือคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
๒๕.๒  คร้ังที่ ให้ลงคร้ังที่ประชุม 
๒๕.๓  เม่ือ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม 
๒๕.๔  ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม 
๒๕.๕  ผู้มาประชุม ให้ลงช่ือและหรือตาํแหน่งของผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะที่

ประชุมซ่ึงมาประชุมในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงช่ือผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทน

ผู้ใดหรือตาํแหน่งใด 
๒๕.๖  ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงช่ือและหรือตาํแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็น

คณะที่ประชุมซ่ึงมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี) 
๒๕.๗  ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาํแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งต้ัง

เป็นคณะที่ประชุมซ่ึงได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
๒๕.๘  เร่ิมประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เร่ิมประชุม 
๒๕.๙  ข้อความ ให้บันทกึข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เร่ิมต้นด้วยประธาน

กล่าวเปิดประชุมและเร่ืองที่ประชุม กบัมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเร่ืองตามลาํดับ 
๒๕.๑๐  เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 
๒๕.๑๑  ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมคร้ังนั้น 
 
ข้อ ๒๖  บันทกึ คือ ข้อความซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือ

ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับตํ่ากว่าส่วน
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ราชการระดับกรมติดต่อกนัในการปฏบิัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบนัทกึข้อความ และให้มี

หัวข้อดังต่อไปนี้  
๒๖.๑  ชื่อตาํแหน่งที่บันทกึถึง โดยใช้คาํข้ึนต้นตามที่กาํหนดไว้ภาคผนวก ๒ 
๒๖.๒  สาระสาํคัญของเร่ือง ให้ลงใจความของเร่ืองที่บันทกึ ถ้ามีเอกสาร

ประกอบกใ็ห้ระบุไว้ด้วย 
๒๖.๓  ช่ือและตาํแหน่ง ให้ลงลายมือช่ือและตาํแหน่งของผู้บันทกึ และในกรณีที่

ไม่ใช้กระดาษบันทกึข้อความ ให้ลงวันเดือนปีที่บันทกึไว้ด้วย 
การบันทกึต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทกึระบุคาํข้ึนต้น ใจความบันทกึ และลงช่ือ

เช่นเดียวกบัที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และให้ลงวัน เดือน ปี กาํกบัใต้ลายมือชื่อผู้บันทกึ หากไม่มี

ความเหน็ใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อและวัน เดือน ปี กาํกบัเท่านั้น 
ในกรณีที่บันทกึจัดทาํในระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิสก ์หรือโดยการพิมพ์

ข้อความในไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส ์หรือระบบสื่อสารอื่นใดที่มีการยืนยันตัวตน จะพิมพ์ชื่อผู้

บันทกึแทนการลงลายมือช่ือกไ็ด้ และจะไม่ลงวัน เดือน ปีที่บันทกึกไ็ด้หากระบบมีการบันทกึวัน 

เดือน ปีไว้อยู่แล้ว 
 
ข้อ ๒๗  หนังสอือื่น คือ หนังสอืหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดข้ึนเนื่องจากการ

ปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทกึเสียง 

แถบบันทกึภาพ และสื่อกลางบันทกึข้อมูลด้วย หรือหนังสอืของบุคคลภายนอก ที่ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่

และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสอืของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง 

กรม จะกาํหนดข้ึนใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเร่ืองให้ทาํตามแบบ 

เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สญัญา หลักฐานการสบืสวนและสอบสวน และคาํร้อง เป็นต้น 
สื่อกลางบันทกึข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายคามว่า สื่อใดๆ ที่อาจใช้บันทกึข้อมูล

ได้ด้วยอุปกรณ์ทางอเิลก็ทรอนิกส ์รวมตลอดทั้งพื้นที่ที่ส่วนราชการใช้ในการจัดเกบ็ข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกสด้์วย เช่น บริการคราวด์ (cloud computing) 
ส่วนที่ ๗ 

บทเบด็เตลด็ 
   

 
ข้อ ๒๘  หนังสอืที่ต้องปฏบิัติให้เรว็กว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและ

ดาํเนนิการทางสารบรรณด้วยความรวดเรว็เป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
๒๘.๑  ด่วนที่สดุ ให้เจ้าหน้าที่ปฏบิัติในทนัททีี่ได้รับหนังสอืนั้น 
๒๘.๒  ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏบิัติโดยเรว็ 
๒๘.๓  ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเรว็กว่าปกติ เท่าที่จะทาํได้ 
ให้ระบุชั้นความเรว็ด้วยตัวอักษรสแีดงขนาดไม่เลก็กว่าตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท ์

ให้เหน็ชัดบนหนังสอืและบนซอง ตามที่กาํหนดไว้ในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ 
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ท้ายระเบียบ โดยให้ระบุคาํว่า ด่วนที่สดุ ด่วนมาก หรือด่วน สาํหรับหนังสอืตามข้อ ๒๘.๑ ข้อ 

๒๘.๒ และข้อ ๒๘.๓ แล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่ต้องการให้หนังสอืส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กาํหนด ให้ระบุคาํว่า ด่วน

ภายในแล้วลงวัน เดือน ปี และกาํหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กบัให้เจ้าหน้าที่ส่ง

ถึงผู้รับซ่ึงระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่กาํหนด 
 
ข้อ ๒๙  การติดต่อราชการให้ดาํเนินการด้วยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็น

หลักเว้นแต่กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับช้ันลับที่สดุตามระเบียบว่าด้วยการรักษาคามลับของทาง

ราชการหรือเป็นสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการช้ันลับที่สดุตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือมีเหตุจาํเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถดาํเนินการด้วยระบบ

สารบรรณอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ 
ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ให้ผู้ส่งตรวจสอบผล

การส่งทุกคร้ัง และให้ผู้รับแจ้งตอบรับเพื่อยืนยันว่าหนังสอืได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว ถ้า

ได้รับการแจ้งตอบรับแล้วส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสอืเป็นเอกสารตามไปอกี 
การส่งข้อความทางเคร่ืองมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท ์วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง 

ให้ผู้รับปฏบิัติเช่นเดียวกบัได้รับหนังสอื ในกรณีที่จาํเป็นต้องยืนยันเป็นหนงัสอื ให้ทาํหนังสือ

ยืนยันตามไปทนัท ีสาํหรับกรณีที่ข้อความที่ส่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทกึ

ข้อความไว้เป็นหลักฐาน 
การส่งหรือจดัเกบ็ข้อความตามวรรคสามด้วยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนิกสไ์ว้ใน

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ให้ถือเป็นการบันทกึข้อความไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
ข้อ 29/1 ให้ส่วนราชการจัดให้มีทะเบียนหนังสอืรับ ทะเบียนหนังสอืส่ง บัญชี

หนังสือส่งเกบ็ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี บัญชีหนังสอืครบ 20 ปีที่ขอเกบ็เอง บัญชีฝาก

หนังสือ และบัญชีหนังสอืขอทาํลาย ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยกรอกรายละเอียดเช่นเดียวกบั

ทะเบียนหรือบัญชีในรูปแบบเอกสาร 
ทะเบียนหรือบัญชีอเิลก็ทรอนิกสต์ามวรรคหนึ่งจะอยู่ในระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์หรือจัดทาํโดยใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets หรือ 

Apple Numbers หรือแอปพลิเคชันอื่นใดกไ็ด้ ทั้งนี้  เม่ือมีทะเบียนหรือบัญชีดังกล่าวในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกสแ์ล้วไม่ต้องจัดทาํทะเบียนหรือบัญชีใดเป็นเอกสารอกี 
 
ข้อ ๓๐  หนังสอืที่จัดทาํข้ึนโดยปกติให้มีสาํเนาคู่ฉบับเกบ็ไว้ที่ต้นเร่ือง ๑ ฉบับ 

และให้มีสาํเนาเกบ็ไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 
สาํเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงช่ือลงลายมือชื่อหรือลายมือช่ือย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และ

ผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสอื 
หนังสือที่จัดทาํข้ึนตามวรรคหนึ่งและหน่วยงานสารบรรณกลางได้ส่งหนงัสอืด้วย

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสแ์ล้ว ให้ถือว่าการเกบ็สาํเนาหนังสอืไว้ในระบบสารบรรณ
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อเิลก็ทรอนกิส์ที่ส่งนั้นเป็นการเกบ็สาํเนาไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลางตามวรรคหนึ่งแล้ว ทั้งนี้  ไม่

ต้องเกบ็เป็นเอกสารอกี 
 
ข้อ ๓๑  หนังสอืที่เจ้าของหนังสอืเหน็ว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับ

ทราบด้วย โดยปกติให้ส่งสาํเนาไปให้ทราบโดยทาํเป็นหนังสอืประทบัตรา 
สาํเนาหนังสอืตามวรรคหนึ่งให้มีคาํรับรองว่า สาํเนาถูกต้อง โดยให้ข้าราชการพล

เรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการ ระดับปฏบิัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชาํนาญ

งาน ข้ึนไป หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทยีบเท่า หรือพนักงานราชการ ซ่ึงเป็นเจ้าของเร่ืองที่ทาํ

สาํเนาหนังสอืนั้นลงลายมือช่ือรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตาํแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรอง 

ไว้ที่ขอบล่างของหนังสอื 
 
ข้อ ๓๒  หนังสอืเวียน คือ หนังสอืที่มีถึงผู้รับเป็นจาํนวนมาก มีใจความอย่าง

เดียวกนั ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสอืส่ง ซ่ึงกาํหนดเป็นเลขที่หนังสอืเวียน

โดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลาํดับไปจนถึงสิ้นปีปฏทินิ หรือใช้เลขที่ของหนังสอืทัว่ไป

ตามแบบหนังสอืภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 
เม่ือผู้รับได้รับหนังสอืเวียนแล้วเหน็ว่าเร่ืองนั้นจะต้องให้หน่วยงานหรือบุคคลใน

บังคับบัญชาในระดับต่างๆ ได้รับทราบด้วย กใ็ห้มีหน้าที่จดัทาํสาํเนาหรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือ

บุคคลเหล่านั้นโดยเรว็ 
 
ข้อ ๓๓  สรรพนามที่ใช้ในหนงัสอื ให้ใช้ตามฐานะแห่งความสมัพันธร์ะหว่าง

เจ้าของหนังสอืและผู้รับหนังสอืตามภาคผนวก ๒ 
 
ข้อ ๓๔  หนังสอืภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ 
หนังสือที่เป็นภาษาองักฤษ ให้ทาํตามแบบที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ๔ 
สาํหรับหนังสอืที่เป็นภาษาอื่นๆ ซ่ึงมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามประเพณีนิยม 
 

หมวด ๒ 
การรับและส่งหนังสอื 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
การรับหนังสอื 

   
 

ข้อ ๓๕  หนังสอืรับ คือ หนังสอืที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กาํหนดไว้ในส่วนนี้  
การรับหนังสอืที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏบิัติงานที่ด้ัรบการแต่งต้ังให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับเป็น
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ผู้รับผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ

ทางราชการ 
 
ข้อ ๓๖  จัดลาํดับความสาํคัญและความเร่งด่วนของหนังสอืเพื่อดาํเนินการ

ก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเร่ือง หรือ

หน่วยงานที่ออกหนังสอื เพื่อดาํเนินการให้ถูกต้อง หรือบนัทกึข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน แล้วจงึ

ดาํเนินการเร่ืองนั้นต่อไป 
 
ข้อ ๓๗  ประทบัตรารับหนังสอืตามแบบที่ ๑๒ ท้ายระเบียบ ที่มุมบนด้านขวา

ของหนังสอื โดยกรอกรายละเอยีดดังนี้  
๓๗.๑  เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 
๓๗.๒  วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่รับหนังสอื 
๓๗.๓  เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 
 
ข้อ ๓๘  ลงทะเบียนรับหนังสอืในทะเบียนหนังสอืรับตามแบบที่ ๑๓ ท้าย

ระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
๓๘.๑  ทะเบียนหนังสอืรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน 
๓๘.๒  เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาํดับของทะเบียนหนังสอืรับเรียงลาํดับ

ติดต่อกนัไปตลอดปีปฏทินิ เลขทะเบียนของหนังสอืรับจะต้องตรงกบัเลขที่ในตรารับหนังสอื 
๓๘.๓  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสอืที่รับเข้ามา 
๓๘.๔  ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปี ของหนังสอืที่รับเข้ามา 
๓๘.๕  จาก ให้ลงตาํแหน่งเจ้าของหนังสอืหรือช่ือส่วนราชการหรือช่ือบุคคลใน

กรณีที่ไม่มีตาํแหน่ง 
๓๘.๖  ถึง ให้ลงตาํแหน่งของผู้ที่หนังสอืนั้นมีถึงหรือช่ือส่วนราชการหรือช่ือ

บุคคลในกรณีที่ไม่มีตาํแหน่ง 
๓๘.๗  เร่ือง ให้ลงชื่อเร่ืองของหนังสอืฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเร่ืองให้ลงสรุป

เร่ืองย่อ 
๓๘.๘  การปฏบิัติ ให้บันทกึการปฏบิัติเกี่ยวกบัหนังสอืฉบับนั้น 
๓๗.๙  หมายเหตุ ให้บันทกึข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 
 
ข้อ ๓๙  จัดแยกหนังสอืที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ดาํเนนิการโดยให้ลงช่ือหน่วยงานที่รับหนังสอืนั้นในช่อง การปฏบิัติ ถ้ามีช่ือบุคคลหรือตาํแหน่งที่

เกี่ยวข้องกบัการรับหนังสอื ให้ลงชื่อหรือตาํแหน่งไว้ด้วย 
การส่งหนังสอืที่ลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาํเนนิการตาม

วรรคหนึ่ง จะส่งโดยใช้สมุดส่งหนังสอืตามข้อ ๔๘ หรือให้ผู้รับหนังสอืลงชื่อและวันเดือนปีที่รับ

หนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับหนังสอืกไ็ด้ 
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การดาํเนินการตามข้ันตอนนี้จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาผู้ใดหรือไม่ ให้เป็นไป

ตามที่หัวหน้าส่วนราชการกาํหนด 
ถ้าหนังสอืรับนั้นจะต้องดาํเนินเร่ืองในหน่วยงานนั้นเองจนถึงข้ันได้ตอบหนังสอื

ไปแล้ว ให้ลงทะเบียนว่าได้ส่งออกไปโดยหนังสอืที่เท่าใด วันเดือนปีใด 
 
ข้อ ๔๐  การรับหนังสอืภายในส่วนราชการเดียวกนั เม่ือผู้รับได้รับหนังสอืจาก

หน่วยงานสารบรรณกลางแล้ว ให้ปฏบิัติตามวิธกีารที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
การส่งหนังสอื 

   
 

ข้อ ๔๑  หนังสอืส่ง คือ หนังสอืที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏบิัติตามที่กาํหนดไว้

ในส่วนนี้  
การส่งหนังสอืที่มีช้ันความลับ ในช้ันลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏบิัติงานที่ได้รับการแต่งต้ังให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับเป็น

ผู้ส่งผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบยีบว่าด้วยการรักษาความลับของ

ทางราชการ 
 
ข้อ ๔๒  ให้เจ้าของเร่ืองตรวจความเรียบร้อยของหนังสอื รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วย

ให้ครบถ้วน แล้วส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก 
 
ข้อ ๔๓  เม่ือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเร่ืองแล้ว ให้ปฏบิัติ

ดังนี้  
๔๓.๑  ลงทะเบียนหนังสอืในทะเบียนหนังสอืส่งตามแบบที่ ๑๔ ท้ายระเบียบโดย

กรอกรายละเอยีดดังนี้  
๔๓.๑.๑  ทะเบียนหนังสอืส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน 
๔๓.๑.๒  เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลาํดับของทะเบียนหนังสอืลงเรียงลาํดับ

ติดต่อกนัไปตลอดปีปฏทินิ 
๔๓.๑.๓  ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาํของส่วนราชการเจ้าของเร่ือง

ในหนังสอืที่จะส่งออก ถ้าไม่มีที่ดังกล่าวช่องนี้จะว่าง 
๔๓.๑.๔  ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จะส่งหนังสอืนั้นออก 
๔๓.๑.๕  จาก ให้ลงตาํแหน่งเจ้าของหนังสอืหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลใน

กรณีที่ไม่มีตาํแหน่ง 
๔๓.๑.๖  ถึง ให้ลงตาํแหน่งของผู้ที่หนังสอืนั้นมีถึงหรือช่ือส่วนราชการหรือช่ือ

บุคคลในกรณทีี่ไม่มีตาํแหน่ง 
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๔๓.๑.๗  เร่ือง ให้ลงชื่อเร่ืองของหนังสอืฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเร่ืองให้ลง

สรปุเร่ืองย่อ 
๔๓.๑.๘  การปฏบิัติ ให้บันทกึการปฏบิัติเกี่ยวกบัหนังสือฉบับนั้น 
๔๓.๑.๙  หมายเหตุ ให้บันทกึข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 
๔๓.๒  ลงเลขที่และวันเดือนปีในหนังสอืที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบบั และสาํเนาคู่

ฉบับ ให้ตรงกบัเลขทะเบียนส่งและวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ ๔๓.๑.๒ และข้อ 

๔๓.๑.๔ 
 
ข้อ ๔๔  ก่อนบรรจุซองให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความ

เรียบร้อยของหนังสอื ตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วยอกีคร้ังหนึ่ง แล้วปิดผนึก 
หนังสือที่ไม่มีความสาํคัญมากนัก อาจส่งไปโดยวิธพีับยึดติดด้วยแถบกาว กาว 

เยบ็ด้วยลวด หรือวิธอีื่นแทนการบรรจุซอง 
 
ข้อ ๔๕  การจ่าหน้าซองให้ปฏบิัติตามแบบที่ ๑๕ ท้ายระเบียบ 
สาํหรับหนังสอืที่ต้องปฏบิัติให้เรว็กว่าปกติ ให้ปฏบิัติตามข้อ ๒๘ 
ในกรณีที่ไม่ใช้สมุดส่งหนังสือ ให้มีใบรับหนังสอืตามข้อ ๔๙ แนบติดซองไปด้วย 
 
ข้อ ๔๖  การส่งหนังสอืโดยทางไปรษณีย์ ให้ถือปฏบิัติตามระเบียบหรือวิธกีารที่

การสื่อสารแห่งประเทศไทยกาํหนด 
การส่งหนังสอืซ่ึงมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เม่ือส่งหนังสือให้ผู้รับแล้ว ผู้ส่ง

ต้องให้ผู้รับลงชื่อรับในสมุดส่งหนังสอืหรือใบรับ แล้วแต่กรณี ถ้าเป็นใบรับให้นาํใบรับนั้นมาผนึก

ติดไว้ที่สาํเนาคู่ฉบับ 
 
ข้อ ๔๗  หนังสอืที่ได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีที่เป็นการตอบหนังสอืซ่ึงรับเข้ามาให้

ลงทะเบียนว่าหนังสอืนั้นได้ตอบตามหนังสอืรับที่เท่าใด วันเดือนปีใด 
 
ข้อ ๔๘  สมุดส่งหนังสอืให้จัดทาํตามแบบที่ ๑๖ ท้ายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอยีด ดังนี้  
๔๘.๑  เลขทะเบียน ให้ลงเลขทะเบียนหนังสอืส่ง 
๔๘.๒  จาก ให้ลงตาํแหน่งหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของ

หนังสือ 
๔๘.๓  ถึง ให้ลงตาํแหน่งของผู้ที่หนังสอืนั้นมีถึงหรือช่ือส่วนราชการหรือช่ือ

บุคคลในกรณีที่ไม่มีตาํแหน่ง 
๔๘.๔  หน่วยรับ ให้ลงช่ือส่วนราชการที่รับหนังสอื 
๔๘.๕  ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสอืลงช่ือที่สามารถอ่านออกได้ 
๔๘.๖  วันและเวลา ให้ผู้รับหนังสือลงวันเดือนปีและเวลาที่รับหนังสอื 
๔๘.๗  หมายเหตุ ให้บันทกึข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 
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ข้อ ๔๙  ใบรับหนังสอื ให้จัดทาํตามแบบที่ ๑๗ ท้ายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอยีดดังนี้   
๔๙.๑  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสอืฉบับนั้น 
๔๙.๒  ถึง ให้ลงตาํแหน่งของผู้ที่หนังสอืนั้นมีถึงหรือช่ือส่วนราชการหรือชื่อ

บุคคลในกรณทีี่ไม่มีตาํแหน่ง 
๔๙.๓  เร่ือง ให้ลงช่ือเร่ืองของหนังสอืฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเร่ืองให้ลงสรุป

เร่ืองย่อ 
๔๙.๔  รับวันที่ ให้ผู้รับหนังสอืลงวันเดือนปีที่รับหนังสอื 
๔๙.๕  เวลา ให้ผู้รับหนังสอืลงเวลาที่รับหนังสอื 
๔๙.๖  ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสอืลงช่ือที่สามารถอ่านออกได้ 

 
ส่วนที่ ๓ 

บทเบด็เตลด็ 
   

 
ข้อ ๕๐  เพื่อให้การรับและส่งหนังสอืดาํเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อยและรวดเรว็ 

ส่วนราชการจะกาํหนดหน้าที่ของผู้ปฏบิัติตลอดจนแนวทางปฏบิัตินั้นไว้ด้วยกไ็ด้ ทั้งนี้  ให้มีการ

สาํรวจทะเบียนหนังสอืรับเป็นประจาํว่าหนังสอืตามทะเบียนรับนั้นได้มีการปฏบิัติไปแล้วเพียงใด

และให้มีการติดตามเร่ืองด้วย ในการนี้  ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะจัดให้มีบัตรตรวจค้นสาํหรับ

หนังสือรับและหนังสอืส่งเพื่อความสะดวกในการค้นหากไ็ด้ตามความเหมาะสม 
 
ข้อ ๕๑  บัตรตรวจค้น ให้จัดทาํตามแบบที่ ๑๘ ท้ายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอยีด ดังนี้  
๕๑.๑  เร่ือง รหัส ให้ลงเร่ืองและรหัสตามหมวดหมู่ของหนังสอื 
๕๑.๒  เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสอืรับ 
๕๑.๓  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสอื 
๕๑.๔  ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสอื 
๕๑.๕  รายการ ให้ลงเร่ืองย่อของหนังสอืเพื่อให้ทราบว่า หนังสอืนั้นมาจากที่ใด 

เร่ืองอะไร 
๕๑.๖  การปฏบิัติ ให้บันทกึการปฏบิัติเกี่ยวกบัหนังสอืนั้นเพื่อให้ทราบว่าส่งไปที่

ใดเม่ือใด 
 

หมวด ๓ 
การเกบ็รักษา ยืม และทาํลายหนังสอื 
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ส่วนที่ ๑ 
การเกบ็รักษา 

   
 
ข้อ ๕๒  การเกบ็หนังสอืแบ่งออกเป็น การเกบ็ระหว่างปฏบิัติ การเกบ็เม่ือปฏบิัติ

เสรจ็แล้ว และการเกบ็ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
 
ข้อ ๕๓  การเกบ็ระหว่างปฏิบัติ คือ การเกบ็หนังสอืที่ปฏิบัติยังไม่เสรจ็ให้อยู่ใน

ความรับผิดชอบของเจ้าของเร่ืองโดยให้กาํหนดวิธกีารเกบ็ให้เหมาะสมตามข้ันตอนของการ

ปฏบิัติงาน 
 
ข้อ ๕๔  การเกบ็เม่ือปฏบิัติเสรจ็แล้ว คือ การเกบ็หนังสอืที่ปฏบิัติเสรจ็เรียบร้อย

แล้วและไม่มีอะไรที่จะต้องปฏบิัติต่อไปอกี ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเร่ืองปฏบิัติดังนี้  
๕๔.๑  จัดทาํบัญชีหนังสอืส่งเกบ็ตามแบบที่ ๑๙ ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มี

ต้นฉบับและสาํเนาคู่ฉบับสาํหรับเจ้าของเร่ืองและหน่วยเกบ็เกบ็ไว้อย่างละฉบับโดยกรอก

รายละเอยีดดังนี้  
๔๕.๑.๑  ลาํดับที่ ให้ลงเลขลาํดับเร่ืองของหนังสอืที่เกบ็ 
๕๔.๑.๒  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๔.๑.๓  ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสอืแต่ละฉบับ 
๕๔.๑.๔  เร่ือง ให้ลงชื่อเร่ืองของหนังสอืแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเร่ืองให้ลง

สรุปเร่ืองย่อ 
๕๔.๑.๕  อายุการเกบ็หนังสือ ให้ลงวันเดือนปีที่จะเกบ็ถึง ในกรณีให้เกบ็ไว้

ตลอดไป ให้ลงคาํว่า ห้ามทาํลาย 
๕๔.๑.๖  หมายเหตุ  ให้บันทกึข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 
๕๔.๒  ส่งหนังสอืและเร่ืองปฏบิัติทั้งปวงที่เกยีวข้องกบัหนังสอืนั้น พร้อมทั้งบัญชี

หนังสือส่งเกบ็ไปให้หน่วยเกบ็ที่ส่วนราชการนั้นๆ กาํหนด 
 
ข้อ ๕๕  เม่ือได้รับเร่ืองจากเจ้าของเร่ืองตามข้อ ๕๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบในการเกบ็หนังสอืปฏบิัติดังนี้  
๕๕.๑  ประทบัตรากาํหนดเกบ็หนังสอืตามข้อ ๗๓ ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของ

กระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือช่ือย่อกาํกบัตรา 
๕๕.๑.๑  หนังสอืที่ต้องเกบ็ไว้ตลอดไป ให้ประทบัตราคาํว่า ห้ามทาํลาย ด้วย

หมึกสแีดง 
๕๕.๑.๒  หนังสอืที่เกบ็โดยมีกาํหนดเวลา ให้ประทบัตราคาํว่า เกบ็ถึง พ.ศ. …. 

ด้วยหมึกสนีํา้เงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เกบ็ถึง 
๕๕.๒  ลงทะเบียนหนังสอืเกบ็ไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ ๒๐ ท้ายระเบียบ โดย

กรอกรายละเอยีดดังนี้  
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๕๕.๒.๑  ลาํดับที่ ให้ลงเลขลาํดับเร่ืองของหนังสอืที่เกบ็ 
๕๕.๒.๒  วนัเกบ็ ให้ลงวันเดือนปีที่นาํหนังสอืนั้นเข้าทะเบียนเกบ็ 
๕๕.๒.๓  เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๕.๒.๔  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๕.๒.๕  เร่ือง ให้ลงชื่อเร่ืองของหนังสอืแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเร่ืองให้ลง

สรุปเร่ืองย่อ 
๕๕.๒.๖  รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาํดับหมู่ของการจัดแฟ้มเกบ็หนังสอื 
๕๕.๒.๗  กาํหนดเวลาเกบ็ ให้ลงระยะเวลาการเกบ็ตามที่กาํหนดในตรากาํหนด

เกบ็หนังสอืตามข้อ ๕๕.๑ 
๕๕.๒.๘  หมายเหตุ ให้บันทกึข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 
 
ข้อ ๕๖  การเกบ็ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเกบ็หนังสอืที่ปฏบิัติเสรจ็

เรียบร้อยแล้ว แต่จาํเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจาํ ไม่สะดวกในการส่งไปเกบ็ยังหน่วย

เกบ็ของส่วนราชการตามข้อ ๕๔ ให้เจ้าของเร่ืองเกบ็เป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ข้ึน

รับผิดชอบกไ็ด้ เม่ือหมดความจาํเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยัง

หน่วยเกบ็ของส่วนราชการโดยให้ถือปฏบิัติตามข้อ ๕๔ และข้อ ๕๕ โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๕๗  อายุการเกบ็หนังสอื โดยปกติให้เกบ็ไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่

หนังสือดังต่อไปนี้  
๕๗.๑  หนังสอืที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏบิัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่า

ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
๕๗.๒  หนังสอืที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สาํนวนของศาลหรือของพนักงาน

สอบสวนหรือหนังสอือื่นใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกาํหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเกบ็

ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น 
๕๗.๓  หนังสอืที่เกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษา 

ค้นคว้า วิจัย ให้เกบ็ไว้เป็นหลักฐานสาํคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไป หรือตามที่สาํนักหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กาํหนด 
๕๗.๔  หนังสอืที่ได้ปฏบิัติงานเสรจ็สิ้นแล้ว และเป็นคู่สาํเนาที่มีต้นเร่ืองจะค้นได้

จากที่อื่น ให้เกบ็ไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๕๗.๕  หนังสอืที่เป็นเร่ืองธรรมดาสามัญซ่ึงไม่มีความสาํคัญ และเป็นเร่ืองที่

เกดิข้ึนเป็นประจาํเม่ือดาํเนินการแล้วเสรจ็ให้เกบ็ไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๕๗.๖  หนังสอืหรือเอกสารที่เกี่ยวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้

ผูกพันทางการเงิน รวมถึงหนงัสอืหรือเอกสารเกี่ยวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้

ผูกพันทางการเงินที่หมดความจาํเป็นในการช้าเป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน 

หรือระงับซ่ึงสทิธิในทางการเงิน เพราะได้มีหนังสอืหรือเอกสารอื่นที่สามารถนาํมาใช้อ้างองิหรือ

ทดแทนหนังสอืหรือเอกสารดังกล่าวแล้ว เม่ือสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มี
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ปัญหาและไม่มีความจาํเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อกี ให้เกบ็ไว้ไม่น้อย

กว่า 5 ปี 
หนังสือเกี่ยวกบัการเงิน ซ่ึงเหน็ว่าไม่มีความจาํเป็นต้องเกบ็ไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี 

แล้วแต่กรณี ให้ทาํความตกลงกบักระทรวงการคลัง 
 
ข้อ ๕๘  ทุกปีปฏิทนิให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสอืที่มีอายุครบ ๒๐ ปี นับจากวันที่

ได้จัดทาํข้ึน ที่เกบ็ไว้ ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสอืครบ ๒๐ ปี ให้สาํนักหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป เว้นแต่หนังสอื

ดังต่อไปนี้  
๕๘.๑  หนังสอืที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏบิัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่า

ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าดว้ยการรักษาความลับของทางราชการ 
๕๘.๒  หนังสอืที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไป

กาํหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
๕๘.๓  หนังสอืที่ส่วนราชการมีความจาํเป็นต้องเกบ็ไว้ที่ส่วนราชการนั้นให้จัดทาํ

บัญชีหนังสอืครบ ๒๐ ปี ที่ขอเกบ็เองส่งมอบให้สาํนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
 
ข้อ ๕๙  บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี และบัญชีหนังสอืครบ ๒๐ ปี ที่ขอเกบ็

เองอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสาํเนาคู่ฉบับ เพื่อให้ส่วนราชการผู้มอบและสาํนักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ กรมศิลปากร ผู้รับมอบยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละฉบับ 
๕๙.๑  บัญชีส่งมอบหนังสอืครบ ๒๐ ปี ให้จัดทาํตามแบบที่ ๒๑ ท้ายระเบียบ 

โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
๕๙.๑.๑  ชื่อบัญชีส่งมอบหนังสอืครบ ๒๐ ปี ประจาํปี ให้ลงตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่จัดทาํบัญชี 
๕๙.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงช่ือส่วนราชการที่จัดทาํบัญชี 
๕๙.๑.๓  วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดทาํบัญชี 
๕๙.๑.๔  แผ่นที่ ให้ลงเลขลาํดับของแผ่นบัญช ี
๕๙.๑.๕  ลาํดับที่ ให้ลงเลขลาํดับเร่ืองของหนังสอืที่ส่งมอบ 
๕๙.๑.๖  รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาํดับหมู่ของการจัดแฟ้มเกบ็หนังสอื 
๕๙.๑.๗  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๑.๘  ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปี ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสอืแต่ละฉบับ 
๕๙.๑.๑๐  เร่ือง ให้ลงชื่อเร่ืองของหนังสอืแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีช่ือเร่ืองให้ลง

สรุปเร่ืองย่อ 
๕๙.๑.๑๑  หมายเหตุ ให้บันทกึข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 
๕๙.๑.๑๒  ลงช่ือผู้มอบ ให้ผู้มอบลงลายมือชื่อและวงเลบ็ช่ือและนามสกุลด้วย

ตัวบรรจง พร้อมทั้งลงตาํแหน่งของผู้มอบ 
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๕๙.๑.๑๓  ลงชื่อผู้รับมอบ ให้ผู้รับมอบลงลายมือช่ือและวงเลบ็ชื่อและนามสกุล

ด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งลงตาํแหน่งของผู้รับมอบ 
๕๙.๒  บัญชีหนังสอืครบ ๒๐ ปี ที่ขอเกบ็เอง ให้จัดทาํตามแบบที่ ๒๒ ท้าย

ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
๕๙.๒.๑  ชื่อบัญชีหนังสอืครบ ๒๐ ปี ที่ขอเกบ็เองประจาํปี ให้ลงตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่จัดทาํบัญชี 
๕๙.๒.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงช่ือส่วนราชการที่จัดทาํบัญชี 
๕๙.๒.๓  วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดทาํบัญช ี
๕๙.๒.๔  แผ่นที่ ให้ลงเลขลาํดับของแผ่นบัญช ี
๕๙.๒.๕  ลาํดับที่ ให้ลงเลขลาํดับเร่ืองของหนังสอืที่ขอเกบ็เอง 
๕๙.๒.๖  รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาํดับหมู่ของการจัดแฟ้มเกบ็หนังสอื 
๕๙.๒.๗  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๒.๘  ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสอืแต่ละฉบับ 
๕๙.๒.๙  เร่ือง ให้ลงช่ือเร่ืองของหนังสอืแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเร่ืองให้ลง

สรุปเร่ืองย่อ 
๕๙.๒.๑๐  หมายเหตุ ให้บันทกึข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 
 
ข้อ ๖๐  หนังสอืที่ยังไม่ถึงกาํหนดทาํลายซ่ึงส่วนราชการเหน็ว่าเป็นหนังสอืที่มี

ความสาํคัญและประสงค์จะฝากให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เกบ็ไว้ ให้ปฏบิัติดังนี้  
๖๐.๑  จัดทาํบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ ๒๓ ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มี

ต้นฉบับและสาํเนาคู่ฉบับ โดยกรอกรายละเอยีดดังนี้  

๖๐.๑.๑  ชื่อบัญชีฝากหนังสือ ประจาํปี ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดทาํ

บัญช ี
๖๐.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงช่ือส่วนราชการที่จัดทาํบัญชี 
๖๐.๑.๓  วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดทาํบัญชี 
๖๐.๑.๔  แผ่นที่ ให้ลงเลขลาํดับของแผ่นบัญชี 
๖๐.๑.๕  ลาํดับที่ ให้ลงเลขลาํดับเร่ืองของหนังสอื 
๖๐.๑.๖  รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาํดับหมู่ของการจัดแฟ้มเกบ็หนังสอื 
๖๐.๑.๗  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๐.๑.๘  ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสอืแต่ละฉบับ 
๖๐.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๐.๑.๑๐  เร่ือง ให้ลงช่ือเร่ืองของหนังสอืแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเร่ืองให้ลง

สรุปเร่ืองย่อ 
๖๐.๑.๑๑  หมายเหตุ ให้บันทกึข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 
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๖๐.๑.๑๒  ลงช่ือผู้ฝาก ให้ผู้ฝากลงลายมือช่ือและวงเลบ็ชื่อและนามสกุลด้วยตัว

บรรจง พร้อมทั้งลงตาํแหน่งของผู้ฝาก 
๖๐.๑.๑๓  ลงชื่อผู้รับฝาก ให้ผู้รับฝากลงลายมือช่ือและวงเลบ็ช่ือและนามสกุล

ด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งลงตาํแหน่งของผู้รับฝาก 
๖๐.๒  ส่งต้นฉบับและสาํเนาคู่ฉบับบัญชีฝากหนงัสอืพร้อมกบัหนงัสอืที่จะฝากให้

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
๖๐.๓  เม่ือกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝาก

หนังสอืแล้ว ให้ลงนามในบัญชีฝากหนังสอื แล้วคืนต้นฉบับให้ส่วนราชการผู้ฝากเกบ็ไว้เป็น

หลักฐาน 
หนังสือที่ฝากเกบ็ไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่าเป็น

หนังสือของส่วนราชการผู้ฝาก หากส่วนราชการผู้ฝากต้องการใช้หนังสอืหรือขอคืน ให้ทาํได้โดย

จัดทาํหลักฐานต่อกนัไว้ให้ชัดแจ้ง 
เม่ือถึงกาํหนดการทาํลายแล้ว ให้ส่วนราชการผู้ฝากดาํเนนิการตามข้อ ๖๖ 
 
ข้อ ๖๑  การรักษาหนังสอื ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้

ราชการได้ทุกโอกาส หากชาํรุดเสยีหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิม หากสูญหายต้อง

หาสาํเนามาแทน ถ้าชาํรดุเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้รายงาน

ผู้บังคับบัญชาทราบและให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเกบ็ด้วย 
ถ้าหนังสอืที่สญูหายเป็นเอกสารสทิธิตามกฎหมายหรือหนังสอืสาํคัญที่เป็นการ

แสดงเอกสารสทิธใิห้ดาํเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน 
 

ส่วนที่ ๒ 
การยืม 

   
 
ข้อ ๖๒  การยืมหนังสอืที่ส่งเกบ็แล้ว ให้ปฏบิัติดังนี้  
๖๒.๑  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเร่ืองที่ยืมนั้นจะนาํไปใช้ในราชการใด 
๖๒.๒  ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เกบ็ แล้วลงช่ือรับเร่ืองที่ยืม

ไว้ในบัตรยืมหนังสอื และให้เจ้าหน้าที่เกบ็รวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลาํดับวันเดือนปีไว้เพื่อ

ติดตามทวงถาม ส่วนบัตรยืมหนังสอืนั้นให้เกบ็ไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 
๖๒.๓  การยืมหนังสอืระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น

หัวหน้าส่วนราชการระดับกองข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
๖๒.๔  การยืมหนังสอืภายในส่วนราชการเดียวกนั ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้อง

เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ข้อ ๖๓  บัตรยืมหนังสอืให้จัดทาํตามแบบที่ ๒๔ ท้ายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอยีดดังนี้  
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๖๓.๑  รายการ ให้ลงช่ือเร่ืองหนังสอืที่ขอยืมไปพร้อมด้วยรหัสของหนงัสอืนั้น 
๖๓.๒  ผู้ยืม ให้ลงช่ือบุคคล ตาํแหน่ง หรือส่วนราชการที่ยืมหนังสอืนั้น 
๖๓.๓  ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสอืนั้นลงลายมือช่ือ และวงเลบ็ชื่อกาํกบัพร้อมด้วย

ตาํแหน่งในบรรทดัถัดไป 
๖๓.๔  วันยืม ให้ลงวันเดือนปีที่ยืมหนังสอืนั้น 
๖๓.๕  กาํหนดส่งคืน ให้ลงวันเดือนปีที่จะส่งหนังสอืนั้นคืน 
๖๓.๖  ผู้ส่งคืน ให้ผู้ส่งคืนลงลายมือชื่อ 
๖๓.๗  วันส่งคืน ให้ลงวันเดือนปีที่ส่งหนังสอืคืน 
 
ข้อ ๖๔  การยืมหนังสอืที่ปฏิบัติยังไม่เสรจ็หรือหนังสอืที่เกบ็ไว้เพื่อใช้ในการ

ตรวจสอบให้ถือปฏบิัติตามข้อ ๖๒ โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๖๕  การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสอืจะกระทาํมิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือ

คัดลอกหนังสอื ทั้งนี้  จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายก่อน 
 

ส่วนที่ ๓ 
การทาํลาย 

   
 
ข้อ ๖๖  ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปีปฏทินิ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ

เกบ็หนังสอืสาํรวจหนังสอืที่ครบกาํหนดอายุการเกบ็ในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสอืที่เกบ็ไว้เองหรือที่

ฝากเกบ็ไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทาํบัญชีหนังสอืขอทาํลายเสนอ

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการทะลายหนังสอื 
บัญชีหนังสอืขอทาํลายให้จัดทาํตามแบบที่ ๒๕ ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มี

ต้นฉบับและสาํเนาคู่ฉบับโดยกรอกรายละเอยีดดังนี้  
๖๖.๑  ชื่อบัญชีหนังสอืขอทาํลาย ประจาํปี ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดทาํ

บัญชี 
๖๖.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทาํบัญชี 
๖๖.๓  วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดทาํบัญชี 
๖๖.๔  แผ่นที่ ให้ลงเลขลาํดับของแผ่นบัญชี 
๖๖.๕  ลาํดับที่ ให้ลงเลขลาํดับเร่ืองของหนังสอื 
๖๖.๖  รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขลาํดับหมู่ของการจัดแฟ้มเกบ็หนังสอื 
๖๖.๗  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสอืแต่ละฉบับ 
๖๖.๘  ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสอืแต่ละฉบับ 
๖๖.๙  เลขทะเบียนรับ ให้ลงทะเบียนรับของหนังสอืแต่ละฉบบั 
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๖๖.๑๐  เร่ือง ให้ลงชื่อเร่ืองของหนังสอืแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเร่ืองให้ลง

สรุปเร่ืองย่อ 
๖๖.๑๑  การพิจารณา ให้คณะกรรมการทาํลายหนังสอืเป็นผู้กรอก 
๖๖.๑๒  หมายเหตุ ให้บันทกึข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 
 
ข้อ ๖๗  ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งต้ังคณะกรรมการทาํลายหนังสอื

ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอกีอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งต้ังจาก

ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการ ระดับปฏบิัติการ หรือประเภททั่วไป 

ระดับชาํนาญงานข้ึนไป หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทยีบเท่า 
ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งทาํหน้าที่ประธาน 
มติของคณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เหน็ด้วยให้ทาํ

บันทกึความเหน็แย้งไว้ 
 
ข้อ ๖๘  คณะกรรมการทาํลายหนังสอื มีหน้าที่ดังนี้  
๖๘.๑  พิจารณาหนังสอืที่จะขอทาํลายตามบัญชีหนังสอืขอทาํลาย 
๖๘.๒  ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเหน็ว่าหนังสอืฉบับใดไม่ควรทาํลายและ

ควรจะขยายเวลาการเกบ็ไว้ ให้ลงความเหน็ว่าจะขยายเวลาการเกบ็ไว้ถึงเม่ือใด ในช่องการ

พิจารณา ตามข้อ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสอืขอทาํลาย แล้วให้แก้ไขอายุการเกบ็หนังสอืในตรา

กาํหนดเกบ็หนงัสอืโดยให้ประธานกรรมการทาํลายหนังสอืลงลายมือช่ือกาํกบัการแก้ไข 
๖๘.๓  ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเหน็ว่าหนังสอืเร่ืองใดควรให้ทาํลายให้

กรอกเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในช่อง การพิจารณา ตามข้อ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสอืขอ

ทาํลาย 
๖๘.๔  เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทกึความเหน็แย้งของ

คณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อ ๖๙ 
๖๘.๕  ควบคุมการทาํลายหนังสอืซ่ึงผู้มีอาํนาจอนุมัติให้ทาํลายได้แล้ว โดยการ

เผาหรือวิธอีื่นใดที่จะไม่ให้หนังสอืนั้นอ่านเป็นเร่ืองได้ และเม่ือทาํลายเรียบร้อยแล้วให้ทาํบันทกึลง

นามร่วมกนัเสนอผู้มีอาํนาจอนุมัติทราบ 
 
ข้อ ๖๙  เม่ือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมได้รับรายงานตามข้อ ๖๘.๔ แล้วให้

พิจารณาสั่งการดังนี้  
๖๙.๑  ถ้าเหน็ว่าหนังสอืเร่ืองใดยังไม่ควรทาํลาย ให้สั่งการให้เกบ็หนังสอืนั้นไว้

จนถึงเวลาการทาํลายงวดต่อไป 
๖๙.๒  ถ้าเหน็ว่าหนังสอืเร่ืองใดควรทาํลาย ให้ส่งบัญชีหนังสอืขอทาํลายให้กอง

จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสอืประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอ

ทาํความตกลงกบักรมศิลปากรแล้ว ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา 
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ข้อ ๗๐  ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชี

หนังสือขอทาํลายแล้วแจ้งให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอทาํลายทราบดังนี้  
๗๐.๑  ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เหน็ชอบด้วย ให้แจ้งให้ส่วน

ราชการนั้นดาํเนินการทาํลายหนังสือต่อไปได้ หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจ้ง

ให้ทราบอย่างใดภายในกาํหนดเวลา ๖๐ วนั นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเร่ืองให้กองจดหมาย

เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรให้ถือว่ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเหน็ชอบ

แล้ว และให้ส่วนราชการทาํลายหนังสอืได้  
๗๐.๒  ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เหน็ว่าหนังสอืฉบับใดควรจะ

ขยายเวลาการเกบ็ไว้อย่างใดหรือให้เกบ็ไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบ และให้ส่วน

ราชการนั้นๆ ทาํการแก้ไขตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งมา หากหนังสือใด

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เหน็ควรให้ส่งไปเกบ็ไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม

ศิลปากร กใ็ห้ส่วนราชการนั้นๆ ปฏบิัติตาม 
เพื่อประโยชน์ในการนี้  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะส่งเจ้าหน้าที่

มาร่วมตรวจสอบหนังสอืส่วนราชการนั้นกไ็ด้ 
 

หมวด ๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง 

   
 
ข้อ ๗๑  ตราครุฑสาํหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ตามแบบที่ ๒๖ ท้ายระเบียบ มี ๒ 

ขนาด คือ  
๗๑.๑  ขนาดตัวครุฑสงู ๓ เซนติเมตร 
๗๑.๒  ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
 
ข้อ ๗๒  ตราชื่อส่วนราชการให้ใช้ตามแบบที่ ๒๗ ท้ายระเบยีบ มีลักษณะเป็นรูป

วงกลมสองวงซ้อนกนัเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ล้อมครุฑ

ตามข้อ ๗๑.๑ ระหวางนอกและวงในมีอกัษรไทยช่ือกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม หรือจังหวัดอยู่ขอบล่างของตรา 
ส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกบัต่างประเทศ จะให้มีช่ือภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึน

ด้วยกไ็ด้ โดยให้อกัษรไทยอยู่ขอบบนและอกัษรโรมันอยู่ขอบล่างของตรา  
 
ข้อ ๗๓  ตรากาํหนดเกบ็หนังสอื คือ ตราที่ใช้ประทบับนหนังสือเกบ็เพื่อให้ทราบ

กาํหนดระยะเวลาการเกบ็หนังสอืนั้นมีคาํว่า เกบ็ถึง พ.ศ. …. หรือคาํว่า ห้ามทาํลาย ขนาดไม่เลก็

กว่าตัวพิมพ์ ๒๔ พอยท ์
 
ข้อ ๗๔  มาตรฐานกระดาษและซอง 
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๗๔.๑  มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว นํา้หนัก ๖๐ กรัม 

ต่อตารางเมตร มี ๓ ขนาด คือ  
๗๔.๑.๑  ขนาดเอ ๔ หมายความว่า ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตร 
๗๔.๑.๒  ขนาดเอ ๕ หมายความว่า ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร x ๒๑๐ มิลลิเมตร 
๗๔.๑.๓  ขนาดเอ ๘ หมายความว่า ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร x ๗๔ มิลลิเมตร 
๗๔.๒  มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสขีาวหรือสีนํา้ตาล นํา้หนัก ๘๐ 

กรัมต่อตารางเมตร เว้นแต่ซองของขนาด ซี ๔ ให้ใช้กระดาษนํา้หนัก ๑๒๐ กรัมต่อตอรางเมตร มี 

๔ ขนาด คือ  
๗๔.๒.๑  ขนาดซี ๔ หมายความว่า ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร x๓๒๔ มิลลิเมตร 
๗๔.๒.๒  ขนาดซี ๕ หมายความว่า ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร x๒๒๙ มิลลิเมตร 
๗๔.๒.๓  ขนาดซี ๖ หมายความว่า ขนาด ๑๑๕ มิลลิเมตร x๑๖๒ มิลลิเมตร 
๗๔.๒.๔  ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด ๑๑๐ x ๒๒๐ มิลลิเมตร 
 
ข้อ ๗๕  กระดาษตราครุฑให้ใช้กระดาษขนาดเอ ๔ พิมพ์ครุฑตามข้อ ๗๑.๑ 

ด้วยหมึกสีดาํ หรือทาํเป็นครุฑดุน ที่กึ่งกลางส่วนบนของกระดาษตามแบบที่ ๒๘ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๗๖  กระดาษบนัทกึข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาด เอ ๔ หรือ ขนาด เอ ๕ 

พิมพ์ครุฑตาม ข้อ ๗๑.๒ ด้วยหมึกสดีาํที่มุมบนด้านซ้าย ตามแบบที่ ๒๙ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๗๗  ซองหนังสอืให้พิมพ์ครุฑตามข้อ ๗๑.๒ ด้วยหมึกสดีาํที่มุมบนด้านซ้าย

ของซอง 
๗๗.๑  ขนาดซี ๔ ใช้สาํหรับบรรจุหนังสอืกระดาษตราครุฑ โดยไม่ต้องพับมีชนิด

ธรรมดาและขยายข้าง  
๗๗.๒  ขนาดซี ๕ ใช้สาํหรับบรรจุหนังสอืกระดาษตราครุฑพับ ๒ 
๗๗.๓  ขนาดซี ๖ ใช้สาํหรับกระดาษตราครุฑพับ ๔ 
๗๗.๔  ขนาดดีแอล ใช้สาํหรับบรรจุหนังสอืกระดาษตราครุฑพับ ๓ 
ส่วนราชการใดมีความจาํเป็นต้องใช้ซองสาํหรับส่งทางไปรษณีย์อาอากาศ

โดยเฉพาะ อาจใช้ซองพิเศษสาํหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศและพิมพ์ตราครุฑตามที่กล่าวข้างต้นได้

โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๗๘  ตรารับหนังสอื คือ ตราที่ใช้ประทบับนหนังสอื เพื่อลงเลขทะเบียนรับ

หนังสือตามแบบที่ ๑๒ ท้ายระเบียบ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหล่ียมผืนผ้า ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร x ๕ 

เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน 
 
ข้อ ๗๙  ทะเบียนหนังสอืรับ ใช้สาํหรับลงรายการหนังสอืที่ได้รับเข้าเป็น

ประจาํวันโดยเรียงลาํดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสอื มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือ 

ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น ตามแบบที่ ๑๓ ท้ายระเบียบ 
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ข้อ ๘๐  ทะเบียนหนังสอืส่ง ใช้สาํหรับลงรายการหนังสอืที่ได้ส่งออกเป็น

ประจาํวันโดยเรียงลาํดับลงมาตามเวลาที่ได้ส่งหนังสอื มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือ 

ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น ตามแบบที่ ๑๔ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๑  สมุดส่งหนังสอืและใบรับหนังสอื ใช้สาํหรับลงรายการละเอยีดเกี่ยวกบั

การส่งหนังสอื โดยให้ผู้นาํส่งถือกาํกบัไปกบัหนังสอืเพื่อให้ผู้เซน็รับแล้วรับกลับคืนมา 
๘๑.๑  สมุดส่งหนังสอื เป็นสมุดสาํหรับใช้ลงรายการส่งหนังสือ มีขนาดเอ ๕ 

พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ ๑๖ ท้ายระเบียบ 
๘๑.๒  ใบรับหนังสอื ใช้สาํหรับกาํกบัไปกบัหนงัสอืที่นาํส่งโดยให้ผู้รับเซน็ชื่อรับ

แล้วรับกลับคืนมา มีขนาดเอ ๘ พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบที่ ๑๘ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๒  บัตรตรวจค้น เป็นบัตรกาํกบัหนังสอืแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่า

หนังสือนั้นๆ ได้มีการดาํเนินการตามลาํดับข้ันตอนอย่างใด จนกระทั่งเสรจ็สิ้น บัตรนี้ เกบ็

เรียงลาํดับกนัเป็นชุดในที่เกบ็โดยมีกระดาษติดเป็นบัตรดรรชนี ซ่ึงแบ่งออกเป็นตอนๆ เพื่อ

สะดวกแก่การตรวจค้น มีขนาดเอ ๕ พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ ๑๘ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๓  บัญชีหนังสอืส่งเกบ็ ใช้สาํหรับลงรายการหนังสอืที่จะส่งเกบ็ มีขนาดเอ 

๔ พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบที่ ๑๙ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๔  ทะเบียนหนังสอืเกบ็ เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสอืเกบ็ มีขนาดเอ 

๔ พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น ตามแบบที่ ๒๐ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๕  บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๕ ปี เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสอืที่มีอายุ

ครบ ๒๕ ปี ส่งมอบเกบ็ไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ 

พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ ๒๑ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๖  บัญชีหนังสอืครบ ๒๕ ปี ที่ขอเกบ็เอง เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสอืที่

มีอายุครบ ๒๕ ปี ซ่ึงส่วนราชการนั้นมีความประสงค์จะเกบ็ไว้เอง มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ 

พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ ๒๒ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๗  บัญชีฝากหนังสอื เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสอืที่ส่วนราชการนาํฝาก

ไว้กบักองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า ตาม

แบบที่ ๒๓ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๘  บัตรยืมหนังสอื ใช้สาํหรับเป็นหลักฐานแทนหนังสอืที่ให้ยืมไป มีขนาด

เอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบที่ ๒๔ ท้ายระเบียบ 
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ข้อ ๘๙  บัญชีหนังสอืขอทาํลาย เป็นบัญชีที่ลงรายการหนังสอืที่ครบกาํหนดเวลา

การเกบ็มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ ๒๕ ท้ายระเบียบ 
 

หมวด ๕ 
ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 

   
 

ข้อ ๘๙/๑  ให้ส่วนราชการจดัให้มีระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรับ

ปฏบิัติงานสารบรรณหรืออย่างน้อยต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกสก์ลางสาํหรับการรับและการ

ส่งหนังสอือเิลก็ทรอนิกสข์องส่วนราชการนั้น 
ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีหน่วยงานในสังกดัต้ังอยู่ในภมิูภาค หรือมีหน่วยงานใน

สงักดัที่จาํเป็นต้องมีหน่วยงานสารบรรณกลางแยกต่างหากจากส่วนกลางเพื่อประสิทธิภาพในการ

ปฏบิัติราชการหรือมีเหตุจาํเป็นอื่นใดให้ต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกสก์ลางตามวรรคหนึ่ง

ของตนเอง ส่วนราชการนั้นจะอนุญาตหรือจัดให้หน่วยงานในสงักดัดังกล่าวมีที่อยู่ไปรษณีย์

อเิลก็ทรอนิกสก์ลางเฉพาะสาํหรับการรับและการส่งหนังสอือเิลก็ทรอนิกสข์องหน่วยงานนั้นกไ็ด้ 
ให้ส่วนราชการประกาศเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนกิสก์ลางตามวรรคหนึ่ง

และวรรคสองในเวบ็ไซตข็องส่วนราชการนั้น และให้แจ้งไปยังสาํนกังานพัฒนารัฐบาลดิจทิลั 

(องค์การมหาชน) เพื่อรวบรวมเผยแพร่พร้อมกบัหมายเลขโทรศัพทข์องเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่

ตรวจสอบหนังสอืที่ส่งมายังที่อยู่ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิสก์ดังกล่าวด้วย 
เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและการปฏบิัติงานสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกสข์องเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สาํนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) รวบรวม

ที่อยู่ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์กลางของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดเพื่อเผยแพร่ในที่เดียวกบัที่อยู่

ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกสก์ลางของส่วนราชการตามวรรคสามด้วย 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารปฏบิัติในการรับส่งและเกบ็รักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสอื

ราชการด้วยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ๖ ทั้งนี้  โดยไม่

รวมถึงการใช้ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส ์
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารปฏบิัติในการรับส่งและเกบ็รักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสอื

ราชการโดยไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส ์ให้เป็นไปตามที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ๗ 
ข้อ ๘๙/๒ ให้นาํความในข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ ข้อ 

๔๒ ข้อ ๔๓ ข้อ ๔๗ ข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙ มาใช้บังคับแก่หนังสอือเิลก็ทรอนิกสด้์วยโดยอนุโลม 
ในกรณีที่หน่วยงานสารบรรณกลางของส่วนราชการมีความจาํเป็นต้องพิมพ์

หนังสืออเิลก็ทรอนิกสท์ี่ได้รับออกเป็นเอกสารเพื่อดาํเนนิการ ให้นาํความในข้อ ๓๗ มาใช้บังคับ

ด้วย 
ข้อ ๘๙/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏบิัติงานสารบรรณ ในการรับหรือส่งหนังสอื

อเิลก็ทรอนิกสใ์ห้ลงเวลาที่ปรากฎในระบบว่าส่วนราชการได้รับหรือได้ส่งหนังสอืไว้ในทะเบียน

หนังสือรับหรือทะเบียนหนังสอืส่ง แล้วแต่กรณี ไว้เพื่อเป็นหลักฐานของทางราชการด้วย โดยใน
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กรณีที่ได้ส่งไปทางที่อยู่ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกสท์ี่ได้รับแจ้งไว้หรือที่ได้มีการประกาศเผยแพร่ตาม

ข้อ ๘๙/๑ แล้ว แต่ไม่สาํเรจ็ ให้ลงวันที่และเวลาที่ปรากฏในระบบว่าได้จัดส่งคร้ังแรกเป็นวันและ

เวลาที่ได้ส่งหนังสอื 
ข้อ ๘๙/๔ การเกบ็หนังสอือิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากการเกบ็ไว้ในระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกสอ์นัเป็นผลาจากที่ได้มีการรับหรือการส่งหนังสอืนั้น ให้มีการสาํรองข้อมูล (backup) 
หนังสืออเิลก็ทรอนิกสไ์ว้อกีแห่งเป็นอย่างน้อยด้วย ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่หัวหน้าส่วน

ราชการกาํหนด 
หนังสืออเิลก็ทรอนิกสท์ี่เกบ็รักษาไว้ในการสาํรองข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และที่ส่ง

ให้สาํนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตามข้อ ๕๘ ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น PDF 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ dpi และให้นาํหลักเกณฑก์ารต้ังช่ือไฟล์ที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก 

๗ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๘๙/๕ หนังสอือเิลก็ทรอนิกสไ์ม่มีอายุการเกบ็หนังสอื โดยปกติให้เกบ็ไว้

ตลอดไป เว้นแต่กรณีมีความจาํเป็นต้องเพิ่มพื้นที่จัดเกฐ็ในระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ส่วนราชการ หรือมีเหตุผลความจาํเป็นอื่นใด หัวหน้าส่วนราชการจะมีคาํสั่งให้ทาํลายหนังสือ

อเิลก็ทรอนิกส์ที่มิใช่เอกสารจดหมายเหตุตามกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่เกบ็มาเป็น

เวลาเกนิกว่า ๑๐ ปีแล้วกไ็ด้ โดยในการทาํลายให้ใช้วิธีลบออกจากระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

และให้ลบหนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ี่เกบ็ไว้เป็นเวลนานที่สุดย้อนข้ึนมา 
ให้นาํความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่หนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ี่เกบ็รักษาไว้ในการ

สาํรองข้อมูลของส่วนราชการตามข้อ ๘๙/๔ ด้วยโดยอนุโลม โดยหัวหน้าส่วนราชการจะมีคาํสั่งให้

ทาํลายได้เฉพาะหนังสอืที่เกบ็มาเป็นเวลาเกนิกว่า ๒๐ ปี ซ่ึงได้มีการส่งให้สาํนักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ กรมศิลปากร ตามข้อ ๕๘ แล้ว 
เม่ือหัวหน้าส่วนราชการมีคาํสั่งให้ทาํลายหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสต์ามวรรคหนึ่ง

หรือวรรคสองแล้วให้นาํความในส่วนที่ ๓ การทาํลาย ของหมวด ๓ การเกบ็รักษา ยืม และทาํลาย

หนังสือ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ข้อ ๙๐  แบบพิมพ์ และซอง ซ่ึงมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไป

จนกว่าจะหมด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๖ 
 
 

พลเอกเปรม ติณสลูานนท ์
นายกรัฐมนตรี 
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เกยีรติก้อง/กาญจนา จัดทาํ 
๑๕ ต.ค.๒๕๔๖ 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวงพร/ผู้จัดทํา 
๑ เมษายน ๒๕๕๔ 

                                                 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษท่ี ๙๙ ง/หน้า ๓๒/๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ 



ภาคผนวก  6 
หลักเกณฑ์และวธิีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลขา่วสารและหนังสอืราชการ 

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

๑. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือและการติดต่อราชการสามารถติดต่อผ่านทาง   
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสนับสนุนการสร้างหนังสือ 
ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ระเบียบก าหนด  หรือจะต้องสามารถรองรับหนังสือที่สร้างโดยใช้กระดาษ 
แล้วแปลงเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   และสามารถรับส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์    
หรือเรียกโดยย่อว่า  “อีเมล”  ตามภาคผนวก  ๗  ได้ 

๒. เมื่อได้รับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องสามารถด าเนินการดังต่อไปนี้ได้ 

 ๒.๑ ออกเลขที่ทะเบียนรับและบันทึกลงในทะเบียนหนังสือรับตามล าดับติดต่อกัน   
ไปตลอดปีปฏิทิน 

 ๒.๒ ส่งผลการรับหนังสือกลับไปยังผู้ส่งและจัดส่งให้ผู้รับภายในหน่วยงานต่อไป 
 ๒.๓ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสามารถเก็บรักษาหนังสือที่มีการรับส่งโดยใช้  

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือที่น าเข้าภายหลังได้  และสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติของหนังสือได้ 

 ๒.๔ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสามารถแสดงวัน  เดือน  ปี  และเวลาที่รับ 
และส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือให้ปรากฏแก่ผู้รับผู้ส่งได้   ในกรณีที่มีการโต้แย้งเรื่องวันและเวลา   
ที่หน่วยงานท าการลงทะเบียนรับหนังสือ  ให้น าวันและเวลาที่หนังสือเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
ของหน่วยงานผู้รับประกอบการพิจารณาวันและเวลาการรับส่งหนังสือของผู้รับผู้ส่ง   คือ  วันและเวลา 
ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ลงทะเบียนรับส่งหนังสือในระบบ 

 ๒.๕ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลหนังสือที่มี 
การจัดเก็บไว้ 

 ๒.๖ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีระบบส ารองข้อมูล   (backup  system)   
ที่สามารถกู้คืนข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลนั้น 

๓. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นต่ า  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยต้องสามารถ 
ก าหนดสิทธิผู้ ใช้   (user)  ในการเปิด  รับ  หรือส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นรายบุคคลได้  และต้องสามารถตรวจสอบยืนยันผู้ใช้โดยวิธีการถามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นอย่างต่ า 

๔. การรับ  การส่ง  และการเก็บรักษาหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขั้นต่ า  ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการทั่วไป 
  ๔.๑.๑ ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณ

กลางคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือท าหน้าที่รับส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารชั้นความลับเพ่ือท าหน้าที่รับส่งหนังสือที่มีชั้นความลับเฉพาะ
ในชั้นลับหรือลับมากด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้  ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ 
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  ๔.๑.๒ ให้ เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งตาม  ๔.๑.๑  ตรวจสอบ   
ข้อมูลข่าวสารและหนังสือที่ได้รับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการเป็นประจ าตามที่    
หัวหน้าส่วนราชการก าหนด  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่าวันละสองครั้งในเวลาราชการ  อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
ในช่วงเช้าและอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงบ่าย 

  ๔.๑.๓ ให้ผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือ   
ที่หน่วยงานได้รับไว้ในสื่อกลางบันทึกข้อมูลตามที่ระเบียบก าหนด  และลบข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือ 
ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้งานแล้ว  โดยด าเนินการเป็นประจ าตามระยะเวลาที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ตามที่หัวหน้า 
ส่วนราชการก าหนด 

 ๔.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะ 
  ๔.๒.๑ การส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยการร่างหนังสือ   

วิธีการที่สามารถระบุตัวตนและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อ   (เช่น  การใช้ชื่อผู้ใช้ 
และรหัสผ่าน)  ออกเลขที่หนังสือ  บันทึกลงในทะเบียนหนังสือส่ง  เก็บรักษาส าเนาหนังสือและส่งหนังสอื 
ไปหน่วยงานผู้รับ 

  ๔.๒.๒ เมื่อได้ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ส่วนราชการผู้ส่ง  
ไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารอีก  โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถแสดงผลโดยอัตโนมตัิ  
ในระบบของผู้ส่งกรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสือไปยังผู้รับได้  และผู้ส่งต้องตรวจผลการส่งทุกครั้งเพ่ือยืนยัน
ว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๒.๓ การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ  ในชั้นลับและลับมากด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ใช้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารชั้นความลับเป็นผู้ส่งผ่านระบบการรักษา 
ความปลอดภัยโดยสามารถท าการเข้ารหัสข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
สามารถอ่านข้อความได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

 
 
 

  



ภาคผนวก  ๗ 
หลักเกณฑ์และวธิีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลขา่วสารและหนังสอืราชการ 

โดยไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ 
 
 

๑. ให้ส่วนราชการจัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือเรียกโดยย่อว่า  “อีเมล”  กลาง   
ของส่วนราชการ  เพ่ือการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ  โดยให้ใช้ชื่อ  saraban  ตามด้วย 
ชื่อโดเมน  (domain  name)  ของส่วนราชการนั้น  หรืออย่างน้อยต้องลงท้ายด้วยชื่อโดเมนของ 
ส่วนราชการต้นสังกัด  ตัวอย่างเช่น 

 ราชการบริหารส่วนกลาง   saraban@opm.go.th 
    saraban@dwr.mail.go.th 
 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค   saraban-phayao@moi.go.th 
    saraban_lampang@dopa.go.th 
 ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   saraban@srirachacity.go.th 
    saraban_6301209@dla.go.th 
 ส่วนราชการอาจจัดหาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์   (digital  signature)  เพ่ือใช้รับรอง

หนังสือของส่วนราชการที่จะส่งทางอีเมลด้วยก็ได้ 
๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางคนหนึ่งหรือ 

หลายคนเพ่ือท าหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่อีเมลตามข้อ  ๑  รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและหนังสือ 
ราชการที่ได้รับในระบบอีเมลของส่วนราชการเป็นประจ าตามที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด  ซึ่งรวมถึง 
การตรวจสอบในโฟลเดอร์อีเมลขยะและโฟลเดอร์อื่นใดที่อาจมีอีเมลเข้ามาได้   ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่า 
วันละสองครั้งในเวลาราชการ  อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเช้าและอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงบ่าย 

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งตรวจสอบพบอีเมลขยะหรืออีเมลโฆษณา  เช่น  Spam  mail   
หรือ  Junk  mail  หรือ  Hoax  mail  ไม่ควรเปิดอีเมลนั้น  และห้ามมิให้ตอบกลับ  เปิดเอกสาร 
หรือคลิกลิงก์ที่แนบมากับอีเมลนั้นโดยเด็ดขาด  โดยให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งลบอีเมลนั้นทิ้งทันที 

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งตรวจสอบพบอีเมลที่ส่งมาจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
ของรัฐในโฟลเดอร์อีเมลขยะหรือโฟลเดอร์อื่นใด  ให้ย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า  (inbox)  แล้ว 
ด าเนินการตามข้อ  ๓  ต่อไป 

๓. เมื่อได้รับอีเมลจากภายนอก  ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางที่ได้รับมอบหมาย 
ตามข้อ  ๒  ด าเนินการดังนี้ 

 ๓.๑ ลงทะเบียนรับหนังสือที่แนบมากับอีเมลนั้นในทะเบียนหนังสือรับตามข้อ   ๓๘   
แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

 ๓.๒ แจ้งยืนยันการได้รับอีเมลโดยการตอบกลับ  (reply)  อีเมลนั้นไปยังที่อยู่อีเมลที่ส่งมา  
หรือที่อยู่อีเมลอื่นใดตามที่ผู้ส่งได้ระบุไว้  ภายในวันท าการที่ได้รับอีเมลนั้น  หรือในกรณีที่ได้รับภายหลัง  
๑๖.๓๐  นาฬิกา  ให้ตอบกลับอย่างช้าไม่เกิน  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  ของวันท าการถัดไป  ทั้งนี้  เนื้อหาของ
อีเมลที่ตอบกลับยืนยันอย่างน้อยต้องมีข้อความระบุว่าส่วนราชการนั้นได้รับอีเมลแล้วพร้อมทั้งระบุ
หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย  ตัวอย่างเช่น 
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  “ได้รับอีเมลของท่านแล้ว 
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  0  2283  4244 
  Your  e-mail  is  well  received. 
  Office  of  the  Permanent  Secretary,  Prime  Minister’s  Office 
  +66  2283  4244” 
 ๓.๓ ส ารองข้อมูล  (backup)  อีเมลนั้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด  ซึ่งต้องสามารถเรียกดูในภายหลังได้  เช่น  การส่งเข้าอีเมลของ 
ส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือส ารองข้อมูลเป็นการเฉพาะ  ทั้งนี้  การจัดเก็บหรือส ารองข้อมูลหนังสือราชการ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้น าหลักเกณฑ์การตั้งชื่อไฟล์ในข้อ  ๔  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 ๓.๔ ในกรณีที่ส่วนราชการนั้นมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ให้น าเข้าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  ในกรณีที่ส่วนราชการนั้นไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ให้พิมพ์ออก  (print  out)  
เป็นเอกสารแล้วด าเนินการต่อไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

 ๓.๕ การจัดส่งอีเมลที่ได้ลงทะเบียนรับแล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในส่วนราชการ  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 

 ๓.๖ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับหนังสือราชการที่มีชั้นความลับ  ในชั้นลับหรือลับมาก   
ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

  ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับหนังสือราชการที่มีชั้นความลับ  ในชั้นลับที่สุด  ให้ติดต่อ
ผู้ส่งเพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือนั้นไม่อาจส่งและรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  และขอให้ด าเนินการ
ส่งใหม่อีกครั้งเป็นเอกสาร  เมื่อได้แจ้งแล้วให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางลบอีเมลนั้นทิ้งทันที 

  การพิมพ์หนังสือตามวรรคหนึ่งออกเป็นเอกสาร  ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับเป็นผู้ด าเนินการ   ในระหว่างการด าเนินการ
ดังกล่าวต้องระมัดระวังมิให้บุคคลอื่นใดอ่านหรือเข้าถึงอีเมลและหนังสือนั้นได้ 

 ๓.๗ ในกรณีที่ส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือเจ้าหน้าที่ ได้รับหนังสือราชการถึง 
ส่วนราชการทางที่อยู่อีเมลอื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลกลางตามข้อ  ๑  เช่น  ที่อยู่อีเมลของหน่วยงานภายใน   
หรือที่อยู่อีเมลของเจ้าหน้าที่ที่ส่วนราชการจัดให้เจ้าหน้าที่นั้นในการปฏิบัติงาน  ให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลหรือ 
ใช้งานที่อยู่อีเมลนั้นที่จะส่งต่อ  (forward)  ไปยังที่อยู่อีเมลกลางตามข้อ  ๑  เพ่ือด าเนินการต่อไปตามที่ 
ก าหนดในข้อนี้  และให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๒  ส่งอีเมลแจ้งกลับไปยังผู้ส่งเพ่ือทราบที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง 
ส าหรับการจัดส่งครั้งต่อไปด้วย 

 ๓.๘ การด าเนินการตามข้อ  ๓  อาจใช้ระบบอัตโนมัติที่ให้ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดก็ได้ 
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๔. การจัดท าข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการเพ่ือส่งทางอีเมล  ให้ส่วนราชการด าเนินการ
ดังนี้ 

 ๔.๑ จัดท าร่างหนังสือให้ผู้มีอ านาจลงชื่อหรือให้ความเห็นชอบร่างหนังสือที่จะส่งออกไป
ภายนอก 

 ๔.๒ เมื่อผู้มีอ านาจลงชื่อได้ลงลายมือชื่อหรือให้ความเห็นชอบหนังสือแล้ว  ให้เจ้าของเรื่อง 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือและสิ่งที่จะส่งไปด้วย  และให้ประสานหน่วยงานสารบรรณกลาง   
เพ่ือก าหนดเลขทะเบียนหนังสือส่งและลงรายการทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ   ๔๓  แห่งระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  แล้วน าเลขดังกล่าวมาก าหนดไว้ในหนังสือที่ 
จะส่งไปภายนอก 

  ในกรณีที่ส่วนราชการใดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งหนังสือทางอีเมล  
โดยระบบดังกล่าวสามารถจัดท าหนังสือและออกเลขหนังสือได้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้มีอ านาจลงชื่อได้แสดง
เจตนาเห็นชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่าได้ปฏิบัติตาม  ๔.๒  แล้ว 

 ๔.๓ ให้เจ้าของเรื่องแปลงหนังสือและสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท  PDF   
เป็นไฟล์เดียว  ความละเอียดไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  dpi  เว้นแต่กรณีที่สิ่งที่จะส่งไปด้วยมีจ านวนหน้ามาก   
จะแยกไฟล์ต่างหากก็ได้  และให้ตั้งชื่อไฟล์ตามหลักเกณฑ์และล าดับ  ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้  ชื่อไฟล์ให้ 
ใช้เลขอารบิก  และใช้เครื่องหมายขีดล่าง  (_)  แทนการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษ 
ที่สงวนไม่ให้ใช้ในชื่อไฟล์  (reserved  characters)  เช่น  (/)  (.)  หรือ  ($) 

  ๔.๓.๑ ปีพุทธศักราช 
  ๔.๓.๒ รหัสตัวอักษรโรมันประจ าส่วนราชการตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย

ภาคผนวกนี้ 
  ๔.๓.๓ เลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
  ๔.๓.๔ เลขที่ของหนังสือตามทะเบียนหนังสือส่ง 
  ๔.๓.๕ กรณีมีหลายไฟล์  ให้ไฟล์สิ่งที่จะส่งไปด้วยใช้ชื่อไฟล์เดียวกับหนังสือ   

แล้วตามด้วยตัวเลขตั้งแต่เลข  1  เป็นต้นไปตามล าดับ  ทั้งนี้  โดยไม่ต้องค านึงว่าเป็นตัวเลขเดียวกับตัวเลข   
ของสิ่งที่ส่งมาด้วยตามที่ระบุในหนังสือหรือไม่ 

   ตัวอย่างเช่น  2564_OPM0913_56.pdf 
   สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑ 2564_OPM0913_56_1.pdf 
   สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๒ 2564_OPM0913_56_2.pdf 
๕. การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการทางอีเมล  ให้ส่วนราชการด าเนินการดังนี้ 
 ๕.๑ ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางหรือ

เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนราชการนั้นคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือท าหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือของ
ส่วนราชการนั้นทางอีเมล 
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 ๕.๒ ให้เจ้าของเรื่องน าส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตาม  ๔.๓  รวมทั้งแจ้งที่อยู่อีเมลของผู้รับ  

และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ  (ถ้ามี)  ให้เจ้าหน้าที่ตาม  ๕.๑  เพื่อด าเนินการส่งอีเมลต่อไป 
 ๕.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ตาม  ๕.๑  ได้รับเรื่องแล้ว  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๕.๓.๑ ลงทะเบียนหนังสือส่งโดยระบุเลขทะเบียนส่งตามที่ระบุไว้ในหนังสือส่ง   

โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการส่งหนังสือเป็นเอกสาร 
  ๕.๓.๒ ตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   และลงลายมือชื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์  (digital  signature)  (ถ้ามี)  เพื่อรับรองความถูกต้องของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั้น 
  ๕.๓.๓ เข้าสู่ระบบอีเมล  โดยในการส่งหนังสือราชการ  ให้ใช้ที่อยู่อีเมลกลางของ 

ส่วนราชการตามข้อ  ๑  เท่านั้น 
  ๕.๓.๔ ในส่วนชื่อเรื่องของอีเมล  (subject)  ให้ระบุโดยใช้ชื่อเรื่องตามที่ระบุใน 

หนังสือ  ทั้งนี้  ในกรณีมีการก าหนดชั้นความเร็ว  ให้ระบุชั้นความเร็วในชื่อเรื่องของอีเมลตามด้วย 
เครื่องหมายทวิภาค  (:)  แล้วจึงระบุชื่อเรื่อง  ตัวอย่างเช่น  ด่วนที่สุด  :  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุตามสัญญาเลขที่  ..  ครั้งที่  .. 

  ๕.๓.๕ ในเนื้อหาอีเมล  ให้จัดรูปแบบเนื้อหาเป็น  HTML  โดยให้ใช้การเข้ารหัส
ข้อความ  (text  encoding)  แบบ  UTF-8  และใช้ตัวแบบอักษร  (font)  Arial  หรือ  Verdana  หรือ  
Times  New  Roman  หรือ  font  อื่นใดซึ่งรองรับการแสดงผลภาษาไทย  และสามารถแสดงผลบน
อุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้ 

  ๕.๓.๖ เนื้อหาของอีเมลต้องมีการจัดเรียงและมีเนื้อหาของข้อความดังต่อไปนี้ 
   ๕.๓.๖.๑ ค าขึ้นต้น  ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง

การใช้ค าขึ้นต้น  สรรพนาม  และค าลงท้าย  ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก  ๒  แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่อีเมล
นั้นมีถึง  หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ 

   ๕.๓.๖.๒ ข้อความ  ให้ลงสรุปสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเขา้ใจงา่ย  
หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ 

   ๕.๓.๖.๓ ค าลงท้าย  ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง
การใช้ค าขึ้นต้น  สรรพนาม  และค าลงท้าย  ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก  ๒ 

   ๕.๓.๖.๔ ลงชื่อ  ให้พิมพ์ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือนั้น 
   ๕.๓.๖.๕ ข้อมูลติดต่อ  ให้พิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงาน 

ที่ออกหนังสือ  และหมายเลขโทรศัพท์  ทั้งนี้  ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของเรื่องและหมายเลข 
โทรศัพท์ที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่นั้นได้ไว้ด้วย 

   ๕.๓.๖.๖ ข้อความขอให้ตอบกลับ  เพ่ือขอให้ผู้รับอีเมลหรือเจ้าหน้าที่ 
ท่ีเกี่ยวข้องแจ้งตอบกลับ  (reply)  ว่าได้รับอีเมลนั้นแล้ว  ตัวอย่างเช่น 

    “หากท่านได้รับอีเมลนี้แล้วกรุณาแจ้งการได้รับกลับมายังที่อยู่ 
อีเมลนี้ด้วย  จะขอบคุณยิ่ง” 
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   ๕.๓.๖.๗ เส้นปิดข้อความ  โดยให้มีเส้นประหรือเส้นทึบปิดข้อความ   

ยาวตลอดบรรทัดที่อยู่ใต้ข้อมูลติดต่อ  เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ้นสุดเนื้อหาของอีเมล 
   ๕.๓.๖.๘ ข้อความจ ากัดความรับผิดมาตรฐาน   ให้ พิมพ์ข้อความ   

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ดังต่อไปนี้ 
    “อีเมล  (และ/หรือเอกสารแนบ)  นี้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ  

และอาจเป็นข้อมูลที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล  การน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือเปิดเผยให้บุคคลอื่นใด
ล่วงรู้  เป็นการกระท าที่ไม่ได้รับอนุญาต  หากท่านมิได้เป็นบุคคลที่อีเมลฉบับนี้ระบุถึงแล้ว  กรุณาลบ
อีเมลนี้ออกจากคอมพิวเตอร์ที่ท่านได้รับ  ทั้งนี้  ขอขอบคุณหากท่านได้แจ้งผู้ส่งถึงการจัดส่งอีเมล
ผิดพลาดด้วย 

    This  e-mail  (and/or  attachments)   is  confidential  
and  may  be  privileged.  Use  or  disclosure  of  it  by  anyone  other  than  a  designated  
addressee  is  unauthorized.  If  you  are  not  an  intended  recipient,  please  delete  
this  e-mail  from  the  computer  on  which  you  received  it.  We  thank  you  for  
notifying  us  immediately.” 

  ๕.๓.๗ ให้ระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับไว้ในช่อง  “ถึง”  (To)  โดยในกรณีที่มีผู้รับหลายคน   
ให้เรียงล าดับที่อยู่อีเมลในช่องเดียวกัน  แต่ส าหรับกรณีที่ต้องส่งอีเมลที่ส่งออกเป็นส าเนาให้บุคคล 
อื่นใดด้วยแล้ว  ให้ระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับส าเนาในช่อง  “ส าเนาถึง”  (CC)  โดยให้ส่งส าเนาไปยังที่อยู่ 
อีเมลของเจ้าของเรื่องด้วย  (ถ้ามี)  และให้ใช้ช่อง  “ส าเนาลับถึง”  (BCC)  ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 

   ๕.๓.๗.๑ การส่งไปจัดเก็บเป็นส าเนาภายในระบบของส่วนราชการ 
   ๕.๓.๗.๒ การส่งหนังสือไปยังผู้รับจ านวนเกินกว่าหนึ่งคนซึ่งส่วนราชการ

เห็นว่าจ าเป็นต้องมีการปกปิดไม่ให้ผู้รับทราบว่าได้ส่งไปยังบุคคลอื่นด้วย 
  ๕.๓.๘ ก่อนการส่งอีเมลออก  ให้เจ้าหน้าที่ตาม  ๕.๑  แนบหนังสือและสิง่ที่จะสง่ไปดว้ย 

ที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท  PDF  และไฟล์อื่นใด  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง 
อีกครั้งหนึ่ง  หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  ให้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  (digital  signature)  (ถ้ามี)   
เพ่ือรับรองความถูกต้องและส่งอีเมลนั้น  พร้อมทั้งบันทึกในทะเบียนหนังสือส่งด้วยว่าได้ส่งหนังสือ 
โดยทางอีเมลแล้ว 

  ๕.๓.๙ ในกรณีที่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะแนบไปกับอีเมลมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะ 
สามารถแนบไปได้แล้ว  ให้น าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปจัดเก็บไว้ในที่ที่ผู้รับอีเมลหรือผู้รับหนังสือ  
สามารถเข้าถึงได้ตามที่ส่วนราชการก าหนด  และให้คัดลอกที่อยู่ของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั้นไประบุไว้ 
ในส่วนเนื้อหาของอีเมลแทน 

  ๕.๓.๑๐ ภายหลังจากได้ส่งอีเมลแล้ว  หากได้รับการตอบกลับ  (reply)  ตาม  ๓.๒  
ว่าได้รับอีเมลแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ตาม  ๕.๑  ส่งต่อ  (forward)  อีเมลตอบกลับดังกล่าวให้เจ้าของเรื่อง
ทราบด้วย 



- ๖ - 
 
  ๕.๓.๑๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่สามารถส่งอีเมลไปยังผู้รับได้แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ตาม  ๕.๑   

ตรวจสอบและแก้ไขที่อยู่อีเมลให้ถูกต้องตามที่มีการประกาศเผยแพร่หรือที่ได้ให้ไว้แก่ส่วนราชการนั้น  
แล้วส่งใหม่อีกครั้ง  หากตรวจสอบพบว่าถูกต้องแล้วหรือไม่สามารถแก้ไขที่อยู่อีเมลได้   ให้แจ้ง 
เจ้าของเรื่องโดยเร็ว 

 ๕.๔ เมื่อได้รับแจ้งวา่ไมส่ามารถส่งอีเมลไปยังทีอ่ยู่อีเมลของหน่วยงานหรือบุคคลผู้รับอเีมล
ตามที่มีการประกาศเผยแพร่หรือที่ได้ให้ไว้แก่ส่วนราชการนั้น  ให้เจ้าของเรื่องติดต่อหน่วยงานหรือบุคคล
ผู้รับอีเมลเพ่ือยืนยันที่อยู่อีเมลที่สามารถรับส่งได้   และแจ้งเจ้าหน้าที่ตาม  ๕.๑  เพ่ือด าเนินการส่ง 
ตาม  ๕.๓  อีกครั้ง  หากเจ้าหน้าที่ตาม  ๕.๑  ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้รับการยืนยันหรือแจ้งใหม่แล้วแต่ยัง 
ไม่สามารถส่งได้ส าเร็จ  ให้ส่วนราชการนั้นด าเนินการส่งหนังสือให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวด้วย 
วิธีการอื่นต่อไป  เพ่ือให้ส่งหนังสือนั้นได้โดยไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้รับหนังสือ 
เป็นหน่วยงานของรัฐ  ให้ผู้ส่งระบุเหตุการณ์ที่ไม่สามารถส่งหนังสือนั้นโดยทางอีเมลได้ไว้ในหนังสือนั้น
เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานผู้รับได้ทราบด้วย 

 ๕.๕ กรณีอีเมลที่มีการก าหนดชั้นความเร็วประเภทด่วนที่สุด  หรือมีผลให้ผู้รับต้อง 
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในก าหนดเวลาแล้ว  ให้เจ้าของเรื่องมีหน้าที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับ   
ทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นใดเพ่ือยืนยันว่าได้รับหนังสือนั้นแล้วภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตาม   ๕.๑   
ได้จัดส่งอีเมล  และเมื่อได้รับแจ้งแล้ว  ให้เจ้าของเรื่องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตาม  ๕.๑  บันทึกไว้ในหมายเหตุของ 
ทะเบียนหนังสือส่งว่าได้ยืนยันกับผู้รับแล้ว  พร้อมทั้งระบุวันและเวลาที่ได้รับการยืนยันจากผู้รับด้วย   
ทั้งนี้  เว้นแต่กรณีที่ได้รับการตอบกลับว่าได้รับอีเมลแล้ว  จะไม่ด าเนินการตามข้อนี้ก็ได้ 

๖. ในกรณีที่ส่วนราชการใดอนุญาตหรือจัดให้มีที่อยู่อีเมลกลางตามข้อ  ๑  ส าหรับหน่วยงาน
ในสังกัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค  หรือหน่วยงานในสังกัดที่จ าเป็นต้องมีหน่วยงานสารบรรณกลางแยกต่างหาก
จากส่วนกลาง  หรือกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นอื่นใด  ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นมอบหมายเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือท าหน้าที่รับหรือส่งหนังสือทางอีเมลกลางดังกล่าว  และให้น าความใน
ข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  มาใช้บังคับแก่หน่วยงานนั้นด้วยโดยอนุโลม 

 
 
 

  



รหัสตัวอักษรโรมันประจ าส่วนราชการ 
แนบท้ายภาคผนวก  ๗ 

หลักเกณฑ์และวธิีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลขา่วสารและหนังสอืราชการ 
โดยไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ 

 
 

๑. รหัสตัวอักษรโรมันประจ ากระทรวง  ทบวง  และส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวง  หรือทบวง  ให้ก าหนดไว้  ดังนี้ 

 ส านักนายกรัฐมนตรี OPM 
 กระทรวงกลาโหม MOD 
 กระทรวงการคลัง MOF 
 กระทรวงการต่างประเทศ MFA 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา MOTS 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ SDHS   
 กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม HESI 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ MOAC 
 กระทรวงคมนาคม MOT 
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม MDES 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม MNRE 
 กระทรวงพลังงาน MENE 
 กระทรวงพาณิชย์ MOC 
 กระทรวงมหาดไทย MOI 
 กระทรวงยุติธรรม MOJ 
 กระทรวงแรงงาน MOL 
 กระทรวงวัฒนธรรม MCUL 
 กระทรวงศึกษาธิการ MOE 
 กระทรวงสาธารณสุข MOPH 
 กระทรวงอุตสาหกรรม MIND 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ONAB 
 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ RDPB 
  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา   ORST 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   RTP 
 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน AMLO 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ PACC 



 
๒. รหัสตัวอักษรโรมันประจ าจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร  ให้ก าหนดไว้  ดังนี้ 
กระบี่ KBI ปราจีนบุรี PRI สมุทรสงคราม SKM 
กรุงเทพมหานคร BKK ปัตตานี PTN สมุทรสาคร SKN 
กาญจนบุรี KRI พะเยา PYO สระแก้ว SKW 
กาฬสินธุ์ KSN พระนครศรีอยุธยา AYA สระบุรี SRI 
ก าแพงเพชร KPT พังงา PNA สิงห์บุรี SBR 
ขอนแก่น KKN พัทลุง PLG สุโขทัย STI 
จันทบุรี CHI พิจิตร PCK สุพรรณบุรี SPB 
ฉะเชิงเทรา CCO พิษณุโลก PLK สุราษฎร์ธานี SNI 
ชลบุรี CBI เพชรบุรี PBI สุรินทร์ SRN 
ชัยนาท CNT เพชรบูรณ ์ PNB หนองคาย NKI 
ชัยภูมิ CPM แพร่ PRE หนองบัวล าภู NBP 
ชุมพร CPN ภูเก็ต PKT อ่างทอง ATG 
เชียงราย CRI มหาสารคาม MKM อ านาจเจริญ ACR 
เชียงใหม่ CMI มุกดาหาร MDH อุดรธานี UDN 
ตรัง TRG แม่ฮ่องสอน MSN อุตรดิตถ์ UTT 
ตราด TRT ยโสธร YST อุทัยธานี UTI 
ตาก TAK ยะลา YLA อุบลราชธานี UBN 
นครนายก NYK ร้อยเอ็ด RET 
นครปฐม NPT ระนอง RNG 
นครพนม NPM ระยอง RYG 
นครราชสีมา NMA ราชบุรี RBR  
นครศรีธรรมราช NRT ลพบุรี LRI 
นครสวรรค์ NSN ล าปาง LPG 
นนทบุรี NBI ล าพูน LPN 
นราธิวาส NWT เลย LEI 
น่าน NAN ศรีสะเกษ SSK 
บึงกาฬ BKN สกลนคร SNK 
บุรีรัมย์ BRM สงขลา SKA 
ปทุมธานี PTE สตูล STN 
ประจวบคีรีขันธ์ PKN สมุทรปราการ SPK 
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